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  תוכן דוח הדירקטוריון
 

 

 

 5    תוצאות פעילות והונה העצמיהחברה המנהלת,  עסקימצב  א.

 

 7 נהלת ובסביבתה העסקית,מהרועים והתפתחויות בפעילות החברה מגמות, אי .ב

 התפתחויות בהסדרים תחיקתיים ו לרבות בסביבה המקרו כלכלית

         במהלך תקופת הדוח

 

 12   היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת עבור הקופה .ג

 

 13       אירועים חריגים בעסקי החברה .ד
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 13  ממהלך העסקים הרגיל של החברה תיאור כללי של תכניות החורגות ח.
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 מצב עסקי החברה המנהלת, תוצאות פעילות והונה העצמי .א

 מצב עסקי .1

הינה חברה מנהלת כהגדרת המונח ( "החברה"רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ )להלן: 

( והיא "חוק קופות הגמל")להלן:  2005-בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(, התשס"ה

 . ("הקרן" או "הקופה"")להלן: רעות" -קרן ההשתלמותמנהלת את 

 המאפיינים לגבילהלן )עמיתים כמפורט מסלולי השקעה שונים העומדים לבחירת ה 5 בקרן

 (:30.09.18ליום  חברהה של הכספיים לדוחות 1 ביאור ראה ההשקעה מסלולי של

 רעות כללי. −

 רעות אג"ח ללא מניות. −

 רעות מניות. −

 רעות שקלי. −

 במניות. 10%רעות אג"ח עד  −

 

 ₪.מיליוני  2,488של מסתכם לסך  30.09.2018ליום החברה  על ידיהיקף הנכסים המנוהלים 

 

 תוצאות פעילות החברה והשפעת אירועים על הנתונים הכספיים שבדוחות .2

 הכספי המצב על ביניים דוחות .א

 ויתרות חייבים, מזומנים ושווי מזומנים, פיננסיות השקעות בעיקר כוללים החברה נכסי

 (. 93% -מסך הנכסים ביום הדוח )סוף שנה קודמת  99% -כ המהווים, קבוע ורכוש חובה

 -מהווים כ נכסי מיסים נדחיםו נכסי החברה, המורכבים מנכסים בלתי מוחשיים יתרת

 (. 7% -מסך הנכסים ביום הדוח )סוף שנה קודמת  1%

מסך ההון  10% -כ מהוות אשר התחייבויות ישנן לחברה, החברה נכסי כנגד

 (. 12% -וההתחייבויות ביום הדוח )סוף שנה קודמת 

אלפי  17,556 -אלפי ש"ח )סוף שנה קודמת  18,483 של בסך הדוח ליום החברה של ההון

(. יתרת העודפים 88% -מסך ההון וההתחייבויות )סוף שנה קודמת  90% -ש"ח( מהווה כ

 אלפי ש"ח(. 16,406 -אלפי ש"ח )סוף שנה קודמת  17,333ליום הדוח הינה 
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 מצב עסקי החברה המנהלת, תוצאות פעילות והונה העצמי )המשך( .א

 והפסד רווחה על ביניים דוחות .ב

 -של כ לסךהדיווח  בתקופתהכנסות מדמי ניהול הסתכמו  סך: ניהול מדמי הכנסות

 המקבילה אשתקד.  בתקופהאלפי ש"ח  10,335 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ 10,135

ג' לדוחות 1הסבר על דמי הניהול שגובה החברה מעמיתי הקופה ראה ביאור  לעניין

 .30.09.2018הכספיים של החברה ליום 

 

 :עיקריים סעיפים משני מורכבות החברה הוצאות: הוצאות

, המורכבות מעמלות הוצאות אלה :אחרות רכישה והוצאות שיווק הוצאות, עמלות

 19% -אלפי ש"ח המהוות כ 1,718 -לסך של כ המדווחת בתקופההסתכמו  בלבד,הפצה 

מסך הוצאות  20% -ש"ח שהיוו כ אלפי 1,775 -מסך הוצאות החברה לעומת סך של כ

  .אשתקד המקבילה בתקופההחברה 

 238,7של  סךל המדווחת בתקופהסך ההוצאות בגין סעיף זה הסתכמו  :וכלליות הנהלה

אלפי ש"ח  7,063 -החברה לעומת סך של כ תוהוצא מסך 81% -אלפי ש"ח המהוות כ

 מורכבות אלה הוצאות. אשתקד המקבילה בתקופהמסך הוצאות החברה  80% -שהיוו כ

 וכלליות הנהלה מהוצאות 39% -כ המהוות, ונלוות עבודה שכר מהוצאות בעיקרן

 הנהלה מהוצאות 16% -( ועמלות תפעול המהוות כ38% - אשתקד מקבילה תקופה)

 (.17% -אשתקד מקבילה תקופה) וכלליות

 

 סקירה בדבר הונה העצמי של החברה המנהלת .3

לעומת רווח לתקופה  המדווחת בתקופהאלפי ש"ח  927רווח לתקופה )לאחר מס( של  לחברה

 בתקופתלתקופה  ברווח ירידהה .אשתקד המקבילה בתקופהאלפי ש"ח  1,480)לאחר מס( של 

לעומת התקופה המקבילה  מהשקעות, נטו ירידה ברווחיםמנובעת, בין השאר,  הדיווח

  אשתקד.

 -גבוה ההון העצמי של החברה מההון המינימאלי הנדרש ב 2018ספטמבר ב 30 ליום נכון

 18,483 -הסתכם לסך של כ 30.09.2018אלפי ש"ח. כמו כן, סך ההון העצמי נכון ליום  8,483

אלפי ש"ח. לעניין הוראות רגולציה בעניין דרישות הון מחברה מנהלת, החלות על החברה, 

 .30.09.2018בדוחות כספיים של החברה ליום  5ראה התייחסות בביאור 
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מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית,  .ב

יקתיים במהלך והתפתחויות בהסדרים התח לרבות בסביבה המקרו כלכלית

 תקופת הדוח

 מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבתה העסקית .1

 

המתפעל של הקופה, לחברה על  הגוףהודיע בנק הפועלים,  7.6.17ביום  -מתפעלהליך לבחירת 

 .31.12.17סיום מתן שירותי התפעול על ידו לחברה אשר יכנס לתוקף בתאריך 

כי הוא יוסיף   22.08.17לאחר מגעים שהתנהלו בין הצדדים הודיע בנק הפועלים במכתבו מיום 

 .31.12.18שירותי תפעול לחברה עד ליום  ןויית

חברת ב לבחור ,27.07.2018ביום  דירקטוריון החברההחליט לאחר הליך לבחינת מתפעל חלופי 

, בכפוף לחתימה על הסכם כגורם המתפעל החדש "(מלםגמל ופנסיה בע"מ )להלן: "תפעול  מלם

המעבר בין הגופים המתפעלים ותחילת קבלת המתוכנן לביצוע מועד הכמקובל.  התקשרות

שינויים בהערכת עקב לאחרונה הודיעה מלם כי  .1.1.2019 היההשירותים ממלם באופן מלא, 

 לאחרמייד וכי , 1.4.2019ליום  צפוי להידחותמועד המעבר לוח הזמנים להשלמת התהליך 

תועבר לחברה הודעה בדבר הדחייה כאמור,  מלם לבנק הפועלים בין העסקיותגיבוש ההסכמות 

נכון למועד הדו"ח טרם נתקבלה  .באופן מלאהמסדירה את הנושא גופים משותפת מטעם שני ה

 הודעה כאמור.

 

בתום הליך לבחינת חלופות לניהול השקעות הקופה,  -הקופה השקעות לוהינחלופות ל בחינת

חלק מנכסי הקופות שבניהולה, בסכום  על העברת 17.7.18ביום  החברה ןדירקטוריוהחליט 

, "(אלטשולר" )להלן: אלטשולר שחם בית ההשקעותלניהול ע"י ₪  מיליון 300שלא יעלה על 

)וגורמים רלוונטיים נוספים בקבוצת פסגות( תמשיך לספק  פסגות ניירות ערך בע"מבאופן שבו 

. , לרבות ההשקעות שינוהלו ע"י אלטשולרכלל נכסי הקופהניהול שירותים להמעטפת את 

היקף ועיתוי ההעברה כאמור )במסגרת הסכום שנקבע( יבוצע בהתאם להחלטות ועדת 

נכון  .אלטשולרעם  ובכפוף לחתימה על הסכם התקשרות ההשקעות כפי שתתקבלנה מעת לעת

וטרם הועברו  כאמורתקשרות ההסכם העדיין מתקיים מו"מ בקשר להדוחות  אישורליום 

 סכומים כלשהם לניהולו. לאלטשולר

 

הכללית של החברה בדבר  האסיפה במסגרתנתקבלה החלטה  13.04.16ביום  -  קופה ענפית

 ביום בכתבמנהלת של קופה ענפית.  בהתאם  נעשתה פנייה  לחברהאפשרות למעבר בחינת 

לבחינת  הכלליתאסיפה מסגרת המאז התקיימו דיונים נוספים ב  .לרשות שוק ההון  16.05.16

לרשות שוק ההון  בנושא בכתב נוספות ותפני ו( ונעש02.07.18 – ו 7.5.18)במועדים  הנושא

 שוק לרשות נוסף מידע להעבירבקשה החברה נת במסגרתם( 25.10.18 – ו 23.04.18)במועדים 

טרם ו נמשך הליך הבחינה הדוחות הכספיים  אישורזה. נכון למועד  נושא לקדם בכדי ההון

 .ענפית קופה מנהלת לחברה  מעבר סופית של האסיפה הכללית על נתקבלה החלטה
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 התפתחויות בהסדרים תחיקתיים במהלך תקופת הדוח .2

חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה וכן עיקרי טיוטות דברי חקיקה, תקינה וחוזרי להלן עיקרי דברי 

ממונה שפורסמו בתקופת הדוח ואשר צפויה להיות להם השלכה מהותית על הדוחות הכספיים 

 : של החברה

. החוזר 26/8/2018פורסם ביום   -דירקטוריון גוף מוסדי 31-9-2018חוזר גופים מוסדיים 

מקיף את פעילות הדירקטוריון של הגוף מוסדי והוא מחליף את הוראות תקנות מסדיר באופן 

)להלן: "תקנות  2007-הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()דירקטוריון וועדותיו(, התשס"ז

כשירות חברי דירקטוריון, הרכב  ןהדירקטוריון וועדותיו"(. החוזר קובע הוראות לעניי

ישיבות הדירקטוריון וכיו"ב  ןי וכהונת דירקטור, הוראות לענייהדירקטוריון, הגבלות על מינו

וכן לגבי וועדות הדירקטוריון. החוזר אינו חל ברובו על חברות המנהלות קופות גמל ענפיות 

למעט מספר הוראות בודדות, ולגבי אלה ממשיך לחול ההסדר שהיה תקף על פי הוראות 

ו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים תקנות הדירקטוריון הנ"ל אשר עודכנו / הוחלפ

 . 2018-()תיקון(, התשע"ט ם)ביטוח()קופות גמל ענפיות וניגוד ענייניי

בהיות רעות חברה המנהלת קופת גמל שאינה מוגדרת בשלב זה כקופת גמל ענפית, הרי שחוזר 

ת ( ויחייב התאמ23/4/2019)ביום דירקטוריון גוף מוסדי יחול עליה עם כניסתו לתוקף 

 הוראותיו למבנה הקיים בחברה. 

 

 מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית .3

התקופה " :)להלן 2018של שנת  השלישיהרבעון השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 
 (, היו כדלקמן:"הנסקרת

2018רבעון שלישי    

 6.7% מדד המניות הכללי

SME  60 2.1% 

 9.0% 125מדד ת"א 

 8.3% 35מדד ת"א 

 0.7% מדד אג"ח להמרה

 0.7% אג"ח כללי מדד

 1.2% מדד המחירים לצרכן

  

 תמונת המאקרו

אופיין בהמשך הפעילות הכלכלית החזקה בארה"ב, בעוד שבאירופה  2018הרבעון השלישי של שנת 

ממשיכה להתרחב בקצב בריא. בדומה ובסין מגמת ההאטה בפעילות הכלכלית נמשכה אם כי זו עדיין 

למגמה מתחילת השנה, הרבעון השלישי היה משופע באירועים שהשפיעו על פעילות השווקים. שוק 

העבודה האמריקאי המשיך להתהדק גם במהלך הרבעון השלישי של השנה, דבר הבא לידי ביטוי 

המשך עלייה מהירה , וב3.7%, 1969בהתבססות שיעור האבטלה ברמה הנמוכה ביותר מאז שנת 
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אלף בממוצע בחודש במהלך הרבעון. קצב האינפלציה  190-בתוספת המשרות במשק אשר עלו ב

בחודש אוגוסט )נתון אחרון(  2.2%( עמדה על PCE-השנתית ירד קלות כאשר האינפלציה )על פי ה

, ללא 2.0%ברמה של ( נותרה יציבה PCE-בסוף הרבעון השני. אינפלציית הליבה )על פי ה 2.3%לעומת 

שינוי בהשוואה לסוף הרבעון השני. בהמשך להכרזתו במהלך הרבעון השני, נשיא ארה"ב הודיע על 

הטלת מכסים נוספת על יבוא המגיע מסין, הכרזה שהכבידה על פעילות השווקים, בעיקר מחוץ 

ארה"ב לבין  יתה ההגעה להסכמות ביןילארה"ב. מנגד, התפתחות חיובית במהלך הרבעון השלישי ה

. על אף המשך NAFTAשכנותיה, קנדה ומקסיקו, להסכם סחר חופשי חדש שמחליף את הסכם 

ההסלמה ביחסים שבין ארה"ב לסין, ועל רקע המשך פרסומם של הנתונים החזקים בארה"ב, בבנק 

, זאת 2.25%-ל 2.0%המרכזי האמריקאי הכריזו במהלך הרבעון על העלאת ריבית נוספת, לטווח של 

ועדכון  2019-ו 2018וך כדי עדכון חיובי לתחזיות הריבית ארוכת הטווח ולתחזיות הצמיחה לשנים ת

. בגוש האירו נמשכה ההאטה בעוצמת הנתונים הכלכליים 2018חיובי קל לתחזית האבטלה עבור שנת 

צפויה האטה בקצב הצמיחה בגוש האירו בהשוואה לשנה  2018מה שחיזק את ההערכה כי בשנת 

. בנוסף, במהלך הרבעון השלישי חלה הרעה בהתפתחויות הגיאופוליטיות באיטליה, זאת על שעברה

רקע עליית ממשל התומך בפריצת כלל ההוצאה הפיסקלית אותה הטיל בעבר האיחוד האירופי על 

המדינה. על רקע התבטאויות בכירי הממשל החדש ברומא נוצר חשש בקרב המשקיעים שהכרזה על 

משלה באיטליה תוביל לגידול נוסף בחובה הממשלתי של המדינה מה שיסכן את הגדלת הוצאות המ

על צמצום   ECB-יכולת הפירעון שלה. לקראת סיומו של הרבעון ובהתאם להצהרות קודמות, הכריזו ב

נוסף בהיקף רכישות האג"ח המתבצעת כחלק מתוכנית ההרחבה הכמותית ביבשת. זו ירדה לרמה של 

חזרו והצהירו כי נכון להיום ההכרזה על סיום הרכישות צפויה   ECB-ב י חודש. מיליארדי אירו מד 15

להתרחש במהלך חודש דצמבר השנה, זאת בהתאם למתוכנן. השילוב שבין חולשה של הנתונים 

הכלכליים, המשך החששות מהסלמה במלחמת הסחר בעולם, ההתפתחויות הגיאופוליטיות באיטליה 

 מותית הובילו לעליית תשואות ברחבי גוש האירו. וההכרזה על סיום ההרחבה הכ

דולרים לחבית, אך מחיר חבית  73לרמה של  1.2%-ירד במהלך הרבעון ב WTIמחיר חבית נפט מסוג 

דולרים לחבית. נראה כי הרקע להמשך עליית  83במהלך הרבעון לרמה של  4.1%-עלה ב BRENTמסוג 

עים לירידה הצפויה בתפוקת הנפט המגיע מאירן, מקורה בעיקר בצפי המשקי BRENT-מחירי חבית ה

זאת על רקע הסנקציות האמריקאיות הצפויות להיכנס לתוקף בחודש נובמבר ועל רקע המשך הירידה 

נפט מתחילת השנה היו בין הגורמים במחיר הבתפוקת הנפט המגיע מוונצואלה. העלייה החדה 

עולם לקראת סופו של הרבעון.  במהלך המרכזיים שתמכו בעליית התשואות החדה בשוקי האג"ח ב

אל   0.7%אל מול סל המטבעות על רקע התחזקות של  0.7%-הרבעון השלישי של השנה הדולר התחזק ב

 1.7%אל מול הפאונד. הדולר רשם היחלשות של  1.3%-אל מול היואן ו 3.6%מול הין,  2.7%מול האירו, 

 מול הפסו המקסיקני. 6%מול הדולר הקנדי ושל 

בחישוב שנתי )נתונים  1.8% ברבעון השני של השנה עודכנה כלפי מטה לעלייה של הצמיחה ראלביש

ברבעון הראשון. נתוני  5.2%באומדן הראשון ולעומת גידול של  2.0%מנוכי עונתיות( זאת מרמה של 

הצמיחה לרבעון השלישי לא פורסמו נכון לכתיבת שורות אלו. עיקר ההאטה בקצב הצמיחה ברבעון 

קיימא )בעיקר כלי רכב(, זאת לאחר העלייה החדה שרשם -ני נבעה מהקיטון החד ביבוא מוצרים בניהש
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קצב המייצג  0.7%-הרכיב ברבעון הראשון. המדד המשולב עלה במצטבר בחודשים יולי ואוגוסט ב

 15שיעור עלייה במונחים רבעוניים מעט גבוה מזה שהתקבל ברבעון השני. שיעור האבטלה בקרב בני 

, ללא שינוי בהשוואה לסוף הרבעון השני. לאחר 4.0%ומעלה עמד בחודש אוגוסט )נתון עדכני אחרון( על 

מול סל המטבעות המגמה נמשכה גם  0.5%שבמהלך הרבעון השני של השנה רשם השקל התחזקות של 

-מול הסל. בפרט, השקל התחזק ב 2.7%ברבעון השלישי, במהלכו רשם השקל התחזקות נוספת של 

שקל  4.22אל מול האירו לרמה של  1.2%-שקל לדולר והתחזק ב 3.64אל מול הדולר לרמה של  0.5%

 לאירו.

 תקציב וריבית, אינפלציה

, מעט נמוך מהעונתיות המאפיינת תקופה 0.2%-מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון השלישי של השנה ב

בסוף הרבעון הראשון של השנה  1.3%-זו. כתוצאה מכך, האינפלציה, בהסתכלות שנתית ירדה קלות, מ

כנה  , הריבית נותרה על2015בסיומו של הרבעון. מאז הפחתת הריבית בחודש פברואר של שנת  1.2%-ל

. עם זאת, על רקע ההאצה בקצב עליית האינפלציה והשיפור בציפיות האינפלציה 0.1%ברמה של 

הנגזרות מהשוק בהחלטת ריבית בנק ישראל שהתקיימה לאחר סיומו של הרבעון החליטו בחטיבת 

המחקר של הבנק להותיר את הערכתם כי רמת הריבית בישראל תהיה בסוף השנה מעט גבוהה יותר, 

. למרות זאת, בהחלטת הריבית שהתקיימה לאחר סיומו של הרבעון עדכנו כלכלני 0.25%של ברמה 

חטיבת המחקר את תחזית הריבית שלהם לסוף השנה כלפי מטה, כך שכעת מעריכים שם כי הריבית 

 . 2018תיוותר ללא שינוי גם בסוף שנת 

מיליארד ש"ח. מנגד, סך  72.7עמד על  2018סך הכנסות המדינה ממסים ברבעון השלישי של שנת 

החודשים האחרונים עמד ברמה  12-מיליארדי ש"ח. הגרעון ב 96.1ההוצאות באותה התקופה עמד על 

( של השנה וגבוה מיעד 1.9%תוצר, גבוה משמעותית בהשוואה לסיומו של הרבעון הראשון ) 3.35%של 

 .2.9%הגירעון של הממשלה לסוף השנה העומד ברמה של 

 הסתכם (2018לספטמבר  17-התשלומים )פורסם ב מאזן של השוטף בחשבון העודף - התשלומים מאזן

מיליארד דולרים )נתונים מנוכי עונתיות( זאת בהשוואה לעודף  0.8ברמה של  2018ברבעון השני של שנת 

מיליארד דולרים ברבעון הראשון )נתונים מנוכי עונתיות(. הירידה בעודף בחשבון השוטף נבעה  1.5של 

  יקר בשל ירידה בעודף בחשבון הסחורות והשירותים ובחשבון ההכנסות המשניות.בע

 שוק המניות 

-וה 9.9%-עלה ב 90, ת"א 9.0%-עלה ב 125, ת"א 8.3%-עלה ב 35בסיכום הרבעון השלישי, מדד ת"א 

SME 60 בארה"ב, מדד ה2.1%-עלה ב .-S&P500 ומדד ה-DOW JONES   רשמו תשואות של

הציג תשואה כוללת חיובית של NASDAQ -תאמה במהלך הרבעון השני ומדד הבה 9.6%-ו 7.7%

 -DAXואילו ה 3.4%-הצרפתי עלה ב CAC-, ה1.3%-עלה ב STOXX600-. באירופה, מדד ה8.6%

)דולרית(, מדד  1.0%-ירד ב MSCI EM-. באסיה ובשווקים המתעוררים, מדד ה0.5% -הגרמני ירד ב

CSI300 ומדד ה 0.9%-הסיני ירד ב-Nikkei 8.8%-היפני עלה ב. 

 שוק הנגזרים

מיליון יחידות  6.6-הסתכם ב 35ברבעון השלישי של השנה, מחזור המסחר באופציות על מדד ת"א 

 35טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס. המחזור בחוזים עתידיים על מדד ת"א  1.059-אופציה או ב
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מיליארד ש"ח  120-המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות דולר/שקל בהסתכם באלף חוזים. בשוק 

מיליארד ש"ח במונחי נכס  6.5-במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב

 .1הבסיס

 אג"ח מדינה

 של השלישי הרבעון במהלך 0.4% של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק -אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 

 .0.1%-ב עלו( שנים 2-5והבינוניות ) 0.4%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות.  2018 שנת

במהלך הרבעון  0.2%באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה עליה של  -אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

 .0.2%-שנים( עלה ב 2-5, וחלקו הבינוני )0.2%-+ שנים( עלה ב5. חלקו הארוך )2018השלישי של שנת 

 אגח קונצרני

, תל 20ברבעון השלישי נרשמה עלייה רוחבית במדדי האג"ח הקונצרניים, זאת כאשר מדדי תל בונד 

-יתר ותשואות עלו ב-בנקים, צמודות-כל אחד, ומדדי תל בונד צמודות 1.1%-עלו ב 60ותל בונד  40בונד 

 השקליםם באפיקים בהתאמה. ברמת המרווחים הרבעון ננעל בצמצום מרווחי 1.4%-ו 0.8%, 0.7%

 109-נ"ב ל 22-ירד ב 40נ"ב, מדד תל בונד  111-נ"ב ל 19-ירד ב 20והצמודים. המרווח של מדד תל בונד 

 10-נ"ב. באפיק השקלי, המרווח במדד תל בונד שקלי ירד ב 53-נ"ב ל 25-נ"ב ומדד תל בונד בנקים ירד ב

ח ברבעון "אג באמצעות ח"ש מיליארד 5.8גייסו  החברות, באפיק הון נ"ב. בגזרת גיוסי 205-נ"ב ל

 .2בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד 63%השלישי, ירידה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת עבור הקופה  .ג

                                                           

 .ערך לניירות הבורסה אתר 1

 מקור: אתר הבורסה לניירות ערך 2
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של כל  ספטמברב 30שהסתיימה ביום  חודשים תשעהנתונים של הקופה לתקופה של להלן פירוט 

 :כולה 2017וכן לשנת  2017-2018אחת מהשנים 

 
חודשים  תשעהלתקופה של 

 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
 2018  2017  2017 

 קרן השתלמות 
      :()* מספר עמיתים

 26,628  26,902  25,469 פעילים
 17,047  16,862  17,053 לא פעילים 

 43,675  43,764  42,522 סה"כ
      :(ש"חנכסים מנוהלים, נטו )באלפי 

 1,669,224  1,659,988  1,589,267 פעילים
 904,189  888,952  898,481 לא פעילים 

 2,573,413  2,548,940  2,487,748 סה"כ
      :( ש"חנתונים תוצאתיים )באלפי 

דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים 
 10,763  8,260  7,135 חדשים

 288,109  216,282  207,387 תקבולים מדמי גמולים
 154  70  21 פעמיים חד גמולים מדמי תקבולים

 2,585  2,867  2,412 העברות צבירה לקופה
 172,717  126,232  181,805 העברות צבירה מהקופה

      תשלומים:
 220,060  171,482  166,187 פדיונות

 117,645  64,499  57,591 הקופה הוצאות על הכנסות עודף
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

 :(ש"ח
     

 13,795  10,335  10,135 פעילים ולא פעילים
      

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 
 :)באחוזים(

    
 

 0.54  0.54  0.54 פעילים
 0.54  0.54  0.54 לא פעילים

      
 חשבונות עמיתים בלבד. ימספרמתייחס ל –* מספר עמיתים 

 

של כל  בספטמבר 30שהסתיימה ביום חודשים  תשעהלתקופה של  להלן פירוט נתונים של הקופה

 :כולה 2017וכן לשנת  2017-2018אחת מהשנים 

 

 
חודשים  תשעהלתקופה של 

 30שהסתיימה ביום 
 בספטמבר

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2018  2017  2017 
 קרן השתלמות  

       :חשבונות מנותקי קשר 
 1,092  1,258  1,017  חשבונות מספר
 8,274  12,070  12,663  (ח"ש באלפי) נטו מנוהלים נכסים

 30  37  40  (ח"ש באלפי) מנכסים שנגבו ניהול דמי

 0.33%  0.35%  0.34%  שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
 

 עסקי החברה באירועים חריגים  .ד



 

13 

 

 אין.

 

אירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על גירעון בהון  .ה

 העצמי

 .אין

 

השפעה מהותית לעסקה ו/או להשקעה בתאגיד אחר אשר יש בה להשפיע על  .ו

 הדוחות הכספיים נתוני

תשעת החודשים לא התקיימה עסקה מהותית כלשהי או השקעה מהותית בתאגיד אחר במהלך 

 אשר היה בהם להשפיע על נתוני הדוחות הכספיים של החברה. 2018של שנת  הראשונים

 

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים .ז

סיכון שונים, תוך הענקת  אסטרטגיית החברה כוללת ניהול מגוון מסלולי השקעה בהתאם לטעמי

 שירות אישי לעמיתיה, ברמה גבוהה ביותר, וכל זאת תמורת דמי ניהול נמוכים ככל הניתן. 

במסלול ההשקעה הכללי, שהינו המסלול העיקרי שהיא מנהלת, החברה שואפת לנהל תיק השקעות 

 לת.  בסיכון בינוני ולהשיג תשואה שאינה נמוכה מהתשואה הממוצעת בשוק בו היא פוע

  זאת תוך מתן שירות ומענה אדיב ומקצועי לעמיתי הקופה.כל 

שוק. הנהוג בממוצע גם ב הוגנים, בהתחשבבנוסף לאמור, רואה החברה חשיבות בגביית דמי ניהול 

 .בהתאם החברה מבצעת בחינה מעת לעת בנושא

 

 תיאור כללי של תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של החברה .ח

שצפוי כי תהיה להם השפעה מהותית על פעילותה, החברה עוסקת בנושאים מהותיים לאחרונה 

 .לעיל. 1.בבסעיף והכל כמפורט 
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 (Certification)הצהרה 

 :אני, רובי בכור , מצהיר כי

 ("החברה")להלן:  רעות חברה לניהול קופות גמל בע"משל הרבעוני סקרתי את הדוח השנתי  .1
 .("הדוח")להלן:  30.09.18שהסתיים ביום רבעון ל

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בדוח משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיתים של קרן 

 ההשתלמות לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  אני ואחרים .4
  -ונהלים לצורך הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של קרן ההשתלמות; וכן

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
תלמות, מובא לידיעתנו על ידי המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן ההש

 אחרים בקרן ההשתלמות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,  (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

 כללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון; הכספיים ערוכים בהתאם ל

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן ההשתלמות והצגנו את  (ג)
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה 

 בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

ה הפנימית של קרן ההשתלמות על דיווח כספי שאירע במהלך גילינו בדוח כל שינוי בבקר (ד)
התקופה המכוסה בדוח, שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על 

  -הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

חשבון המבקר, לדירקטוריון אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה ה .5
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה 

 הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות: 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים 

  -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים  (ב)
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי 

 תלמות.הנוגע לקרן ההש
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 

2018.27.11   _____________________ 
 רובי בכור, מנכ"ל    תאריך  
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 (Certification)הצהרה 

 :אני, עידית מידן, מצהירה כי

רבעון ל ("החברה")להלן:  בע"מרעות חברה לניהול קופות גמל של הרבעוני סקרתי את הדוח  .1
 .("הדוח"להלן: ) 30.09.18שהסתיים ביום 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח. 

בדוח משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיתים של קרן 

 ההשתלמות לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות  אני ואחרים .4
  -על דיווח כספי של קרן ההשתלמות; וכן ונהלים לצורך הגילוי ולבקרה הפנימית

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  (א)
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן ההשתלמות, מובא לידיעתנו על ידי 

 אחרים בקרן ההשתלמות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

רה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בק (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

 הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על שוק ההון; 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן ההשתלמות והצגנו את  (ג)
נו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה מסקנותי

 בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן ההשתלמות על דיווח כספי שאירע במהלך  (ד)
התקופה המכוסה בדוח, שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על 

  -פנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכןהבקרה ה

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון  .5
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה 

 תלמות: הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקרן ההש

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, 

  -לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע לקרן ההשתלמות; וכן

ה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, ב (ב)
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי 

 הנוגע לקרן ההשתלמות.
 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 
 

2018.27.11                _____________________ 
 סמנכ"לית כספיםעידית מידן,     תאריך            
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 8 באורים לדוחות הכספיים
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 לכבוד
 בע"מ רעות חברה לניהול קופות גמלהדירקטוריון של 

 
 

 ביניים בלתי מבוקרים כספיים סקירת דוחות הנדון:
 8201, ספטמברב 03ביום  תקופה שהסתיימהל

 
 

 מבוא

(, הכולל "החברה"של רעות חברה לניהול קופת גמל בע"מ )להלן:  המצורף הכספי המידע את סקרנו
 ואת הדוחות התמציתיים על 2018 ספטמברב 30את תמצית הדוח על המצב הכספי ביניים ליום 

 שהסתיימה ושה חודשיםשלו תשעה שללתקופה  המזומנים שינויים בהון ותזרימי ,הרווח והפסד
כספי לתקופות ביניים  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו

 היא אחריותנו ."דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  אלה בהתאם
 סקירתנו. בהתבסס על אלה ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה להביע

 

 היקף

 כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את נוערכ
 לתקופות כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת ביניים לתקופות

 ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת

 ביקורת במידה ניכרת מאשר בהיקפה הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים ירהסק נהלי
ביטחון  להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך, בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת

 אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע

 .ורתביק של דעת חוות מביעים

 מסקנה

 אינו ערוך, הנ"ל הכספי שהמידע לנו לסבור הגורם ליבנו דבר בא לתשומת ,לא סקירתנו על בהתבסס
"דיווח כספי לתקופות IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל

 .ביניים", בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 
 

 בכבוד רב,                         

 
  'ושותלוטרבך                         

 רואי חשבון                       
 
 

  201827.11. :תאריך
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 על המצב הכספיביניים דוחות 
 
 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 31ליום 

 בדצמבר
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       :נכסים
 86  90  74  לתי מוחשיים נכסים ב

 139  135  220  נכסי מיסים נדחים
 656  697  619  רכוש קבוע

 1,080  851  -  נכסי מיסים שוטפים
 1,454  1,604  1,571  חייבים ויתרות חובה

       השקעות פיננסיות: 
 10,911  12,311  12,069  נכסי חוב סחירים 

 1,599  912  1,871  מניות
 2,387  1,443  3,297  ותאחר

 14,897  14,666  17,237  סך כל השקעות פיננסיות
 1,647  1,487  816  מזומנים ושווי מזומנים

       
 19,959  19,530  20,537  סך כל הנכסים

       
       

       :הון
 1,150  1,150  1,150  הון מניות

 16,406  16,251  17,333  עודפים
       

 17,556  17,401  18,483  סך כל ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 17,556  17,401  18,483  סך כל הון 
       

       התחייבויות:
 108  56  86  התחייבויות בגין מסים נדחים

 130  130  130  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 -  -  142  יםהתחייבויות בגין מסים שוטפ

 2,165  1,943  1,696  זכאים ויתרות זכות
       

 2,403  2,129  2,054  סך כל ההתחייבויות
       

 19,959  19,530  20,537  סך כל ההון וההתחייבויות
 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 

27.11.2018       
 אישור תאריך
 הכספיים הדוחות

 דן יגאל 
 "ר הדירקטוריוןיו

 בכור  רובי 
 "למנכ

 עידית מידן,רו"ח 
 כספים  סמנכ"לית
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 והפסדעל הרווח ביניים דוחות 
 
 

 

  
לתקופה של תשעה 

חודשים שהסתיימה 
 בספטמבר 30ביום 

  
לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר    בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
           

 13,795  3,447  3,363  10,335  10,135  , נטו גמל מקופתהכנסות מדמי ניהול 
, נטו והכנסות מהשקעות)הפסדים( רווחים 

 מימון
 

298  717  432  252  997 
           

 14,792  3,699  3,795  11,052  10,433  סך כל ההכנסות
           

עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה 
 אחרות

 
1,718  1,775  562  593  2,372 

 10,034  2,326  2,444  7,063  7,238   הוצאות הנהלה וכלליות
 18  7  17  12  24  הוצאות מימון

           
 12,424  2,926  3,023  8,850  8,980  סך כל ההוצאות

           
 2,368  773  772  2,202  1,453  רווח לפני מסים על ההכנסה

           
 733  204  287  722  526  מסים על הכנסה

           
 1,635  569  485  1,480  927  רווח לתקופה

           
           מיוחס ל:

 1,635  569  485  1,480  927  בעלי המניות של החברה
           

 1,635  569  485  1,480  927  רווח לתקופה
           

           
 

 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 על השינויים בהוןביניים דוחות 
 
 
 

 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

 סה"כ הון  מיוחס לבעלי מניות החברה  

  
 הון

  מניות
יתרת 
   כ"סה  עודפים

 חאלפי ש"  
         

 17,556  17,556  16,406  1,150  2018בינואר,  1יתרה ליום 
         

 927  927  927  -  רווח לתקופה
         

 18,483  18,483  17,333  1,150  )בלתי מבוקר( 2018 ,ספטמברב 30יתרה ליום 
         

 15,921  15,921  14,771  1,150  2017בינואר,  1יתרה ליום 
         

 1,480  1,480  1,480  -  רווח לתקופה
         

 17,401  17,401  16,251  1,150  )בלתי מבוקר( 2017 ,בספטמבר 30יתרה ליום 
         

 17,998  17,998  16,848  1,150  2018, יוליב 1יתרה ליום 
         

 485  485  485  -  רווח לתקופה
         

 18,483  18,483  17,333  1,150  )בלתי מבוקר( 2018 ,בספטמבר 30יום יתרה ל
         

 16,832  16,832  15,682  1,150  2017, ביולי 1יתרה ליום 
         

 569  569  569  -  רווח לתקופה
         

 17,401  17,401  16,251  1,150  )בלתי מבוקר( 2017 ,בספטמבר 30יתרה ליום 
         

 15,921  15,921  14,771  1,150  2017בינואר,  1יתרה ליום 
         

 1,635  1,635  1,635  -  רווח לתקופה
         

 17,556  17,556  16,406  1,150  2017 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
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 מי מזומניםתזרי לעביניים  ותדוח

 

 

 

 
לתקופה של תשעה 

חודשים שהסתיימה 
 בספטמבר 30ביום 

  
לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
 2018  2017  2018  2017  2017 
 אלפי ש"ח 

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 1,635   569   485   1,480   927  רווח לתקופה 

          ריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:פ
          :( נטו מהשקעות פיננסיותרווחים) הפסדים

 (1,191)  (316)  (740)  (895)  (554)  נכסי חוב סחירים 
 44   (6)  149   29   73  מניות 
 195   69   159   148   183   השקעות אחרות 

 * -   * -    -   * -    -  ירידת )עליית( ערך בגין נכסים בלתי מוחשיים
          פחת והפחתות:

 194   48   47   143   143  רכוש קבוע
 14   4   3   10   12     נכסים בלתי מוחשיים

 687   204   301   722   540  הוצאות מיסים על הכנסה
  397   157  (81)   3  (57) 

          שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 1   84   (6)  (149)  (117) שינוי בחייבים ויתרות חובה
 86   265   (33)  (136)  (469) שינוי בזכאים ויתרות זכות

 -  -   -   -   -  שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו
 (586)  (285)  (39)   349   87 

          מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:
 -   -   -   -   -  ריבית ששולמה
 533   101   94   441   352  הריבית שהתקבל
 (729)  (215)  (88)  (578)  (419) מסים ששולמו

 219   (1)  -   218   998  מסים שהתקבלו
  931   81   6  (115)   23 
          

 1,688   806   371   1,433   1,669  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
          

          זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
 (21)  -   (5)  (11)  (105)  , נטורכישת רכוש קבוע

 (13)  -   -   (13)  -  השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
 (831)  (370)  (79)  (746)  (2,395) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות 

 -   -   -   -   -  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 (865)  (370)  (84)  (770)  (2,500) מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( השקעה

          
          זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
זומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו מ

 -   -   -   -   -  לפעילות( מימון

          
 823   436   287   ¤ 663   (831) ליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומניםע
          

זומנים ושווי מזומנים לתחילת מיתרת 
 824   1,051   529   824   1,647  התקופה

 1,647   1,487   816    1,487   816     זומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהמיתרת 
          

          אלפי ש"ח 1 -* פחות מ
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 כללי   -: 1באור 
 

 הקרן. מנהלת את המונח בחוק קופות הגמל הכהגדרת החברה הינה חברה מנהלת  .א
החברה הינה תושבת ישראל, נתאגדה בישראל, כתובתה הרשומה הינה: ארלוזורוב  

 , תל אביב.93
 
 5קיימים במסגרת הקרן  שוק ההון אגףבהתאם לאישור קופת הגמל שהתקבל מ .ב

 מסלולי השקעה כדלקמן:

 רעות כללי. −
 רעות אג"ח ללא מניות. −

 רעות מניות. −
 רעות שקלי. −

 במניות. 10%רעות אג"ח עד  −
 

 :ניהול דמי .ג
דמי על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה החברה הינה חברה פרטית למטרת רווח. 

מנכסי  2%)שנתי( של הניהול המרביים אותם רשאית החברה לגבות הינם בשיעור 
דמי הקרן. עד למועד גבית דמי הניהול בשיעור החדש שיפורטו להלן, גבתה החברה 

, אשר נגבים מדי חודש, מסך היתרות הצבורות של 0.6%של  )שנתי( ניהול בשיעור
 ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי. רןהעמיתים בק

ה הפחיתה את דמי , החבר31.08.2015בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 
מסך היתרות הצבורות של העמיתים בקרן וזאת  0.54%הניהול לשיעור )שנתי( של 

. החברה רשאית להעלות את דמי הניהול לכל שיעור עד לשיעור 1.10.2015החל מיום 
 המקסימלי בכפוף להחלטת הדירקטוריון ולהוראות הדין החל.

 
אותם נכסים לא ניתן ביטוי ( ולהכנסות מ"הנכסים" :לנכסי קופת הגמל )להלן .ד

, בהכנסות וההוצאות בדוחות הכספיים של החברה, מאחר ולחברה אין חלק בנכסים
 .של קופת הגמל
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  מדיניות חשבונאית -: 2באור 
 
 

  בסיס הצגת הדוחות הכספיים
 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

, דיווח כספי לתקופות ביניים IAS 34  -תמצית הדוחות הכספיים ביניים נערכה בהתאם ל
ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר ואינה כוללת את 
המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים 

 (."הדוחות השנתיים")להלן:  2017בדצמבר  31ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 

 27 ביוםהדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה  תמצית
 .2018 נובמברב

 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב
, נדרשת הנהלת החברה להשתמש IFRS - בהתאם לביניים בעריכת הדוחות הכספיים 

 בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים
של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות 

 מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות 

וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות -ששימשו בהערכות הכרוכות באי
 יים.הכספיים השנת

 

  עיקרי המדיניות החשבונאית .ג
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, למעט האמור להלן , 

 שיושמה בדוחות השנתיים.החשבונאית מדיניות עקבית להינה 
 

  מכשירים פיננסיים )בסעיף זה: "התקן"( IFRS 9( 2014תקן דיווח כספי בינלאומי, )
( 2014כספי בינלאומי, ) דיווח תקן את מיישמת החברה 2018 לשנת וןהראש מהרבעון החל

IFRS 9  :ב היום הקיימות ההוראות את החליף אשר(, "התקן"מכשירים פיננסיים )להלן- 
IAS 39  ומדידה לסיווג מעודכנות הוראות כולל התקןהכרה ומדידה.  פיננסיים מכשירים 

 החוב נכסי מרבית עבור צפויים אשראי דיבהפס להכרה חדש מודלפיננסיים,  מכשירים של
 .גידור חשבונאות בנושא חדשות ודרישות הוראות כןהפיננסיים ו

 
 יישום התקן לא הייתה השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה.ל
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 מגזרי פעילות   -: 3באור 

 

 
לתקופה של תשעה 

חודשים שהסתיימה 
 בספטמבר 30ביום 

  
לתקופה של שלושה 

ימה חודשים שהסתי
  בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 2018  2017  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  
 קרנות השתלמות 
 אלפי ש"ח 

 13,795  3,447  3,363  10,335  10,135 מקופות גמל הכנסות מדמי ניהול
 , נטורווחים )הפסדים( מהשקעות

 252  432  717  298 והכנסות מימון
 

997 
 14,792  3,699  3,795  11,052  10,433 סך כל ההכנסות

          
עמלות, הוצאות שיווק והוצאות 

 593  562  1,775  1,718 רכישה אחרות
 

2,372 
 10,034  2,326  2,444  7,063  7,238  הוצאות הנהלה וכלליות

 18  7  17  12  24 הוצאות מימון
 12,424  2,926  3,023  8,850  8,980 ותסך כל ההוצא

          
 2,368  773  772  2,202  1,453 רווח לפני מסים על ההכנסה

          
          

 
 מכשירים פיננסיים   -: 4באור 

 
 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות

ווים ההוגן. הרמות השונות הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי ש
 לשווי הוגן הוגדרו באופן הבא:

 
 מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.  - 1רמה  ▪
 לעיל. 1נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה  ▪
 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה  ▪
 

 .1בחברה נמדדים לפי רמה המכשירים הפיננסים 
 

היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, נכסי מיסים שוטפים, 
 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.

 
 

  בספטמבר 30ליום 
 31ליום 

 בדצמבר
 2018  2017  2017 
 1רמה  
 מבוקר בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח 

      )*(: נכסים פיננסיים
 10,911  12,311  12,069 נכסי חוב סחירים

 1,599  912  1,871 מניות
 2,387  1,443  3,297 אחרות

 14,897  14,666  17,237 סך הכל
      

 ifrs7 -ב* בהתאם לדרישות הגילוי 
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 הון ודרישות הון   -: 5באור 
 

 הרכב הון המניות  .א
 

 ספטמברב 30 
2018 

 ספטמברב 30
2017 

 
 2017בדצמבר  31

 מונפק רשום מונפק רשום מונפק רשום 
 ש"ח 
      

 10 10 10 10 10 10 שקלים חדשים כל אחד 0.1מניות הון בנות 

 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 שקלים ע.נ. 0.0001מניות רגילות בנות 

 
 ניהול ודרישות הון .ב
 

במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן .1
כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית.  פעילותה

 .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןלדרישות הון הנקבעות על ידי  ההחברה כפופ
שירותים על  להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח .2

( מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה)הון עצמי  (קופות גמל) פיננסיים
 .הממונהוהנחיות  ("תקנות ההון" :)להלן 2012 -ע"בהתש

 

 
 

  ספטמברב 30ליום 
 31ליום 

 בדצמבר
  2018  2017  2017 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 10,000  10,000  10,000  י תקנות ההון )א()ב(הסכום הנדרש על פ

 17,556  17,401  ,48318  הון עצמי קיים

 7,556  7,401  ,4838  עודף 

       
מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת 

דיבידנד מעודפי ההון בחברה מנהלת כפופה גם 
 לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות השקעה.

י הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים סכום ההון העצמ
 בכללי הנזילות וההשקעה 

 

-  -  - 
       

       הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: )א(
       

       הסכום הגבוה שמבין הסכומים שלהלן:
 10,000  10,000  10,000  הון התחלתי נדרש

       
       הון מזערי נדרש:

 2,573  2,549  2,488  םהיקף נכסים מנוהלי
 3,102  3,030  3,131  הוצאות שנתיות

 5,675  5,579  5,619  סה"כ
 10,000  10,000  10,000  סך כל הסכום הנדרש
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 )המשך( הון ודרישות הון   -: 5באור 
 

 )המשך( ניהול ודרישות הון .ב
 

מחברות  מזערי הנדרש פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון ה 2012בחודש פברואר  .3
 מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה בשל סיכונים תפעוליים.

בהתאם לתקנות ההון, ההון הנדרש יבוסס על שיעור מסך נכסים מנוהלים ושיעור מסך הוצאות 
 שנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימאלי.

ערי הנדרש. הוראות אלו בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמי המז
 גופים על החלים השקעה כללי()גמל קופות) פיננסיים שירותים על הפיקוחהורחבו במסגרת תקנות 

 .2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-ב"התשע(, מוסדיים
 

במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )כללי השקעה( נקבעו בין השאר כללים להשקעות  .4
ופן השקעת ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה. בנוסף, בהתאם לתקנות, חברה מנהלת לרבות א

לפחות מסכום ההון העצמי המזערי הנדרש  50%חברה מנהלת נדרשת להחזיק בנכסים נזילים 
לחברה עודף בנכסים נזילים כהגדרתם  2018 ספטמברב 30(. ליום "דרישת הנזילות"ממנה )להלן: 

 פי ש"ח.אל 5,000  -בתקנות ההשקעה בסך של כ
כמו כן, הוטלו הגבלות על אופן השקעת ההון העצמי המזערי כגון, מגבלת השקעה בתאגיד מסוים 
והלוואות ליחיד, מגבלת השקעה בקבוצת תאגידים, מגבלת השקעה באופציות ובחוזים עתידיים, 

 השקעות במקרקעין ועוד.
 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן   -: 6באור 
 

. בהתאם להסכם זה 2016עד  2013חתם הסכם שומות בגין שנות המס נ 2018בחודש אוקטובר 
 105 -בסך של כ)הנובעים מהפרשי עיתוי בגין הכרה בהוצאות( נדרשה החברה לשלם הפרשי מס 

. סכום זה נכלל בהפרשה 18.10.2018)כולל ריבית והצמדה( אשר שולם ע"י החברה ביום  ש"חאלפי 
 .30.09.2018למס בדוחות הכספיים ליום 

 


