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כמרץ  2018הנדון  : ליום  31 הקופה  נכסי  רשימת  על  דוח 

אלטשולר  בניהול  אשר  "הקופה " ) (להלן  : מקיפה  " פנסיה  שחם  "אלטשולר  הפנסיה  קרן  של  החשבון  וכרואי  לבקשתכם  ,

ליום  הקופה  נכסי  ברשימת  הכלולים  הכספיים  הנתונים  את  סקרנו  המנהלת"),  :"החברה  (להלן  בע"מ  ופנסיה  גמל  שחם 

הקופה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  11הדוח11 .) : (להלן  זיהוי  לשם  בחותמתנו  והמסומנת  בזה  המצורפת  , 2018 במרץ  31 

וחסכון  . ביטוח  ההון,  שוק  אגף  על  הממונה  להנחיות  בהתאם  הדוח  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים 

בדוחותיה  לרישומים  בדוח  הכלולים  הנתונים  התאמת  הנ"ל , הנתונים  קריאת  את  הכוללים  מנהלים  מורכבת  סקירתנו 

מאחר  ואחרים . אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  הדוח  להכנת  האחראים  עם  בירורים  עריכת  הקופה , של  הכספיים 

של  דעת  חוות  מביעים  אנו  אין  מקובלים  , ביקורת  לתקני  בהתאם  בדיקה  מהווה  ואינה  בהיקפה  מצומצמת  הינה  שסקירה 

בדוח . הכלולים  הנתונים  על  ביקורת 

כדי  בדוח,  הכלולים  בנתונים  מהותיים  בשינויים  צורן  שיש  כ,ן  על  המצביע  דבר  לידיעתנו  בא  לא  סקירתנו  , על  בהתבסס 

וחסכון . ביט וח  ההון , שוק  אגף  - האוצר  משרד  של  2008-9-Z  חוזר להוראות  בהתאם  כערוכים  להיחשב  שיוכלו 

 רב, בכבוד
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עילית  נצרת  ו  עילית  מודיעין  ו  תקווה  פחח  ו  שמונה  קרית  ו  ברק  גג•  ו  שנע  באר  ו  חיפה  ו  ירושלים  ו  אניב  תל  ., ~ ~ ~; - t 1 
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