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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: 

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

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

 של המאפיינים לגבילהלן )תים כמפורט עמימסלולי השקעה שונים העומדים לבחירת ה 5 בקרן

 (:31.03.19ליום  חברהה של הכספיים לדוחות 1 ביאור ראה ההשקעה מסלולי

 .רעות כללי 

 .רעות אג"ח ללא מניות 

 .רעות מניות 

 .רעות שקלי 

  במניות. 10%רעות אג"ח עד 

 

 .₪ אלפי 2,399,889של מסתכם לסך  31.03.2019ליום 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

 -מסך הנכסים ביום הדוח )סוף שנה קודמת  97% -כ המהווים ,ונכס זכות שימוש חובה

94% .) 

, רכוש קבוע נכסי מיסים נדחים, נכסי החברה, המורכבים מנכסים בלתי מוחשיים יתרת

 (. 6% -מסך הנכסים ביום הדוח )סוף שנה קודמת  3% -מהווים כ ונכסי מיסים שוטפים

מסך ההון וההתחייבויות  15% -כ מהוות אשר התחייבויות ישנן לחברה, החברה נכסי כנגד

 (. 11% -ביום הדוח )סוף שנה קודמת 

אלפי  17,722 -אלפי ש"ח )סוף שנה קודמת  18,229 של בסך הדוח ליום החברה של ההון

(. יתרת העודפים 89% -מסך ההון וההתחייבויות )סוף שנה קודמת  85% -ש"ח( מהווה כ

 אלפי ש"ח(. 16,572 -אלפי ש"ח )סוף שנה קודמת  17,079ליום הדוח הינה 
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 מצב עסקי החברה המנהלת, תוצאות פעילות והונה העצמי )המשך( .א

 והפסד רווחה על ביניים דוחות .ב

 231,3 -של כ לסךהדיווח  בתקופתהכנסות מדמי ניהול הסתכמו  סך: ניהול מדמי הכנסות

 המקבילה אשתקד.  בתקופהאלפי ש"ח  3,419 -אלפי ש"ח לעומת סך של כ

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

 .31.03.2019הכספיים של החברה ליום 

 :עיקריים סעיפים משני מורכבות החברה הוצאות: הוצאות

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

מסך  18% -אלפי ש"ח המהוות כ 527 -לסך של כ המדווחת בתקופההסתכמו  בלבד,

מסך הוצאות החברה  20% -ש"ח שהיוו כ אלפי 586 -הוצאות החברה לעומת סך של כ

  .אשתקד המקבילה בתקופה

 2,470של  סךל המדווחת בתקופהסך ההוצאות בגין סעיף זה הסתכמו  :וכלליות הנהלה

אלפי ש"ח שהיוו  2,410 -החברה לעומת סך של כ תוהוצא מסך 82% -אלפי ש"ח המהוות כ

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

 מקבילה תקופה) וכלליות הנהלה מהוצאות 41% -כ המהוות, ונלוות עבודה שכר מהוצאות

 תקופה) וכלליות הנהלה מהוצאות 16% -( ועמלות תפעול המהוות כ40% - אשתקד

 (.16% -אשתקד מקבילה

 

 סקירה בדבר הונה העצמי של החברה המנהלת .3
לעומת רווח לתקופה  המדווחת בתקופהאלפי ש"ח  507רווח לתקופה )לאחר מס( של  לחברה

 בתקופתלתקופה  ברווח היעליה .אשתקד המקבילה בתקופהאלפי ש"ח  154)לאחר מס( של 

  לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מהשקעות, נטו ברווחיםעליה מנובעת  הדיווח

אלפי  8,229 -גבוה ההון העצמי של החברה מההון המינימאלי הנדרש ב 2019 מרץב 31 ליום נכון

אלפי ש"ח.  18,229 -הסתכם לסך של כ 31.03.2019ש"ח. כמו כן, סך ההון העצמי נכון ליום 

החברה, ראה התייחסות  לעניין הוראות רגולציה בעניין דרישות הון מחברה מנהלת, החלות על

 .31.03.2019בדוחות כספיים של החברה ליום  5בביאור 
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מגמות, אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית, לרבות  .ב
 והתפתחויות בהסדרים התחיקתיים במהלך תקופת הדוח בסביבה המקרו כלכלית

 
 העסקית מגמות אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבתה .1

על בסיס  ענפית קופהמחברה למטרות רווח לחברה המנהלת המנהלת מעמד החברה  שינוי

את שינוי על רשות שוק ההון הממונה  אישר 17.3.2019 ביום - הוצאות בלבד ללא מטרת רווח

מעמדה של החברה מחברה למטרות רווח לחברה שלא למטרות רווח המנהלת קופת גמל ענפית 

פסיק לגבות דמי ניהול קבועים פועלת כדי להכך, החברה ל התאםבבהגדרתה בהסדר התחיקתי. 

 החברה בפועל לניהול הקופה בלבד.  שהוציאהותגבה דמי ניהול על בסיס הוצאות 

הודיע בנק הפועלים, הבנק המתפעל של הקופה, לחברה על  7.6.17ביום  -מתפעלמעבר הליך 

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

החליטה החברה ביום  ,החברה  חלופות לבנק הפועלים כגורם המתפעל של החברה לאחר שבחנה

. נכון למועד חתימת קום בנק הפועליםעל התקשרות עם מלם כגורם המתפעל במ 2018ביולי  24

 . 16.06.2019 נדחה ליוםמועד העברת התפעול מבנק הפועלים למלם הדוחות הכספיים, 

נחתם הסכם התקשרות בין  13.01.2019ביום   -הקופה השקעות לוהינל הוספת מנהל השקעות

 11.03.19וביום  "(אלטשולרשחם ניהול תיקי השקעות בע"מ )להלן: " החברה לבין אלטשולר

בהתאם . לחשבון המנוהל עבור רעות על ידי אלטשולר ₪מיליון  120העבירה החברה סכום של 

כי דירקטוריון החברה  יצוין,. מסלול הכלליאפיק המניות שבהחלה אלטשולר לנהל חלק מנכסי 

  .₪ ןמיליו 300לסכום של לפעילות זו  המסגרת הכספיתהגביל את 

 

  חיקתיים במהלך תקופת הדוחהתפתחויות בהסדרים ת .2
אשר יש בהן כדי  (דברי חקיקה, תקינה וחוזרי ממונה)בתקופת הדוח לא פורסמו הוראות דין 

 של החברה. להשפיע באופן מהותי על הדוחות הכספיים
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  מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המקרו כלכלית .3
 :)להלן 2019של שנת הראשון הרבעון השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 

 (, היו כדלקמן:"התקופה הנסקרת"

2019ראשון רבעון    

 6.6% מדד המניות הכללי

SME  60 9.2% 

 6.4% 125מדד ת"א 

 5.4% 35מדד ת"א 

 5.5% מדד אג"ח להמרה

 3.2% אג"ח כללי מדד

 0.5% מדד המחירים לצרכן

  

 תמונת המאקרו

אופיין בהמשך האטה בפעילות הכלכלית הגלובלית ובהצטרפותה של ארה"ב  2019הראשון של  הרבעון

שהחלה להראות גם היא סימני האטה למרות שנתון הצמיחה דווקא רשם שיפור. בהמשך לסוף שנת 

, אך חלק מהסיכונים 2019, בשל גורמים שונים, אי הוודאות הגבוהה בעולם נמשכה אל תוך שנת 2018

ירו את אי הוודאות בעולם החלו להתפוגג. ראשית, במהלך הרבעון הראשון נרשמה אופטימיות אשר הגב

אופן ניכר בשווקים מתחילת בבנוגע למלחמת הסחר בין ארה"ב וסין. אופטימיות זו באה לידי ביטוי 

, בסוף השנה הממשלה 2018השנה. שנית, לאחר האטה משמעותית בפעילות הכלכלית של סין במהלך 

ית הכריזה על מספר תמריצים כלכליים )פיסקאליים ומוניטריים( שתרמו להתייצבות הפעילות הסינ

, בדומה לרבעון הקודם אך מעל 6.4%הכלכלית ברבעון הראשון של השנה בו הצמיחה בסין נותרה על 

באוקטובר  31-ל 2019במרץ  29-נדחתה, לעת עתה, מ BREXITהציפיות בשווקים. שלישית, סוגיית 

לאחר  2019-הנקודה הרביעית והמרכזית ביותר היא שינוי הכיוון של הבנקים המרכזיים בעולם ב .2019

ובנקים  ECB-, וההאטה הניכרת בפעילות הכלכלית בעולם. הפד, ה2018-התיקון החד בשווקים ב

מרכזיים נוספים בעולם אותתו בחודשים הראשונים של השנה כי לאור ההתמתנות בפעילות הכלכלית 

ם ואי הודאות הגבוהה, לא צפויות העלאות ריבית השנה. בנוסף, כל הגופים המרכזיים בעולם )קרן בעול

המטבע, הבנק העולמי, הנציבות האירופאית, הפד ועוד( עדכנו את תחזיות הצמיחה והאינפלציה כלפי 

ללו, מטה מה שנתן גושפנקא לשינוי הכיוון המובהק של הבנקים המרכזיים. כתוצאה מההתפתחויות ה

לרבעון הראשון של השנה בשוקי המניות בארה"ב  1992נרשמה השנה הפתיחה הטובה ביותר מאז 

ובעולם, אך זאת רק לאחר שהרבעון הקודם נרשם כאחד הגרועים בהיסטוריה בשווקים הגלובליים. 

"ח הממשלתיים דווקא ממשיכים לאותת על חולשת הפעילות האגלמרות הראלי בשווקים, שוקי 

בארה"ב ובעולם כאשר תהליך ההתהפכות של העקום האמריקאי נמשך תוך ירידת תשואות,  הכלכלית

 תהליך אשר התקיים גם בשווקים מפותחים נוספים בעולם.

 3.2% על עמדה כאשר האיצה דווקא הראשון ברבעון הצמיחה"ב, בארה ההאטה סימני אף על, כאמור

 והשפעה)נטו(  ביצוא פעמית חד עליה ידי על נתמכה הצמיחה, זאת עם. הקודם ברבעון 2.2% לעומת

 בפרט האטה נרשמה המקומי הביקוש של הליבה ברכיבי, אולם. במלאים בהשקעה גידול של מחזורית
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 האבטלה שיעור, הראשון הרבעון במהלך. למגורים ובבנייה העסקי המגזר של בהשקעה, הפרטית בצריכה

 ותוספת 3.3%-מ 3.2%-ל האט בשכר השנתי הגידול קצב. 2018 שנת בסוף 3.9% לעומת 3.8%-ל ירד

 משרות אלף 233 של תוספת לעומת הראשון ברבעון חודש בכל בממוצע אלף 186 על עמדה המשרות

בסוף הרבעון  1.8%לעומת  1.5%( עמדה על PCE-ה פי)על  האינפלציה. הקודם ברבעון חודש בכל בממוצע

בסוף הרבעון  2.0%לעומת  1.6%הקודם. כמו כן, נרשמה ירידה גם באינפלציית הליבה אשר עמדה על 

 אותת ובכך העתידיתהקודם. במהלך חודש ינואר הפד הודיע כי יהיה "סבלני" בכל הנוגע למתווה הריבית 

 הפד מרץ חודש של הריבית החלטת במהלך. זה בשלב ביתהרי העלאות תהליך את עוצר הוא כי לשווקים

 מעלה האבטלה תחזיות, למטה והאינפלציה הצמיחה תחזיות את ועדכן שינוי ללא הריבית את הותיר

 כי הודיע הפד, בנוסף. ריבית העלאות 0-ל 2019-ב חזויות העלאות 2-מ הריבית מתווה תחזית את ובעיקר

 כתוצאה. ספטמבר בחודש הצמצום להפסקת עד מאי מחודש החל המאזן צמצום קצב את להאט יחל

 .2019 בסוף כבר ריבית להפחתת 50%-מ גבוהה הסתברות לתמחר החלו השווקים מכך

 לעומת הראשון ברבעון 0.4% על עמדה האירו בגוש הצמיחה כאשר שיפור רשמו באירופה הצמיחה נתוני

-ל 7.9%-מ ירד האירו בגוש האבטלה שיעור, בנוסף. 1.2% על נותר השנתי הקצב, הקודם ברבעון 0.2%

 הנתונים אך האירו בגוש המקומי הביקוש בנתוני שיפור נרשם השנה של הראשון הרבעון במהלך. 7.7%

 בפעילות ההאטה רקע על באירופה התעשייתית הפעילות של משמעותית התכווצות על לאותת ממשיכים

 השנתי האינפלציה קצב. הסחר למלחמת הנוגע בכל ודאותה ואי העולמי בסחר החולשה, בעולם הכלכלית

שינה את מדיניות ההכוונה  ECB-ה, הנתונים חולשת רקע על. הקודם ברבעון 1.5% לעומת 1.4% על עמד

)תכנית  TLTROקדימה כאשר אותת כי הריבית לא תעלה השנה. בנוסף, השיק תכנית חדשה של 

 .2021ותסתיים במרץ  2019הלוואות מהבנק המרכזי לבנקים המסחריים( שתתחיל בספטמבר 

, בעולם הכלכלית בפעילות האטה עקב לנפט בביקוש חדה לירידה צפי למרות, הסחורות מחירי בגזרת

 בין. השנה של הראשון הרבעון במהלך חדות עליות לרשום הנפט מחירי את הביאה גורמים של שורה

 המייצאות המדינות ארגון בין התפוקה לקיצוץ ההסכם של יישומו להצלחת לזקוף יש העלייה את, השאר

 הסנקציות על( במאי)הצפוי  הפטור סיום, בנוסף. רוסיה בראשות העצמאיות הנפט מפיקות ובין)אופ"ק( 

 על בלחץ נמצא שכבר משוק הנפט היצע את להפחית צפוי מרכזיות מדינות 8-ל נתנה"ב שארה איראן נגד

-עלה ב BRENTמחיר חבית נפט מסוג  2019. בסיכום הרבעון הראשון של בונצואלהרקע ההתפתחויות 

 לחבית. 57.22$-ל 26.0%-עלה ב WTIלחבית ומסוג  68.4$-ל 27.1%

על רקע התחזקות של  1המטבעות סל מול אל %1.2-ב התחזק הדולר השנה של הראשון הרבעון במהלך

מול  2.0%מול הפסו המקסיקני. הדולר רשם היחלשות של  1.4%-מול הין ו 1.1%ו, אל מול האיר 2.0%

 .הפאונד מול 2.3%-ו היואן מול 2.4% הדולר הקנדי,

 לא השנה של הראשון הרבעון)נתוני  2017-ב 3.5% לעומת 3.4%-ב הסתכמה 2018-ב הצמיחה בישראל

 של הראשון ברבעון הכלכלית הפעילות כי עולה השוטפים מהנתונים(. אלו שורות לכתיבת נכון פורסמו

 0.8% לעומת 0.9%-ב השנה של הראשון ברבעון עלה המשק למצב המשולב המדד, כך. שיפור רשמה השנה

 הייצור, הפרטית הצריכה בנתוני הן שיפור נרשם השנה של הראשון הרבעון במהלך. הקודם ברבעון

                                                           

1 Trade Weighted U.S. Dollar Index: Broad, Index Jan 1997=100, Monthly, Not Seasonally Adjusted :מקור ,FRED 
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 4.2% לעומת, 3.9% על הראשון רבעון בסוף עמד ומעלה 15 בני בקרב האבטלה שיעור. והיצוא התעשייתי

)הנתון  2019 פברואר לחודש נכון 3.8%-ל 2018 בסוף 4.2% של מקצב האט בשכר הגידול וקצב 2018 בסוף

 (.האחרון העדכני

 התחזק השקל, בפרט. המטבעות סל מול 3.5%-ב התחזק השקל השנה של הראשונים החודשים בשלושת

 .הפאונד מול אל 0.8%-וב האירו מול אל 4.8%-ב, הדולר מול אל 2.8%-ב

 תקציב וריבית, אינפלציה

 המאפיינת העונתיות מעל, 0.5%-ב השנה של הראשונים החודשים בשלושת עלה לצרכן המחירים מדד

-מ עלה השנתי האינפלציה קצב. מעלה כלפיי שהפתיעו ופברואר ינואר מדדי בעקבות וזאת זו תקופה

 הריבית, 2018 בנובמבר הריבית עליית מאז. השנה של הראשון הרבעון בסוף 1.4%-ל 2018 בסוף 0.8%

כי הוועדה המוניטארית נותנת משקל  עולה ישראל בנק של מהמסרים. 0.25% של ברמה שינוי ללא נותרה

רב יותר להתפתחויות בכלכלה העולמית וחוזקו של השקל וזאת למרות חוזקו של המשק הישראלי 

 האינפלציה.  והעליה בסביבת

, מנגד"ח. ש מיליארד 82.6 על עמד 2019 של הראשונים החודשים בשלושת ממיסים המדינה הכנסות סך

 החודשים 12-ב הגירעון. מהצפוי גבוהות"ח, ש מיליארד 98.7 על עמד התקופה באותה ההוצאות סך

 גבוה, הראשון הרבעון של בסיומו 3.4% של לרמה 2018 שנת בסוף תוצר 2.9% של מרמה עלה האחרונים

 .2.9% של ברמה העומד השנה לסוף הממשלה של הגירעון מיעד

 בשנת הסתכם( 2019 למרץ 10-ב)פורסם  התשלומים מאזן של השוטף בחשבון העודף - התשלומים מאזן

 בעודף העלייה. 2017 בשנת דולר מיליארד 10.1 של לעודף בהמשך זאת דולר מיליארד 11.0-ב 2018

 בחשבון העודף. הראשוניות ההכנסות בחשבון יחסית בולטת עלייה בשל בעיקר נבעה השוטף בחשבון

 .דולר מיליארד 4.2-ב הסתכם הרביעי ברבעון השוטף

  2שוק המניות

 125"א ת מדד, 10.2%-ב עלה 90"א ת, 5.4%-ב עלה 35"א ת מדד, 2019 לשנת הראשון הרבעון בסיכום 

עלו   DOW JONES-ומדד ה S&P500-. בארה"ב, מדד ה9.2%-עלה ב SME 60-ה ומדד 6.4%-ב עלה

עלה  STOXX600-ה מדד, באירופה. 16.8%-ב עלהNASDAQ -בהתאמה ומדד ה 11.8%-ו 13.6% -ב

. באסיה ובשווקים המתעוררים, 9.2%-הגרמני עלה ב -DAXוה 13.4%-הצרפתי עלה ב CAC-, ה13.3%-ב

היפני  Nikkei-ומדד ה 28.7%-הסיני עלה ב CSI300מדד )דולרית(,  9.9%-עלה ב MSCI EM-מדד ה

 .7.0%-עלה ב

  

                                                           

 דיבידנדים ולא רק עליית מחיר.נתוני ביצועי שוק המניות הן עבור התשואה כולל  2
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 3שוק הנגזרים

 מיליון 5.7-ב הסתכם 35"א ת מדד על באופציות המסחר, מחזור 2019 לשנת הראשון הרבעון בסיכום 

"ח הסתכם מחזור המסחר המט. בשוק הבסיס נכס במונחי"ח ש מיליארד 901-ב או אופציה יחידות

מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. מחזור המסחר באופציות אירו/שקל  85-דולר/שקל בבאופציות 

 מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס. 7.7-הסתכם ב

 אג"ח מדינה

. הראשון הרבעון במהלך %3.5 של עליה נרשמה המדד צמוד באפיק - אג"ח ממשלתיות צמודות מדד

 .1.9%-ב עלו( שנים 2-5והבינוניות ) 4.2%-ב עלו( שנים 5-10) הארוכות החוב אגרות

 הרבעוןבמהלך  %2.3 של עליה נרשמה קבועה בריבית השקלי באפיק - אג"ח ממשלתיות לא צמודות

 .1.4%-ב עלה( שנים 2-5) הבינוני וחלקו, 4.4%-ב עלה( שנים+ 5) הארוך חלקו. הראשון

 אגח קונצרני

ותל  40, מדדי תל בונד 4.3%-ב עלה 20, מדד תל בונד הקונצרניים"ח האגבמדדי  הראשון הרבעון בסיכום

יתר ומדד -ומדד צמודות 1.8%-בנקים עלה ב-בהתאמה, מדד תל בונד צמודות 3.8%-ו 3.2%-ב עלו 60בונד 

 של המרווח. מרווחים בצמצום הסתכם הרבעון המרווחים ברמת. בהתאמה 4.7%-ו 3.8%-ב עלותשואות 

 בנקים בונד תל מדד"ב, נ 111-ל"ב נ 38-ב ירד 40 בונד תל מדד"ב, נ 120-ל"ב נ 37-ב ירד 20 בונד תל מדד

, באפיק הון גיוסי בגזרת"ב. נ 246-ל"ב נ 54-ב ירד שקלי בונד תל מדד של ומרווחו"ב נ 60-ל"ב נ 27-ב ירד

 ברבעון לגיוסים בהשוואה %23.4 של ירידה, הראשון ברבעון ח"אג באמצעות ח"ש מיליארד 13.9 גויסו

 .4אשתקד המקביל

  

                                                           
 אתר הבורסה לניירות ערך. 3

 אתר הבורסה לניירות ערך 4
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 היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת עבור הקופה  .ג
של כל אחת  מרץב 31שהסתיימה ביום  שלושה חודשייםנתונים של הקופה לתקופה של להלן פירוט 

 :כולה 2018וכן לשנת  2018-2019מהשנים 

 
חודשים  שלושהלתקופה של 

 מרץב 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 דצמברב 31
 2019  2018  2018 

 קרן השתלמות 
      :()* מספר עמיתים

 24,884   26,133   24,574 פעילים
 17,232   17,131   17,202 לא פעילים 

 42,116   43,264   41,776 סה"כ
      :(ש"חנכסים מנוהלים, נטו )באלפי 

 1,481,898   1,595,478   1,515,509 פעילים
 854,037   887,070   884,380 לא פעילים 

 2,335,935   2,482,548   2,399,889 סה"כ
      :( ש"חנתונים תוצאתיים )באלפי 

דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים 
 9,035   1,671   1,421 חדשים

 265,626   66,945   62,768 תקבולים מדמי גמולים
 127   16   28 פעמיים חד גמולים מדמי תקבולים

 3,023   983   203 העברות צבירה לקופה
 227,549   64,582   42,213 העברות צבירה מהקופה

      תשלומים:
 222,608   59,813   54,974 פדיונות

 (55,970)  (29,135)  94,457 הקופה הוצאות על הכנסות עודף
דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי 

 :(ש"ח
     

 13,374   3,419   3,231 פעילים פעילים ולא
      

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 אחת  במרץ 31שהסתיימה ביום שלושה חודשיים לתקופה של  להלן פירוט נתונים של הקופה

 :כולה 2018וכן לשנת  2018-2019מהשנים 

 

 

חודשים  שלושהלתקופה של 
 במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2019  2018  2018 
 קרן השתלמות  

       :חשבונות מנותקי קשר 
 1,633  1,174  2,546  חשבונות מספר
 43,523  12,349  86,468  (ח"ש באלפי) נטו מנוהלים נכסים

 227  13  112  (ח"ש באלפי) מנכסים שנגבו ניהול דמי
 0.43%  0.34%  0.46%  שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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 עסקי החברה באירועים חריגים  .ד
לניהול  רישיוןקבלת הינם  2019רבעון ראשון במהלך  והאירועים החריגים בעסקי החברה שאירע

ערכות לקראת יה, המשך ההפעולות הנדרשות ליישום השינויביצוע קופות גמל ענפיות והתחלת 

אלטשולר שחם ניהול תיקי השקעות כניסת ו מבנק הפועלים למלם ,תפעולהשירותי  החלפת ספק

  זה.דירקטוריון לדוח פרק ב'  1הכל כמפורט בסעיף . בע"מ כמנהל השקעות נוסף

 העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על גירעון בהון העצמיאירועים  .ה
 .אין

 

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

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

 היה בהם להשפיע על נתוני הדוחות הכספיים של החברה.אשר  2019של שנת  הראשונים

 

 תיאור האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים .ז
לעמיתי הקרן, תוך חתירה  ויעילאיכותי  שירות מתן על מבוססת החברה של העסקית האסטרטגיה

 השונים.  ההשקעה במסלולי הסיכון רמת את התואמות לתשואות

 :הינם החברה של העיקריים יעדיה, לכך בהתאם

 .בלבד ההוצאות לכיסוי שישמשו ניהול בדמי, ענפיתלפעול כקופה  -

 .מובילים השקעות מנהלי באמצעות ההשקעות ניהול -

 .הפועלים בנק במקום שנבחרחדש  מתפעל לגורםהמעבר  השלמת -

 

 זה. ןדירקטוריולדוח .1ב. לפירוט נוסף ראה סעיף

 

 תיאור כללי של תכניות החורגות ממהלך העסקים הרגיל של החברה .ח
שצפוי כי תהיה להם השפעה מהותית על פעילותה, והכל כמפורט החברה עוסקת בנושאים מהותיים 

 זה. ןדירקטוריולדוח  .1.בבסעיף 
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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:  31.03.19שהסתיים 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 אחרים המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לקרן ההש

 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 הנוגע 

 תלמות.לקרן ההש

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

2019.50.23   _____________________ 
 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: ) 31.03.19שהסתיים 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; 

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

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

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

 בדוח, בהתבסס על הערכתנו; 

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

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

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

 על דיווח כספי הנוגע לקרן ההשתלמות: 

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

תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים כל  (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.
 
 

2019.50.23                _____________________ 
 סמנכ"לית כספיםעידית מידן,     תאריך            
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 ביניים בלתי מבוקרים כספיים סקירת דוחות הנדון:

 2019, במרץ 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושה תקופה של ל
 
 
 

 מבוא

(, הכולל את תמצית הדוח על "החברה"של רעות חברה לניהול קופת גמל בע"מ )להלן:  המצורף הכספי המידע את סקרנו
 המזומנים שינויים בהון ותזרימי ,הרווח והפסד ואת הדוחות התמציתיים על 2019במרץ  31המצב הכספי ביניים ליום 

כספי  מידע של ולהצגה לעריכה אחראים הדירקטוריון וההנהלה .תאריך באותו שהסתיימה שלושה חודשים לתקופה של
 להביע היא אחריותנו ."דיווח כספי לתקופות ביניים" IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  לתקופות ביניים אלה בהתאם

 סקירתנו. בהתבסס על אלה ביניים לתקופות כספי מידע על מסקנה

 

 היקף

 ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו

 עם בעיקר ,מבירורים ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של סקירה הישות". של המבקר רואה החשבון ידי על הנערכת

 הינה מצומצמת סקירה .ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום ,הכספיים והחשבונאיים לעניינים האחראים אנשים
 לנו מאפשרת אינה ולפיכך, בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת במידה ניכרת מאשר בהיקפה

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

 .ביקורת של דעת חוות

 היקף

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

 שוק ההון ביטוח וחסכון.

 
           
 לוטרבך ושות'             
 רואי חשבון              

 
  23.05.2019אביב:   -תל
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 על המצב הכספיביניים דוחות 

 
 

 
 
  במרץ 31ליום 

 31ליום 
 בדצמבר

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

       :נכסים
 71  81  68  נכסים בלתי מוחשיים 

 444  169  81  נכסי מיסים נדחים
 594  708  551  רכוש קבוע

 -  -  1,342  נכס זכות שימוש בגין חכירות
 122  -  43  נכסי מיסים שוטפים
 1,397  1,449  1,379  חייבים ויתרות חובה

       השקעות פיננסיות: 
 11,906  11,985  12,078  נכסי חוב סחירים 

 1,765  1,718  1,979  מניות
 2,842  2,952  2,925  אחרות

 16,513  16,655  16,982  כל השקעות פיננסיותסך 
 844  988  1,124  מזומנים ושווי מזומנים

       
 19,985  20,050  21,570  סך כל הנכסים

       
       

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

 16,572  16,560  17,079  עודפים
       

 17,722  17,710  18,229  המניות של החברהסך כל ההון המיוחס לבעלי 
       

 17,722  17,710  18,229  סך כל הון 
       

       התחייבויות:
 130  130  130  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 -  -  1,350  התחייבויות בגין חכירות
 -  6  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים

 2,133  2,204  1,861  זכאים ויתרות זכות
       

 2,263  2,340  3,341  סך כל ההתחייבויות
       

 19,985  20,050  21,570  סך כל ההון וההתחייבויות
 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 

23.05.2019       
 אישור תאריך
 הכספיים הדוחות

 דן יגאל 
 "ר הדירקטוריוןיו

 בכור  רובי 
 "למנכ

 רו"ח עידית מידן, 
 כספים סמנכ"לית 
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 רווח והפסד ביניים על דוחות
 
 

 

 

 

  
לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום 
  במרץ 31

לשנה 
שהסתיימ

 31ה ביום 
 בדצמבר

    2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר    
 אלפי ש"ח    
         

 13,374  3,419   3,231    , נטו מקופות גמלהכנסות מדמי ניהול 
 (451)  (180)  747    , נטו והכנסות מימוןמהשקעות )הפסדים( רווחים

         
 12,923  3,239   3,978    סך כל ההכנסות

         
 2,252  586   527    עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

 10,301  2,410   2,470     הוצאות הנהלה וכלליות
 22  5   13    הוצאות מימון

         
 12,575  3,001   3,010    סך כל ההוצאות

         
 348  238   968    רווח לפני מסים על ההכנסה

         
 182  84   461    מסים על הכנסה

         
 166  154   507    רווח לתקופה

         
         מיוחס ל:

 166  154   507    בעלי המניות של החברה
         

 166  154   507    רווח לתקופה
         

 

 

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

 סה"כ הון  מניות החברה מיוחס לבעלי  

  
 הון

  מניות
יתרת 
   כ"סה  עודפים

 אלפי ש"ח  
         

 17,722  17,722  16,572  1,150  2019בינואר,  1יתרה ליום 
         

 507  507  507  -  רווח לתקופה
         

 18,229  18,229  17,079  1,150  2019 ,מרץב 31יתרה ליום 
         

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

 154  154  154  -  רווח לתקופה
         

 17,710  17,710  16,560  1,150  2018 ,מרץב 31יתרה ליום 
         

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

 166  166  166  -  רווח לתקופה
         

 17,722  17,722  16,572  1,150  2018 ,בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 על תזרימי מזומניםביניים דוחות 
 

 

 

  
לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום 
  במרץ 31

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 מבוקר  בלתי מבוקר  
  2019  2018  2018 
 אלפי ש"ח  

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 166   154   507   רווח לתקופה 

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

 758   318   (1,104)  נכסי חוב סחירים 
 (99)  (82)  90   מניות 
 (208)  (56)  267       השקעות אחרות 

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

 189   48   46   רכוש קבוע
 15   4   3   נכסים בלתי מוחשיים

 189   84   461   הוצאות מיסים על הכנסה
  (237)   316   844 

       שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 57   5   18   שינוי בחייבים ויתרות חובה
 (32)  39   (272)  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 -   -   (1,342)  שינוי בנכס זכות שימוש עבור חכירות
 -   -   1,350   שינוי בהתחייבויות בגין חכירות
 -  -   -   לעובדים, נטושינוי בהתחייבויות בשל הטבות 

  (246)   44   25 
       מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:

 -   -   -   ריבית ששולמה
 450   161   129   הריבית שהתקבל
 (643)  (133)  (107)  מסים ששולמו

 998   998   88   מסים שהתקבלו
   110   1,026   805 

 1,840   1,540   134      מפעילות שוטפתמזומנים נטו שנבעו 
       

       זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
 (126)  (100)  (3)  רכישת רכוש קבוע 

 -   -   -   השקעה בנכסים בלתי מוחשיים
 (2,517)  (2,099)  149   , נטו של השקעות פיננסיות (רכישותמכירות )

 -   -   -   תמורה ממימוש רכוש קבוע
 (2,643)  (2,199)  146   מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( השקעה

       
       זרימי מזומנים מפעילות מימוןת
זומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מ

 מימון
  -   -   - 

       
 (803)  (659)  280   ליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומניםע
       

 1,647   1,647   844   זומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהמיתרת 
 844   988   1,124   זומנים ושווי מזומנים לסוף התקופהמיתרת 

       אלפי ש"ח 1 -* פחות מ
 



 
 ביניים לדוחות הכספיים באורים
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 כללי   -: 1באור 
 

 הקרן. מנהלת את המונח בחוק קופות הגמל הכהגדרת החברה הינה חברה מנהלת  .א
 , תל אביב.93תאגדה בישראל, כתובתה הרשומה הינה: ארלוזורוב ההחברה הינה תושבת ישראל, 

 
מסלולי השקעה  5קיימים במסגרת הקרן  מרשות שוק ההוןבהתאם לאישור קופת הגמל שהתקבל  .ב

 כדלקמן:
 רעות כללי. 
 רעות אג"ח ללא מניות. 
 רעות מניות. 

 .רעות שקלי 
  במניות.  10%רעות אג"ח עד 

 
  :ניהול דמי .ג

 
 המרביים הניהול דמי. רווח למטרת פרטית חברה הינה החברה מטרותיה פי ועל החברה תקנון פי על .1

 ניהול דמי גובה החברה. הקרן מנכסי 2% של( שנתי) בשיעור הינם לגבות החברה רשאית אותם
 .בקרן העמיתים של הצבורות היתרות מסך 0.54% של( שנתי) בשיעור

 
 המנהלת לחברה להלן 6בביאור  כאמור רווח למטרות המחבר החברה של מעמדה לשינוי בהתאם .2

 ההוצאות בגובה ניהול דמי לגבות והמוסמכת רווח למטרות שאינה חברה שהיא ענפית גמל קופת
 בגובה ניהול דמי 1.5.19 מיום החל גובה החברה. הקופה ניהול לצורך ועלפב החברה שהוציאה
 . בלבד בפועל ההוצאות

 
מעמיתי הקרן בגובה המפורט בסעיף קטן  יהולנהחברה דמי   גבתה 30.4.19 ליום שעד התקופה בגין .3

 לעיל.   1
 

מאותם נכסים לא ניתן ביטוי בדוחות הכספיים של הקופה ( ולהכנסות "הנכסים" :)להלן הקופהלנכסי  .ד
 .הקופההחברה, מאחר ולחברה אין חלק בנכסים, בהכנסות וההוצאות של 
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  מדיניות חשבונאית   -: 2באור 
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים

 
 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

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

"הדוחות )להלן:  2018בדצמבר  31לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 (.השנתיים"

 
   .2019 מאיב 23 ביוםית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה תמצ

 

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

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

שיקול הדעת של ההנהלה בעת יישום המדיניות החשבונאית של החברה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות 
 ים השנתיים.וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספי-הכרוכות באי

 

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

 שיושמה בדוחות השנתיים.החשבונאית 
 

  (" IFRS 16להלן: ""חכירות" ) 16 תקן דיווח כספי בינלאומי .1
 .IFRS 16ביישום   , החברה החלה2019בינואר  1החל מיום 

השינויים במדיניות של החברה לגבי חכירות הינם הכרה בדוח על המצב הכספי בנכס זכות שימוש ובהתחייבות 
חודשים וחכירות שבהן נכסי הבסיס הם בעלי  12חכירה בגין כל החכירות למעט חכירות שתקופתן אינה עולה על 

גביהן ניתנה הקלה לפיה חוכר רשאי ליישם טיפול חשבונאי שדומה לטיפול החשבונאי הנוכחי שווי נמוך )ל
 בחכירות תפעוליות(.

החברה בחרה בשיטה בה ההשפעה המצטברת של יישום לראשונה של  - IFRS 16לעניין יישום לראשונה של 

IFRS 16 -   תוכר לראשונה במועד היישום לראשונה, ללא הצגה מחדש של מידע השוואתי. בהתאם לכך, במועד
החברה הכירה בהתחייבות חכירה אשר נמדדה בהתאם לערך הנוכחי של תשלומי  IFRS 16היישום לראשונה של 

לראשונה, ובנכס החכירה שנותרו, המהוונים על ידי שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה במועד היישום 
זכות שימוש עבור חכירות שסווגו קודם לכן כחכירות תפעוליות, בסכום השווה להתחייבות החכירה, מותאם בגין 
הסכום של תשלומי חכירה כלשהן ששולמו מראש או שנצברו המתייחסים לחכירה זו, שהוכרו בדוח על המצב 

 הכספי מייד לפני היישום לראשונה.
 

 שלהלן לגבי היישום לראשונה: החברה השתמשה בהקלות

 יישום שיעור היוון יחיד לתיק חכירות עם מאפיינים דומים באופן סביר.         ·

חודשים ממועד  12עבור חכירות שתקופת החכירה שלהם מסתיימת תוך  IFRS 16החברה יישמה את          ·
 היישום לראשונה.

 :השפעת יישום התקן לתקופת הדיווח
 2019במרץ  31החברה הכירה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה ליום  IFRS 16כתוצאה מיישום תקן 

אלפי ש"ח בהתאמה. כמו כן, חלף ההכרה בהוצאות שכירות, המתייחסות  1,350 -אלפי ש"ח ו 1,342בסכום של 
, בהוצאות הפחתה 2019מרץ ב 31לחכירות כאמור, הכירה החברה בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 ש"ח. אלפי  9 -אלפי ש"ח ובהוצאות מימון של כ 102 -של כ
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 מגזרי פעילות   -: 3באור 
 

  

 
לתקופה של שלושה חודשים 

  במרץ 31שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר   
 קרנות השתלמות  
 אלפי ש"ח  
       

 13,374   3,419   3,231  הכנסות מדמי ניהול
 (451)  (180)  747  והכנסות מימון , נטומהשקעות)הפסדים( רווחים 

 12,923   3,239   3,978  סך כל ההכנסות
        

 2,252   586   527  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
 10,301   2,410   2,470   הוצאות הנהלה וכלליות

 22   5   13  הוצאות מימון
 12,575   3,001   3,010  סך כל ההוצאות

       
 348   238   968  רווח לפני מסים על ההכנסה

 

 פיננסייםנכסים    -: 4באור 
 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות

 
פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן הוגדרו באופן הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על 

 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 
 

 .1הפיננסים בחברה נמדדים לפי רמה המכשירים 
 

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

 
 

  במרץ 31ליום 
 31ליום 

 בדצמבר
 2019  2018  2018 
 1רמה  
 מבוקר בלתי מבוקר   
 אלפי ש"ח 

      )*(: פיננסייםנכסים 
 11,906  11,985  12,078 נכסי חוב סחירים

 1,765  1,718  1,979 מניות
 2,842  2,952  2,925 אחרות

 16,513  16,655  16,982 סך הכל
      

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

 הרכב הון המניות  .א
 

 2019בדצמבר  31 2019במרץ  31 2019במרץ  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 ע.נ.שקלים  0.0001מניות רגילות בנות 

 
 ניהול ודרישות הון .ב
 

 שירותים פיננסייםלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על  .1
 2012 -ע"ב( התשמזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה)הון עצמי  (קופות גמל)

 .הממונהוהנחיות  ("תקנות ההון" :)להלן
 
 

 
 

  במרץ 31ליום 
 31ליום 

 בדצמבר
  2019  2018  2018 
 מבוקר  בלתי מבוקר  
 אלפי ש"ח  
       

 10,000  10,000  10,000  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון )א(

 17,722  17,710  18,229  הון עצמי קיים

 7,722  7,710  8,229  עודף 

       
העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים סכום ההון 

 בכללי הנזילות וההשקעה
 

-  -  - 
       

       הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: )א(
 2,336  2,483  2,400  היקף נכסים מנוהלים

 3,138  3,120  3,138  הוצאות שנתיות
 5,474  5,603  5,538  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
 

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש מחברות  2012בחודש פברואר  .2
 מנהלות של קופות גמל וקרנות פנסיה בשל סיכונים תפעוליים.

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

בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמי המזערי הנדרש. הוראות אלו 
 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  .3
חברה מנהלת לרבות אופן השקעת ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה. בנוסף, בהתאם לתקנות, 

לפחות מסכום ההון העצמי המזערי הנדרש ממנה  50%זיק בנכסים נזילים חברה מנהלת נדרשת להח
לחברה עודף בנכסים נזילים כהגדרתם בתקנות  2019 מרץב 31(. ליום "דרישת הנזילות")להלן: 

 אלפי ש"ח. 5,000  -ההשקעה בסך של כ
ד מסוים כמו כן, הוטלו הגבלות על אופן השקעת ההון העצמי המזערי כגון, מגבלת השקעה בתאגי

והלוואות ליחיד, מגבלת השקעה בקבוצת תאגידים, מגבלת השקעה באופציות ובחוזים עתידיים, 
 השקעות במקרקעין ועוד.

 

 יך המאזןרלאחר תא םאירועי   -: 6באור 
, לעסוק בניהול קופות גמל הוןהשוק  רשותרישיון מאת  , לבקשתה,קיבלה החברה 2019במרץ  17יום ב

 השינוי בפעילותה בהתאם לרישיון זה. החברה פועלת לביצוע  ללא כוונת רווח. ענפיות, שהינה מוסד
, בכפוף לקבלת האישורים ההון העצמי חלוקת עוצילבלפעול צפויה החברה  האמורהשינוי במסגרת 
 .הנדרשים
 

 


