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לכבוד
שיבולת קופות גמל בע"מ
דובנוב  7ת"א

א.נ.
הנדון:

" - 1/372שיבולת" קופת גמל בע"מ
בניהול שיבולת קופות גמל בע"מ
חוות דעת רואי חשבון על הנתונים הכספיים
בדוח "רשימת נכסי הקופה"
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ) 2008להלן" :הדוח"(.

לבקשתכם וכרואי החשבון של קופת "שיבולת" קופת גמל בע"מ )להלן" :הקופה"(
ביקרנו את הנתונים הכספיים הכלולים בדוח "רשימת נכסי הקופה" לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר  ,2008המוגש למשרד האוצר  -אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון המצורף בזה
והחתום בחותמת משרדנו לשם זיהוי .הנתונים הכספיים בדוח זה הינם באחריות
הדירקטוריון וההנהלה של הקופה .אחריותנו היא לחוות דיעה על הנתונים הכספיים
בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים .על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן
את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בנתונים הכספיים
שברשימה הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות
בנתונים הכספיים שבדוח .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

לדעתנו ,הנתונים הכספיים בדוח הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות את
המפורט בהם.
בכבוד רב,
דויטש את קרמר
רואי חשבון
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