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  31.3.2013ליום הדירקטוריון  דוח

  

. 1968-"חהתשכהדירקטוריון בפרק זה של הדוח התקופתי כולל גם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  דוח  

 הערכות וכוללח הדו במועד בחברה שקיימת אינפורמציה על המבוסס, העתיד לגבי וודאי בלתי מידע הינו עתיד פני צופה מידע

 או המוערכות התוצאות מן מהותי באופן שונות להיות עשויות בפועל התוצאות"ח. הדו למועד נכון, שלה כוונות או החברה של

: כגון מילים הופעתידי - על עתיד פני צופה מידע המכילים קטעים לזהות ניתן, מסוימים במקרים. זה ממידע המשתמעות

 גם יופיע עתיד פני צופה מידע הופעת כי, ייתכן אך', וכדו", "צפוי/ה" סבורה", "החברה/הקבוצה מעריכה"החברה/הקבוצה 

  .אחרים בניסוחים
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  31.3.2013דוח דירקטוריון ליום  

מבטא את השינויים , ")תקופת הדוח(להלן: " 2013 מרסב 31יום בהחודשים שהסתיימו  תשלושלהדירקטוריון  דוח

") בתקופה זו, והוא נערך בהתחשב בכך החברהניהול קרנות פנסיה בע"מ (להלן: " מנוףהעיקריים במצב עסקי 

 ").הדוח התקופתי(להלן: " 2012שבידי הקורא גם הדוח התקופתי המלא של החברה לשנת 

  31.3.2013יון ליום  וח דירקטורד

  והחברה המנהלת ןתאור הקר .1
  

  החברה המנהלתהקמת הקרן ו

  

על שירותים פיננסיים  הפיקוח בחוק כהגדרתה מנהלת חברה הינה") החברה"מ (להלן: "בע פנסיה קרנות ניהול מנוף

מנהלת קרן פנסיה חדשה מקיפה, הראל מנוף פנסיה (לשעבר: מנוף קרן פנסיה)  והיא 2005-"ההתשס(קופות גמל), 

ומאז מדי שנה אישור קופת גמל  1996"). הקרן קיבלה החל משנת החברה שבניהול הקרן" או" הקרן(להלן: "

  לקצבה. 

  

הינה חברה פרטית כהגדרתה בחוק החברות. כל הון המניות המונפק והנפרע שלה מוחזק בידי ידידים  החברה

וחזק במלואו בידי הראל מ. כל הון המניות המונפק והנפרע של ידידים ),ידידים") בע"צ (להלן: 1984וניהול ( הולדינג

בביטוח ושירותים פיננסיים  השקעות הראל בידי במלואה המוחזקת) "ביטוח"הראל בע"מ (להלן:  ביטוחחברה ל

), חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. תחום "השקעות"הראל בע"מ (להלן: 

ניהול קרנות פנסיה בע"מ  גם בהראלהראל השקעות שולטת בעקיפין פעילותה של החברה הוא ניהול קרנות פנסיה. 

   .)79%ול קרנות פנסיה בע"מ ((שליטה מלאה) ובלעתיד חברה לניה

  

החברה מתבצע במסגרת אגף הפנסיה של קבוצת הראל והוא מושתת על מערכות מיכון המשותפות לכל  תפעול

לדוח התקופתי). כמו כן, מערך העובדים של  2לפרק  4.8.3 -ו 4.33קרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה (ראה גם סעיפים 

 4.4לעניין זה ראה סעיף  –החברות המנהלות קרנות פנסיה בקבוצה  אגף הפנסיה של קבוצת הראל משותף לכל

   בדוח התקופתי). 2לפרק 

  

החברה מקבלת את מלוא שירותי הניהול מחברות קבוצת הראל, הראל חברה לביטוח בע"מ, הראל ניהול קרנות 

  פנסיה בע"מ, הראל השקעות בהתאם להסכמים למתן שירותים בינה ובין החברות האמורות.

  

 הסתדרות חברי המורים של המחדל ברירת קרן היא מנוף הראל קרן לפיו, המורים הסתדרות עם הסכם לחברה

 להטבות לקרן  המצטרפים המורים זכאים זה הסכם במסגרת). התקופתי בדוח 2 לפרק 4.10 סעיף(ראה  המורים

  .המורים בהסתדרות חברים אשר מורים הינם בקרן הפעילים מהמבוטחים ניכר שיעור. מיוחדות

  

  המנוהלת על ידי החברה ןבקרלהלן נתונים אודות מספר המבוטחים 

  

  בדצמבר 31ליום   במרס  31ליום 
2013  2012  2012  

  147,297   136,135   150,456   מספר מבוטחים

  82,136   73,329   75,872   פעילים
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  בדצמבר 31ליום   במרס  31ליום 
2013  2012  2012  

  65,161   62,806   74,584   מוקפאים
  

  הפנסיה נותקר -פעילות עיקריים  תחומי

 פנסיה קרן בניהול החברה עוסקת הפעילות תחום במסגרת. פנסיה קרנות ניהול הוא החברה של הפעילות תחום

  .מקיפה חדשה

  

 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

2013  2012  2012  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  הכנסות (הפסדים)

  452   47   )263(   ממזומנים ושווי מזומנים

  מהשקעות:
  34,464   8,341   680   מנכסי חוב סחירים

  33,855   6,831   7,696   מנכסי חוב שאינם סחירים
  11,858   )1,058(   3,466   ממניות

  26,823   24,699   25,276   מהשקעות אחרות

  315   127   87   מנדל"ן להשקעה

  107,315   38,940   37,205   סך כל ההכנסות מהשקעות

  107,767   38,987   36,942   סך כל ההכנסות 

  הוצאות

  19,737   3,502   4,001   דמי ניהול
  1,172   112   297   עמלות ניהול השקעות

  272   17   19   מיסים ואחרות

  21,181   3,631   4,317   סך כל ההוצאות

  86,586   35,356   32,625   עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  

 בתקופה"ח ש מיליון 38.9 -כ  של רווחמיליון ש"ח לעומת  37.2 -של כ בסך מהשקעות רווח נרשםהדוח  בתקופת

 אשר הקרן של המיועדות החוב אגרות את הכולל, של תיק ההשקעות סחיר הבלתי בחלק. אשתקד המקבילה

מיליון ש"ח   6.8 -כ של רווח עומת"ח לש מיליון 7.7 – כ של רווח הדוח בתקופת נרשם, המתואם בערכן מוצגות

ליון ימ  24.7 -כ של רווח"ח לעומת שמיליון  25.3 -של כ רווח נרשם, מהשקעות אחרות אשתקד ההמקביל בתקופה

  .אשתקד המקבילה בתקופה"ח ש

 דוח להלן(ראה  הפעילות בהיקף לגידול במקביל, אשתקד המקבילה התקופה לעומת, גדלוהניהול ששולמו  דמי

  35.4 -של כסך ש"ח לעומת  מיליון 32.6 -בסך של כ הכנסות) כך שבתקופת הדוח רשמה הקרן עודף בקרן התנועה

   .אשתקד"ח בתקופה מקבילה ש ליוןימ

  

  ביטוח משנה 

קרנות הפנסיה הנובעים מאירועים העלולים להיות הנהלת הקבוצה, בהיותה ערה לסיכוני מוות ונכות של מבוטחי 

רבי נפגעים, כגון: תאונות, פיגועים ואירועי טרור, רוכשת עבור מבוטחי קרנות הפנסיה שבניהולה כיסוי ביטוח משנה 

 ייחודי לאירועים אלו.
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נסיית נכות) קרנות הפנסיה, במסגרת תכנית פנסיה מקיפה, מעניקות לחוסכים בהן כיסוי ביטוחי למקרי נכות (פ

ולמקרי מוות (פנסיית שאירים). ביטוח זה הינו ביטוח הדדי, כלומר, החברים בקרן מבטחים את עצמם מתוך דמי 

  הגמולים אשר יועדו לרכישת כיסויים ביטוחיים אלו.

במידה שנותר עודף בדמי הסיכון שנגבו לצורך מימון תביעות הנכות והמוות, הוא מוחזר לחסכונותיהם של 

  שואה דמוגרפית שלילית.ים, כתשואה נוספת הקרויה תשואה דמוגרפית. במקרה של חוסר, נוצרת תהמבוטח

אירועים רבי נפגעים עלולים ליצור חוסר בדמי הסיכון שנגבו לצורך תשלום מקרים אלו וכתוצאה מכך מבוטחי הקרן 

 יאלצו לממן מתוך החיסכון הצבור חוסרים אלו.

ונרכש בקבוצה, מונע פגיעה בחסכונות המבוטחים במקרים אלו ושומר ביטוח משנה, מהסוג שצוין לעיל 

  .התשואה הדמוגרפית של קרן הפנסיה   על

  

  הדוח בתקופתמיוחדים  אירועים

  ) בע"מ לבין החברה והראל פנסיה 1984הסכם המחאת זכות בין ידידים הולדינג וניהול (

במסגרתו מעניקה ידידים שירותי ניהול עבור  2001בדצמבר  27והחברה קיים הסכם ניהול מיום  בין ידידים הולדינג

בפברואר הסכם המחאת זכות בין  26החברה. מכיון שבפועל השירותים נתנים בפועל על ידי הראל פנסיה נחתם ביום 

  יומחו להראל פנסיה. ם הולדינגיידידים הולדינג להראל ופנסיה והחברה על פיו כל ההתחייבות של ידיד

  .2013למרץ  18ועל ידי הדירקטוריון ביום  2013במרץ  14ההסכם  אושר על ידי ועדת הביקורת ביום 

  

   חידוש הסכם לקבלת שירותים בין החברה לבין הראל ביטוח

ההסכם בין החברה לבין הראל ביטוח לקבלת שירותים שונים ובהם: שירותי הוארך בשנית  2013בפברואר  5ביום 

מחשוב ואינטרנט, ניהול סיכונים ואקטואריה, ניהול השקעות, שירותים בתחום משאבי אנוש, ביטוח דירקטורים 

מנכסי קרנות  0.1%  -ונושאי משרה ועוד. בהתאם להסכם תשלם בתמורה החברה להראל ביטוח סך השווה ל

. הארכת ההסכם  אושרה על ידי ועדת 2013-2014ההסכם הוארך לתקופה נוספת לשנים יה שבניהולה. הפנס

  . 2013למרץ  18ועל ידי הדירקטוריון ביום  2013במרץ  14הביקורת ביום 

  

  התקשרות בעסקה לרכישת מחצית הזכויות בנדל"ן ברעננה 

, שהינן גופים אליה משתייכת החברה הקבוצשל הנוספות חברות בנות החברה והתקשרו  2013בינואר  21ביום 

מוסדיים ("החברות הבנות") בהסכם עם רבוע כחול נדל"ן ("רבוע כחול") בקשר עם רכישת מחצית מזכויות רבוע 

, והמצויים באזור התעשייה הצפוני של 7657בגוש  4דונם הידועים כחלק מחלקה  11 -נדל"ן במקרקעין, בשטח של כ

  ).רעננה ("המקרקעין"

בכוונת החברות הבנות ורבוע נדל"ן להקים על המקרקעין מבנה משרדים ("משרדים"), אשר מושכר מראש, בכפוף 

  שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות. 10להשלמת בניית המשרדים, לצד ג' לתקופה של 

    

מהזכויות  50%במסגרת העסקה נחתם בין הצדדים הסכם מכר, לפיו החברות הבנות רוכשות מאת רבוע נדל"ן 

במקרקעין, וכן הסכם שיתוף במסגרתו הוסדרו יחסי הצדדים כבעלים במשותף במקרקעין, ובכלל כך את נשיאת 

  הצדדים בעלויות תכנונו, הקמתו, שיווקו, ניהולו ותפעולו של המשרדים בחלקים שווים ביניהם.

מקומות  868מעל קומת קרקע, וכן  קומות 16מ"ר על פני  25,500 -המשרדים יכללו שטחים להשכרה בהיקף של כ

  חניה. במקרקעין זכויות בניה נוספות על פי תב"ע בתוקף, שלא ינוצלו בשלב ראשון.

הינה עבור תיקי הנוסטרו והיתרה  30%-מש"ח, כאשר כ 143 -היקף ההשקעה הצפויה של החברות הבנות הינו כ

  עבור תיקי התחייבויות תלויות תשואה.

  ה ו/או החברות הבנות.קבוצבאופן מהותי על תוצאות הפעילות של ה העסקה לא צפויה להשפיע

 
 עסקה לרכישת בניין משרדים במיניאפוליס, מניסוטה.
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, שהינן גופים מוסדיים קבוצה אליה משתייכת החברהשל הנוספות חברות בנות החברה ו, 2013באפריל  5ביום 

משקיע אמריקאי לרכישת בניין משרדים, המסווג ("החברות הבנות") התקשרו בהסכם עם משקיע מוסדי ישראלי ו

כבר מאוכלסים) הנמצא במרכז  94% –אלף מ"ר שטחים להשכרה (כ  130 -קומות וכ  51, הכולל +Class Aכבניין 

  העיר מניאפוליס במדינת מיניסוטה, ארה"ב ("הנכס").

כויות, המשקיע המוסדי הנוסף מן הז 49% –רכישת הזכויות בוצעה באמצעות הקמת שותפות בו מחזיקה החברה ב 

  אשר לאור מומחיותו ינהל את הנכס.  26% -והמשקיע האמריקאי ב 25% –ב 

מיליון דולר. הרכישה תמומן על ידי הון השותפים וחוב בנקאי שיועמד על ידי  277 -סכום התמורה הכולל הינה כ

  מיליון דולר. 94 -יעמוד על כמוסד פיננסי אמריקאי, כאשר סך מרכיב ההון על ידי כלל השותפים בנכס 

  מיליון דולר.  46 -היקף ההשקעה הכולל של החברות הבנות צפוי להסתכם לסכום של כ

ההשקעה של החברות הבנות מותנית בקבלת המימון הבנקאי עד למועד השלמת העסקה וכן באישורים נוספים 

  סטנדרטים שעל המוכר למסור במועד השלמת העסקה.

הבנות בעסקה נעשתה בעיקרה מעתודות כנגד התחייבויות תלויות תשואה ומתיקי קופות גמל התקשרות החברות 

ה או קבוצוקרנות פנסיה. לפיכך, לעסקה כאמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של ה

 החברות הבנות.  

  

  קרנות הפנסיה .2

 לפרק 4.2 -ו 3.3קרנות הפנסיה מאופיין בריכוזיות גבוהה ובשינויי רגולציה תכופים (ראה להלן וכן בסעיפים  שוק

  ).התקופתי בדוח החברה עסקי תיאור - השני

  

   בענף הריכוזיות

הריכוזיות בענף הפנסיה גבוהה מאד בקרנות הפנסיה החדשות. נכון למועד הדוח מחזיקה קבוצת הראל שיעור 

מנכסי קרנות הפנסיה החדשות. שיעור דמי הגמולים שהתקבלו בקרנות הפנסיה החדשות של קבוצת  14.8%  של

 בתקופת הדוח. מכלל דמי הגמולים שהתקבלו בקרנות הפנסיה החדשות 18.3%הראל הינו 

  

   שבניהולה והקרנות החברה פעילות על הדוח בתקופת חדשות והוראות תקנות, חוקים השפעות

 כללי

 או התקופתי הדוח מאז, הקבוצה של הפעילות תחומי עם בקשר והסדרה בחקיקה מהותיים שינויים יתוארו להלן

  .הדוח בתקופת שאירעו

פרסם המפקח חוזר שעניינו הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל, אשר קובע נוהל  2013באפריל  24ביום  2.1

 בהם. להגשת הודעה על תכנית ביטוח או תקנון חדשים, או שינויים

  

פרסם המפקח חוזר, שעניינו רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים ברמת הנכס  2013בינואר  15ביום  2.2

. בחוזר נקבע כי גופים מוסדיים ידווחו למפקח על אופן השקעת כספי 2011-9-8הבודד, אשר מבטל את חוזר 

דד. החוזר קובע הוראות לעניין הנוסטרו שבניהולם באמצעות דיווח רשימת נכסים רבעונית ברמת נכס בו

מתכונת הדיווח, תדירות ואופן הדיווח. הוראות החוזר יחולו על כל הגופים המוסדיים, למעט חברה מנהלת של 

 ואילך. 2012קופת גמל ענפית, החל מהדיווח השנתי לשנת 

  

ביטוחיים בקופות  פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כיסויים 2013בינואר  1ביום  2.3

. בתקנות נקבעו, בין היתר, הוראות לעניין כיסויים ביטוחיים שרשאית חברה מנהלת 2012 -גמל), התשע"ב 

להציע או לרכוש עבור עמיתיה ואת התנאים לכך. קופת גמל לקצבה רשאית לקבוע במסגרת התקנון: כיסוי 
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ביטוחי לסיכוני נכות וכיסוי ביטוחי לשחרור ביטוחי לאריכות ימים, כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות, כיסוי 

מההפקדות. דמי ביטוח של מבטח שהוא צד  35%מתשלום. העלות המצטברת של כל הכיסויים לא תעלה על 

קשור לחברה המנהלת יהיו בגובה דמי הביטוח הנהוגים אצלו בפוליסה דומה למבוטחים בעלי מאפיינים 

קופות ביטוח רשאיות לערוך לעמיתים ביטוח חיים קבוצתי  דומים. קופות גמל לא משלמות לקצבה שאינן

וביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי. דמי הביטוח בפוליסות הקבוצתיות יחושבו, בין היתר, לפי הסכום 

המבוטח, גיל המבוטח ומינו. נקבעו הוראות לעניין שמירת הכיסוי הביטוחי במקרה של הפסקת הפקדות או 

א ניתן יהיה לגבות דמי ביטוח ממרכיב הפיצויים או מדמי הניהול שגובה החברה משיכה, וכן ההוראה כי ל

  המנהלת. כמו כן, נקבעו הוראות נפרדות לביטוח חיים קבוצתי של קרן השתלמות.

חוזר הקובע הוראות לעניין יישום האפשרות למכירת כיסויים  2012בדצמבר  12לצד התקנות, פורסם ביום 

  .ביטוחיים כאמור

  , פורסמו התקנות הבאות:בנוסף

, אשר מבטלות את 2012 -), התשע"ג 3תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (תיקון מס' 

בינואר  1, החל מיום 1964 -לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד  45-ו 31תקנות 

) לחוק על קופת ביטוח ומבטח), 6(ד)(16ת גמל)(החלת סעיף . תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופו2013

) לחוק קופות גמל, אשר מסמיך את השר לקבוע הוראות לעניין 6(ד)(16. במסגרתן הוחל סעיף 2012-התשע"ג

סוגי הביטוחים בהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל ותנאים לגבי ביטוחים כאמור, גם על קופת ביטוח ומבטח 

  .2013בינואר  1תחילתן של התקנות ביום המנהל קופה כאמור. 

  

  רפורמה בדמי ניהול במוצרי חסכון ארוך טווח: 2.4

, 2012 -פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב  2012ביוני  21ביום 

ניהול מהפקדות שוטפות שעניינן החלת מודל אחיד לתקרת דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני על ידי גביית דמי 

ומהצבירה. במסגרת התקנות נקבעו, בין היתר, ההוראות הבאות: (א) דמי הניהול המקסימאליים בקופות גמל 

 -מהצבירה ו 1.05%ואילך לא יעלו על  2014מההפקדות ובשנת  4% -מהצבירה ו 1.1%על  2013לא יעלו בשנת 

מיתרת התחייבויות הקופה כלפיהם; (ב)  0.6% מההפקדות השוטפות, כאשר מקבלי קצבאות ישלמו עד 4%

 0.3%דמי הניהול בחשבונות של עמיתים שהקשר עימם נותק, בחלוף שנה לאחר ניתוק הקשר, לא יעלה על 

לשנה מן היתרה הצבורה בחשבון העמית בקופת הגמל, או על השיעור החודשי שגבה הגוף במועד בו נותק 

  פטירת העמית, לפי הנמוך מביניהם. הקשר או במועד שנודע לגוף המוסדי על 

  

השיעורים כאמור יחולו גם על פוליסות ביטוח חיים חדשות, וזאת בשונה מקופות הגמל שם ההוראה חלה על 

הכספים הישנים והחדשים כאחד. שינוי דמי הניהול לא יחול על פוליסות ביטוח שהוצאו לפני יום תחילתן של 

קופת גמל מבטיחת תשואה, קרן ותיקה, קרן פנסיה חדשה מקיפה, התקנות, קופת ביטוח מבטיחת תשואה, 

קרן השתלמות, קופת גמל בניהול אישי, קופת גמל מרכזית, קופת גמל ענפית, קופת גמל לדמי מחלה וקופת 

  גמל לחופשה.

  להלן טבלה המרכזת את שיעור דמי הניהול בהתאם לרפורמה כאמור: 

 ניהול דמי שיעור

  מקסימאליים

 קופת  מנהלים ביטוח

  גמל

 פנסיה קרן

 כללית

  )חדשה(
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  או מהצבירה 2% עד  הקיים המצב

 יותר נמוך שיעור

 ושיעור מהצבירה

 -ל 0% בין( מההפקדות

  )מההפקדות 13%

 2% עד

 מהצבירה

 2% עד

  מהצבירה

 שבין לתקופה

 ועד 1.1.2013

31.12.2013  

  שוטפות מהפקדות 4% עד+  מהצבירה 1.1% עד

  שוטפות מהפקדות 4% עד+  מהצבירה 1.05% עד  1.1.2014 -מ החל

  

פרסם המפקח חוזר שעניינו מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני,  2013בינואר  7ביום  2.5

אשר קובע מבנה של "רשומה אחודה" להעברת מידע, אשר תשמש את הגופים המוסדיים, בעלי הרישיון וצרכני 

 פנסיוני במסגרת הפעולות השונות המתבצעות ביניהם.מידע נוספים בתחום החיסכון ה

  

פרסם המפקח מכתב למנהלי הגופים המוסדיים בעניין תקנות מס הכנסה (כללים לאישור  2013בינואר  3ביום  2.6

, 2008. במסגרת המכתב הובהר, כי הוראת השעה משנת 2010 - ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשע"א

, המאפשרת הפקדת כספים רק בשל מרכיב הפיצויים לקופות גמל לא 2012 -ו 2011אשר הוארכה גם לשנים 

 משלמות לקצבה, תעמוד בתוקפה עד תום שלושה חודשים מתחילת תקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת.

  
פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים),  2012בינואר  30ביום  2.7

. בתקנות נקבע כי על גוף מוסדי לפעול לעדכון פרטים באמצעות פניה למרשם האוכלוסין 2012 -ב התשע"

לאימות הפרטים של העמיתים, לקבלת פרטי הזיהוי של עמית חדש שהצטרף ולקבלת שם המשפחה ותאריך 

י לבצע שעל הגוף המוסד הפטירה של עמיתים בקופת הגמל. התקנות קובעות את הפעולות (ותדירויותיהן)

לאיתור עמית שהקשר עמו נותק או לאיתור מוטבים, לרבות פניה לגופים אחרים ולמאגרי מידע שונים. 

 1, למעט ההוראה בדבר פניה למרשם האוכלוסין, שתחילתה ביום 2013בינואר  1התקנות נכנסו לתוקף ביום 

 טרם כניסת התקנות לתוקף.לגבי מנותקי קשר או מוטבים קיימים  וכן קיימות הוראות מעבר 2013 ביוני

  

 חוזר את ומחליף המתקן(, הפנסיוני החיסכון במכשירי ניהול דמי שעניינו חוזר פורסם 2012 בדצמבר 31 ביום 2.8

 לדמי בנוגע השקיפות להגברת הוראותבדמי הניהול ו הטבות למתן מזערית תקופה קובע החוזר. )2012-9-8

 עד. 2014 בדצמבר 31 ליום עד החוזר בהוראות לקבוע יותאמו קיימים הסכמים. מהעמית הנגבים ניהול

באפריל  30, נקבעה הוראת מעבר, לפיה העלאת דמי ניהול עד ליום 2013במרץ  1לכניסת החוזר לתוקף ביום 

מחייבת משלוח הודעה בדבר העלאת דמי הניהול, והעלאה כאמור תבוצע בתום חודשיים ממועד משלוח  2013

הגופים המוסדיים, למעט חברה מנהלת של קופת גמל ענפית וחברה מנהלת של  ל על כלוחיההודעה. החוזר 

 קופת גמל מבטיחת תשואה.

 

  ווקיתיפעילות ש

 הקרן פועלת באופן נמרץ להגדלת מספר העמיתים.
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פעילות השיווק של הקרן התמקדה בתקופת הדוח בהמשך יישום ההסכם עם הסתדרות המורים בדרך של צירוף 

  עמיתים חברי ארגון זה. החברה לא חתמה על הסכמי הפצה עם הבנקים. 

 

 מצב כספי .3
  הפנסיה קרן

  :הפנסיה תכנית

כ"קרן זכויות". הזכויות נקבעו על פי  שסווגה, תכנית פנסיה מקיפה, 2004ה, עד לשנת תהי ןתכנית הפנסיה של הקר

לידתו, מינו ומסלול הפנסיה בו  שנתביא בחשבון את גילו של העמית, הסולם צבירה שחושב באופן אקטוארי ואשר 

  מנת הפנסיה שתגיע לעמית בגיל פרישה, על פי הפרמטרים הנ"ל.  הבחר. מכל סכום של  דמי גמולים ששולם נגזר

  

 בין חולקה הפנסיה בקרן הצבירה". תשואה"קרן ל אופייה את ששינה, חדש תקנון הפנסיה לקרן אושר 2005 בשנת

 צבורה יתרה מבוטח לכל חושבה זה וממועד השינוי למועד עד שצברו לזכויות בהתאם והפנסיונרים המבוטחים

. אישיים כוןסי ודמי ניהול דמי בניכוי בגינה, לרבות תשואה דמוגרפית והתשואה הפקדותיו את הכוללת אישית

(שאירים)  ומוות נכות סיכוני. אקטוארית שתחושב חודשית בפנסיה הצבורה היתרהזקנה תומר  לפנסיית בפרישה

 העמיתים ויתרות הפנסיות להתאמת אקטוארי איזון מנגנון ונקבע חודש מדי שינוכו הסיכון דמי מתוך יכוסו

") קיימים זכאים("פנסיונרים  31.12.2003 ליום עד שפרשו לפנסיונרים הסדר נקבע כן כמו. אלה לסיכונים בהתאם

  .לגביהם מההתחייבות 70% של בשיעור מיועדות חוב לאגרות זכאים נותרו ואשר

  

תקנון חדש עבור הקרן. התקנון  באוצרעל ידי הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון  אושר  2007שנת  במהלך

. שינוי מקדמים אלו משקף גידול בתוחלת 2007-3-6החדש, כלל שינוי המקדמים לפרישה על פי הוראות חוזר פנסיה 

  פנסיית שאירים ולנכות.  –החיים והקטנת עלויות לרכישת כיסוי ביטוחי למוות 

  

 - ל השווה בשקלים סכום על העולה חודשי סכום דלהפקי ניתן לא לפיה, מקיפה פנסיה בקרן הפקדות תקרת קיימת 

. דמי הניהול שנגבו בשנת הדוח (ברוטו, לפני החזרים והטבות) היו בשיעור במשק הממוצע השכר מפעמיים 20.5%

  מהיתרה הצבורה בקרן.  0.5%מדמי הגמולים ושיעור שנתי של  6%של 

  

וב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה, אשר , דרך חיש2013-3-1פורסם חוזר פנסיה  2013בינואר  30ביום 

. החוזר מפרט הנחות ברירות מחדל מעודכנות 2012בדצמבר  27באותו נושא מיום  2012-3-4מבטל את חוזר פנסיה 

שעל בסיסן יחשבו קרנות הפנסיה את המאזן האקטוארי שלהן ובהתאם יקבעו את המקדמים הכלולים בתקנון. 

בע מהצורך בעדכון ההנחות הדמוגרפיות נוכח השינויים בטבלאות הדמוגרפיות, הבאים לידי פרסום החוזר החדש נו

ביטוי בנייר עמדה סופי שפרסם המפקח בנושא "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בקרנות הפנסיה וביטוחי חיים" 

. החוזר קובע 2012לי ביו 11, המהווה המשך לטיוטת נייר העמדה בנושא זה שפורסמה ביום 2012בנובמבר  26ביום 

כי על חברה מנהלת של קרן פנסיה להגיש לממונה תקנון לאישור הכולל מקדמים המחושבים על פי הוראות החוזר 

  . החברה הגישה בקשה לתיקון תקנון מעודכן במועד האמור וטרם קיבלה אישור.2013בפברואר  21לא יאוחר מיום 

  

   :תונים אקטוארייםנ

הזכויות המוקנות בקרן הפנסיה נקבעו על בסיס חישובים אקטואריים, במטרה לשמור על קרן מאוזנת לאורך שנים. 

על פי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, שולב בתכנית הפנסיה גם מנגנון לאיזון אקטוארי המיועד 

  למנוע התפתחות גרעון אקטוארי בקרן. 

  במרס  31ליום 
 31ליום 

  דצמברב
2013  2012  2012  
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  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  1,257,085   930,450   1,350,442   סך כל הנכסים

  התחייבויות פנסיוניות:

  1,224,657   910,267   1,316,539   התחייבויות למבוטחים (זקנה בלבד)

  32,428   20,183   33,903   התחייבות לפנסיונרים וזכאים קיימים
  

 לפירוט) 7.4% -של כ גידולמיליון ש"ח ( 1,350 -ש"ח ל מיליון 1,257 -הדוח מ תקופתקרן הפנסיה עלו ב נכסי

  ודוח תנועה בקרן הפנסיה. הפעילות תוצאות על בפרק ראה השינויים

   מיליון ש"ח. 1.5 -בכהדוח  בתקופתעלו  וזכאים קיימים לפנסיונרים ההתחייבויות

  

  

  

  

  

  

  

  פעילות תוצאות .4

 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

2013  2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  15,241   2,057   2,310   הכנסות מדמי ניהול  מקרנות פנסיה, נטו 

  897   238   108   מימוןרווחים מהשקעות, נטו והכנסות 

  16,138   2,295   2,418   סך כל ההכנסות

  4,433   815   926   עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות

  10,816   1,246   1,384   הוצאות הנהלה וכלליות 
  1   -    -    הוצאות מימון

  15,250   2,061   2,310   סך כל ההוצאות

  888   234   108   רווח לפני מסים על ההכנסה

  )278(   )485(   38   מסים על הכנסה (הטבת מס)

  1,166   719   70   רווח לתקופה
  

 מקבילה בתקופהש"ח ( מיליוני 2.3 -של כ הדוח בסך תקופתהניהול ששילמה הקרן לחברה המנהלת הסתכמו ב דמי

  ש"ח). מיליוני 2.0 – אשתקד

 יתרת הינם, שבאמצעותה מסופקים עיקר שירותי התפעול, "מבע פנסיה קרנות ניהול להראלהניהול ששולמו  דמי

 מקבילה בתקופה"ח (ש מיליוני 0.4הדוח לסך של   תקופתב והסתכמו, הוצאות בניכוי, הניהול מדמי ההכנסות

   ש"ח). מיליוני 0.4 – שולם לחברה האם אשתקד
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לשלושה חודשים שהסתיימו 
  במרס 31ביום 

לשנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

 2013  2012  2012  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  835,980   835,980   1,257,085   סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לתחילת התקופה

  305,302   50,381   58,288   תקבולים מדמי גמולים

  )1,770(   )333(   )610(   תשלומי פנסיה

  )10,721(   )2,619(   )3,462(   פדיונות

  65,107   16,992   18,556   סה"כ העברות צבירה לקרן

  )23,399(   )5,307(   )12,040(   סה"כ העברות צבירה מהקרן

  86,586   35,356   32,625   עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  1,257,085   930,450   1,350,442   סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לסוף התקופה
  

מיליון  8 -הגמולים גדלו בכ דמי). 7.4% -של כ גידול"ח (שמיליון   93 -בכהדוח  בתקופת גדלו בקרן העמיתים נכסי

  .אתשקדש"ח מתקופה מקבילה 

מיליון ש"ח  11.7 -מיליון ש"ח לעומת כ 6.5-כ של לסך הסתכמו הדוח בתקופתמקרנות אחרות (נטו)  לקרןההעברות  

  בתקופה המקבילה אשתקד.

  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 35.3לעומת מיליון ש"ח  32.6 -בכהכנסות בתקופת הדוח הסתכם  עודף

  

   יםיגילוי בדבר ירידת ערך נכסים פיננס

ההוגן. רווחי או הפסדי  לתקינה הבינלאומית, נכסים פיננסיים שסווגו כזמינים למכירה נמדדים לפי שוויים בהתאם

הון מנכסים אלה נזקפים ישירות לקרן הון (בדרך של זקיפה או גריעה מקרן ההון), וזאת עד למועד מימושם, פרט 

להפסדים מירידות ערך או לרווחים כתוצאה מהשבת ערך (עד לגובה העלות המקורית) של אגרות חוב אשר נזקפים 

ים ואיכותיים אשר נקבעו על ידי החברה, בהתבסס על תקן חשבונאות לדוח רווח והפסד, בהתאם למבחנים כמותי

  . 39בינלאומי 

אלפי ש"ח לאחר  492 -הסתכמה לסך של כ  2013 במרס 31יתרת קרן ההון כך שיתרתה ליום  קטנההדוח  בתקופת

   .2012בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  602 - מס, לעומת יתרה של כ

  

 נזקפו אשר, למכירה זמינים נכסים בגין החברה של המניות לבעלי המיוחסים וההפסדים הרווחים יתרת פירוט להלן

 ובהתאם מעלותו נמוך הנכס של ההוגן השווי בו הזמן למשך בהתאם בפילוח מובאים הנתונים. העצמי להון ישירות

   .הדוח למועד נכון עדכני שהוא כפי, לעלותו מתחת הנכס של ההוגן בשווי הירידה לשיעורי
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, נבחן גם הפער שבין השווי ההוגן של הונייםירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים  בבחינת

הנכס לעלותו המקורית, תוך התייחסות לסטיית התקן של שער המכשיר, למשך הזמן בו השווי ההוגן של הנכס נמוך 

ו המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה מעלותו המקורית ולשינויים בסביבה הטכנולוגית, הכלכלית א

ומעלה לתאריך הדוח  20%בשיעור של  הונייםשהנפיקה את המכשיר. בנוסף לאמור לעיל, ירידת ערך של מכשירים 

  חודשים (גם אם בשיעור נמוך יותר) נזקפת לדוח רווח והפסד. 9הכספי, או כזו המתמשכת מעל 

  :הבאים הגורמים בחשבון נלקחים, חוב מכשירי שהם למכירה מיניםז פיננסיים נכסים של ערך ירידת בבחינת

  ;הפרעוןויכולת פיננסית להחזיק את האג"ח עד למועד  כוונה

 והמפורטים להלן: 59סעיף  IAS 39 –עמידה למיטב ידיעת החברה בקריטריונים המתוארים ב  אי

 החייב של או המנפיק של משמעותיים פיננסיים קשיים;  

 בתנאים עמידה אי כמו, חוזה הפרת )DEFAULT (קרןאו  ריבית בתשלומי פיגור או;  

 אשר, הקלהבקשיים פיננסיים של הלווה מעניק ללווה  הקשורים משפטיים או כלכליים בטעמים המלווה 

  ;אחרות בנסיבות המלווה ידי על נשקלת הייתה לא

 אחר פיננסי מחדש לארגון או רגל פשיטת להליך יכנס המלווה כי צפוי נעשה;  

 או פיננסיים מקשיים כתוצאה פיננסי נכס לאותו פעיל שוק אין;  

 ההכרה מאז, פיננסיים נכסים מקבוצת העתידיים המזומנים תזרימי באומדן, למדידה הניתנת ירידה ישנה 

, הקבוצה בתוך בודדים פיננסיים לנכסים הירידה את לשייך עדיין ניתן שלא למרות, אלה בנכסים לראשונה

 או לאומיים כלכליים תנאים) 2שליליים במצב התשלומים של הלווים בקבוצה, או; ( שינויים  ) 1; (כולל

 הגיאוגרפי באזור האבטלה בשיעור עליה(לדוגמה,  בקבוצה לנכסים ביחס כשלים עם מתאם בעלי מקומיים

 בהתייחס הנפט במחירי ירידה, רלוונטי באזור למשכנתאות בהתייחס"ן הנדל במחירי ירידה, הלווים של

  ).בקבוצה הלווים על שמשפיעים הענף בתנאי שליליים שינויים או, נפט ליצרני הלוואה לנכסי

 לדוח נזקפת, הכספי הדוח לתאריך ומעלה 40% של בשיעור חוב מכשירי של ערך ירידת, לעיל לאמור בנוסף 

 .והפסד רווח

 

מכשירים הוניים
נטו ממסברוטו ממסרווחים שטרם מומשוסה"כ מעל 12 חודשים9-12 חודשים6-9 חודשיםעד 6 חודשים

00000000עד 19%
20%-39%00000000
40%00000000 ומעל

00000000קרן הון בזכות
00000000י.ס. קרן הון 

מכשירי חוב
נטו ממסברוטו ממסרווחים שטרם מומשוסה"כ מעל 12 חודשים9-12 חודשים6-9 חודשיםעד 6 חודשים

00000000עד 19%
20%-39%00000000
40%00000000 ומעל

00000766,808766,808491,524קרן הון בזכות
00000766,808766,808491,524י.ס. קרן הון 

סה"כ קרן הון 
נטו ממסברוטו ממסרווחים שטרם מומשוסה"כ מעל 12 חודשים9-12 חודשים6-9 חודשיםעד 6 חודשים

00000000עד 19%
20%-39%00000000
40%00000000 ומעל

00000766,808766,808491,524קרן הון בזכות
00000766,808766,808491,524י.ס. קרן הון 
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  כספים זרמי תחזית .5

החברה צופה המשך גידול בהיקפי פעילות ומשקיעה מאמצי שיווק גדולים. במקביל חזוי גידול בהחזרי דמי 

 ניהול כפועל יוצא של סיום צפוי של הטבות ביטוחיות וכן לאור רמת התחרות הערה בענף. 

  לות בקרנות. לא קיים צפי לפדיון מואץ של זכויות עמיתים, למעט גידול מסוים על רקע הגידול בהיקף הפעי

אין מידע על קשיים צפויים במימושם של נכסים או חובות שהפיגור בגבייתם עלול להשפיע באופן מהותי על 

  תזרים המזומנים של קרן הפנסיה.

התשלומים לקרן וממנה מבוצעים במזומן, בהתאם להוראות האוצר לעניין העברת כספים בין קרנות 

 פנסיה.

  

  השפעת גורמים חיצוניים .6

  
 תחויות בשוק ההון התפ

 :כללי 6.1

היה חיובי בשוקי המניות בעולם, לאור ירידת החששות מהרעה נוספת  2013הרבעון הראשון של  6.1.1
במצב בגוש האירו. יחד עם זאת, הנתונים הכלכליים באירופה המשיכו להיות חלשים, בעוד 

 האינדיקאטורים מארה"ב ושאר העולם היו חיוביים יותר.
במרבית המדינות הבעייתיות בגוש האירו נמשכו תוכניות הצנע והרפורמות המבניות שנועדו  6.1.2

להפחית את החוב הציבורי, ולחזק את ביטחון המשקיעים, ומרבית מדינות האיחוד האירופאי 
חתמו על אמנה למשמעת פיסקלית. תוכנית ההלוואות של הבנק המרכזי בגוש האירו שסיפקה 

א הגבלה לבנקים האירופאיים, נמשכה במהלך הרבעון, והקטינה באופן התחייבות לאשראי לל
 משמעותי את החששות ממשבר נזילות בגוש האירו ותרמה לסנטימנט החיובי בשווקים. 

  

 התפתחויות במשק הישראלי  6.2

פועלת במשק הישראלי, אשר מצבו הכלכלי, הביטחוני והפוליטי משליך אליה משתייכת החברה, הקבוצה 
פעילותה בתחומים שונים. שינויים במצב הכלכלי במשק הישראלי עשויים לגרום לשינוי בהיקף על היקף 

הפרמיות וההכנסות האחרות ולשינוי בעלויות התפעול של חברות הקבוצה. לשינוי ברמת התעסוקה 
 במשק הישראלי עשויה להיות השלכה על היקף הפעילות בתחום ביטוח החיים והחיסכון ארוך הטווח.

 
 המניות שוק 6.3

 5% -עלה ב 100. מדד מניות תל אביב 2013מדדי המניות בעולם ובארץ עלו במהלך הרבעון הראשון של 
 . 2012-ב 7%במהלך הרבעון הראשון לאחר עלייה של 

  

 שוק איגרות החוב 6.4

. במהלך הרבעון מדד האג"ח 2013במהלך הרבעון הראשון של  0.6% -מדד האג"ח הכללי עלה ב
, זאת 2%- , ומדד האג"ח הקונצרניות עלה ב2012-ב 8%, זאת לאחר עלייה של 0.2%- הממשלתיות ירד ב
 .2012-ב 10%בהמשך לעלייה של 

  

  קרנות נאמנות 6.5

, יותר ממחצית 2013מיליארדי ש"ח ברבעון הראשון של  17בשוק קרנות הנאמנות נרשמו גיוסים נטו של 
לעומת הרבעון הקודם ולעומת גיוסים נטו  160%מיליארדי ש"ח) בקרנות הכספיות, עלייה של  9.5מכך (

עם  2013. גם קרנות המתמחות באג"ח בלטו לחיוב ברבעון הראשון של 2012מיליארדי ש"ח בשנת  20של 
 מיליארדי ש"ח. 8גיוסים נטו של 

  

  מוצרי מדדים 6.6
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מיליארדי ש"ח בסוף  82על פי איגוד תעודות הסל, סך הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל עמד על 
. בלטו לחיוב ברבעון 19%, עלייה של 2012מיליארדי ש"ח בסוף  69, לעומת 2013הרבעון הראשון של 

מיליארדי ש"ח ותעודות הסל המתמחות במניות בחו"ל  6.6הראשון תעודות הפיקדון שרשמו גיוסים של 
  מיליארדי ש"ח. 2.5שרשמו גיוסים של 

  

  שוק המט"ח 6.7

שקל לדולר)  3.648אל מול הדולר (לרמה של  2.3% -ב 2013השקל התחזק במהלך הרבעון הראשון של 
 שקל לאירו). 4.6612אל מול האירו (לרמה של  5.3%-והתחזק ב
  

  אינפלציה 6.8

, בחלק התחתון של יעד האינפלציה. 1.3%-ב 2013החודשים עד מרץ  12האינפלציה הסתכמה במהלך 
 שינוי.מדד המחירים לצרכן נותר ללא  2013במהלך הרבעון הראשון של 

  

  ריבית בנק ישראל 6.9

 0.75%, זאת בהמשך לירידה של 1.75%-ל 0.25%-בנק ישראל הפחית את הריבית ב 2012בסוף דצמבר 
. במהלך הרבעון הראשון הבנק הותיר את הריבית ללא שינוי בעיקר בשל שיפור 2012בריבית במהלך 

  והעלייה במחירי הדירות.מסתמן באינדיקטורים הכלכליים בישראל, הגירעון הגבוה של הממשלה  
  

נושאים אחרים וכן נושאים שאליהם הפנה רואה החשבון את תשומת  .7

 הלב 

רואה החשבון של החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו. עם זאת, רואה החשבון 
ות הכספיים לדוח 7ציין כי "מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

  בדבר התחייבויות תלויות".

 SOX -ו SOX 302הצהרות המנכ"ל ומנהל הכספים לגבי ביצוע בקרות ( .8

404(   

 :הגילוי לגבי ונהלים בקרות

הנהלת הגוף המוסדי, בשיתוף עם המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של הגוף המוסדי, העריכו לתום 

והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות 

על בסיס הערכה זו, מנכ"ל הגוף המוסדי וסמנכ"ל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות 

והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על 

ת הדין והוראות הדיווח שקבע המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראו

 הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

  
  :כספי דיווח על פנימית בקרה

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף  2013במרץ  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

באופן מהותי, על  המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע

  הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי.

  

 חוזר בהוראות תהליך הכנת הדוח למבוטח (כמתחייב ואימות תיעוד שלב את סיימה החברה

  )."תיקון – כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה אחריות"  2010-9-6מוסדיים  גופים
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                              _____________________            ________________  

 דודי ליידנר            מישל סיבוני                  

  מנהל כללי                                יו"ר הדירקטוריון

2013במאי,  20תאריך:   
 



  

2  /1  

  )certificationהצהרה (

  
  , מצהיר כי:דודי ליידנראני, 

  
 ")מנהלתה החברה(להלן:  ניהול קרנות פנסיה בע"מ מנוף סקרתי את הדוח הרבעוני של .1

 .(להלן: "הדוח") 2013 במרץ 31לרבעון שהסתיים ביום 

 

 בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג .2

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים  .3

הפעולות, השינויים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות 

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםל החברה המנהלת בהון העצמי ותזרימי המזומנים של

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  בחברה המנהלתאני ואחרים  .4

 -; וכןהחברה המנהלת של 1על דיווח כספיולבקרה הפנימית  1גילויה גבילבקרות ונהלים 

ים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים קבענו בקרות ונהל )א(

, מובא לידיעתנו לחברה המנהלתכאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  בחברה המנהלתעל ידי אחרים 

ח קביעת בקרה פנימית על דיוופיקחנו על קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או  )ב(

כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך 

ולהוראות  )IFRSלתקני דיווח בינלאומיים (שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 הממונה על שוק ההון;

 החברה המנהלת של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של אפקטיביותהערכנו את ה )ג(

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום  קטיביותאפוהצגנו את מסקנותינו לגבי ה

  - התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע  החברה המנהלת גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של )ד(

ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה 

 - על דיווח כספי. וכן החברה המנהלת הפנימית של

 

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  בחברה המנהלתאני ואחרים  .5

, בהתבסס על החברה המנהלתשל  לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון

 הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

                                              
 הצהרות, דוחות וגילויים. –כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לענין בקרה פנימית על דיווח כספי  1



2  /2  
  

  

תיות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהו )א(

החברה  הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של

   -לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן המנהלת

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים  )ב(

על  החברה המנהלתהפנימית של  עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה

 דיווח כספי.

  
  

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

                                                         2013במרץ  20                    
                                     ___________________________________________  

  דודי ליידנר, מנכ"ל                                  
  

 
 

  

 



  

2  /1  

  )certificationהצהרה (

  
  , מצהיר כי:רם גבלאני, 

  
 ")מנהלתה החברה(להלן:  ניהול קרנות פנסיה בע"מ מנוף סקרתי את הדוח הרבעוני של .1

 .(להלן: "הדוח") 2013 במרץ 31לרבעון שהסתיים ביום 

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג  .2

ובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם של ע

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים  .3

ות, השינויים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעול

 בדוח. כוסיםולתקופות המ מועדיםל החברה המנהלת בהון העצמי ותזרימי המזומנים של

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  בחברה המנהלתאני ואחרים  .4

 -; וכןהחברה המנהלת של 1על דיווח כספיולבקרה הפנימית  1גילויה גבילבקרות ונהלים 

לה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים קבענו בקרות ונהלים כא )א(

, מובא לידיעתנו לחברה המנהלתכאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  בחברה המנהלתעל ידי אחרים 

קביעת בקרה פנימית על דיווח פיקחנו על קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או  )ב(

י, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך כספ

ולהוראות  )IFRSלתקני דיווח בינלאומיים (שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם 

 הממונה על שוק ההון;

 החברה המנהלת של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של אפקטיביותהערכנו את ה )ג(

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום  ותאפקטיביוהצגנו את מסקנותינו לגבי ה

  - התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

על דיווח כספי שאירע  החברה המנהלת גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של )ד(

ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה 

 - על דיווח כספי. וכן החברה המנהלת הפנימית של

 

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  בחברה המנהלתאני ואחרים  .5

, בהתבסס על החברה המנהלתשל  לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון

 הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

                                              
 הצהרות, דוחות וגילויים. –כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לענין בקרה פנימית על דיווח כספי  1



2  /2  
  

  

תיות בקביעתה או בהפעלתה של את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהו )א(

החברה  הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של

   -לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן המנהלת

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים  )ב(

על  החברה המנהלתהפנימית של  עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה

 דיווח כספי.

  
  

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

                                                         2013במרץ  20                    
                                     ___________________________________________  

  כספים מנכ"לס, רם גבל                                    
  

 
 

  

 



     
 

  

  

  

  

  

  

  

   חברה מנהלת – ול קרנות פנסיה בע"ממנוף ניה
  
  

  ביניים דוחות כספייםתמצית 

  

  2013, במרס 31ליום 

  

  )בלתי מבוקרים(

  
  
  
  

    



     
 
  
  
  
  
  
  

   חברה מנהלת – מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ

  
  בינייםדוחות כספיים תמצית 

  
  2013, במרס 31ליום 

  
  בלתי מבוקרים

  
  
  
  
  

  תוכן העניינים
  

      
  דף    
      
      

  2    יםהחשבון המבקר ידוח סקירה של רוא
      

  3    ביניים דוחות על המצב הכספיתמצית 
      

  4    ביניים דוחות רווח והפסד תמצית
      

  5    ביניים דוחות על הרווח הכולל תמצית
      

  6    ביניים דוחות על השינויים בהון תמצית
      

  7     ביניים דוחות על תזרימי המזומנים תמצית
      

  8-13    ביניים דוחות הכספייםה תמציתבאורים ל
      
      

  
  
  

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
  
  
  
  

  
  
  
  



 
    

של פירמות  KPMGישראלית וחברה ברשת סומך חייקין, שותפות 
,  KPMG International Cooperative - עצמאיות המאוגדות ב

(“KPMG International”)  .ישות שוויצרית  
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  03   684  8000  טלפון  סומך חייקין
  03   684  8444  פקסימיליה  KPMGמגדל המילניום 
  www.kpmg.co.il  אינטרנט  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

   61006תל אביב 

 
  
  

  סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דוח

  בע"מ פנסיהמנוף ניהול קרנות 

   
  

  מבוא

החברה), הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי  -(להלן  של מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מאת המידע הכספי המצורף  סקרנו

שינויים בהון ותזרימי הרווח הכולל, ה, הרווח וההפסדעל  ביניים ואת הדוחות התמציתיים 2013 במרס 31ם ביניים ליו

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע  הלושה חודשים שהסתיימששל  ההמזומנים לתקופ

ובהתאם לדרישות הגילוי  לתקופות ביניים" ספי"דיווח כ IAS 34ינלאומי ב בהתאם לתקן חשבונאות זוביניים ת כספי לתקופ

 זוביניים  תיא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופאחריותנו ה שנקבעו על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

  בהתבסס על סקירתנו.

  

  הסקירה היקף

חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  ואישל לשכת ר 1את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  ערכנו

". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים ידי רואה החשבון המבקר של היישות

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה 

להשיג ביטחון שניוודע לכל  ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו

  חוות דעת של ביקורת. מחוויםהעניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו 
 

  

  מסקנה

על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  בהתבסס

ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד  IAS 34בונאות בינלאומי בהתאם לתקן חש

  האוצר.

  

לדוחות הכספיים ביניים בדבר חשיפה  9מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 

  תלויות.התחייבויות ל

  

  

 חייקין סומך
  רואי חשבון

  

  

  2013 במאי 20
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 בדצמבר 31ליום   במרס  31ליום 

2013 2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור

  נכסים:
  

  נכסים בלתי מוחשיים 
  

 5,433   6,639   5,735  
  נכסי מסים שוטפים

  
 40    -    -  

  חייבים ויתרות חובה
  

 1,460   2,589   1,661  

    
 6,933   9,228   7,396  

  השקעות פיננסיות: 
  

  נכסי חוב סחירים 
  

 17,683   13,321   17,928  
  נכסי חוב שאינם סחירים

  
 16    -   14  

  אחרות
  

 2    -   1  
  סך כל השקעות פיננסיות

  
 17,701   13,321   17,943  

  מזומנים ושווי מזומנים
   6,809   3,203   5,162  

  סך כל הנכסים
   31,443   25,752   30,501  

  5  הון:
  הון מניות

  
 9,321   9,321   9,321  

  פרמיה על מניות
  

 10,655   10,655   10,655  
  קרנות הון

  
 1,805   1,404   1,915  

  עודפים
  

 2,589   2,072   2,519  
  סך כל ההון

  
 24,370   23,452   24,410  

  התחייבויות:
  

  371   68   309     התחייבויות בגין מסים נדחים
  התחייבויות בגין מסים שוטפים

  
  -   38   217  

  זכאים ויתרות זכות
   6,764   2,194   5,503  

  סך כל ההתחייבויות
   7,073   2,300   6,091  

  סך כל ההון וההתחייבויות
  

 31,443   25,752   30,501  
  
  
  
  
  
  
  
  

    2013, במאי 20
 רם גבל דודי ליידנרסיבונימישל אריך אישור הדוחות הכספייםת

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ליו"ר הדירקטוריון 
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים
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 31ביום לשלושה חודשים שהסתיימו 
  במרס

לשנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

2013  2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח באור

  הכנסות

  15,241   2,057   2,310   6  פנסיה, נטו  ןדמי ניהול  מקר

  897   238   108     רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
  סך כל ההכנסות

  
 2,418   2,295   16,138  

  הוצאות
  

  עמלות, הוצאות שיווק והוצאות רכישה אחרות
   926   815   4,433  

  הנהלה וכלליות 
   1,384   1,246   10,816  

  מימון
  

  -    -   1  
  סך כל ההוצאות

  
 2,310   2,061   15,250  

  רווח לפני מסים על ההכנסה
   108   234   888  

  )278(   )485(   38   7  מס) מסים על הכנסה (הטבת

  רווח לתקופה
   70   719   1,166  

  מיוחס ל:

  1,166   719   70   בעלי המניות של החברה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים
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 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה 
ביום  שהסתיימה

  בדצמבר 31

2013  2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח

  1,166   719   70   רווח לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל 
  :הועברו או יועברו לרווח והפסד

  1,081   135   )176(   המסווגים כזמינים למכירהשינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  )258(   )107(   4   שהועבר לדוח רווח והפסד

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה 
  5   1   -    שהועבר לדוח רווח והפסד

בגין פריטי רווח כולל אחר שלאחר ההכרה לראשונה מסים על הכנסה 
  )298(   )10(   62   במסגרת הרווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד

כולל אחר לתקופה שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת  (הפסד) סה"כ רווח
  530   19   )110(   הרווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד, נטו ממס

  1,696   738   )40(   סך כל הרווח (הפסד) הכולל לתקופה 

  מיוחס ל:

  1,696   738   )40(   בעלי המניות של החברה
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים



   חברה מנהלת – מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ
  דוחות על השינויים בהון בינייםתמצית 

 

‐ 6  - 
 

  קרן  
  

  קרן
בגין 
  נכסים

 פיננסים  מעסקה  
  סך כל  יתרת  זמינים  עם בעל  פרמיה   
  ההון עודפים למכירה   שליטה על מניות הון מניות  
  אלפי ש"ח  

  10,756   1,353   72   1,313   -    8,018   (מבוקר) 2012בינואר  1יתרה ליום 
  1,166   1,166   -    -    -    -    רווח לתקופה

  :רכיבים של רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 

  1,081   -    1,081   -    -    -    למכירה
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 

  )258(   -    )258(   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד
הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 

  5   -    5   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

  )298(   -    )298(   -    -    -    מסים על הכנסה בגין פריטי רווח כולל אחר 

  530   -    530   -    -    -    כולל אחר לתקופה, נטו ממס סה"כ רווח

  עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון:

  11,958   -    -    -    10,655   1,303   הנפקת מניות

  24,410   2,519   602   1,313   10,655   9,321   (מבוקר) 2012בדצמבר  31יתרה ליום 
  70   70   -    -    -    -    רווח לתקופה

              :רכיבים של רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 

  )176(   -    )176(   -    -    -    למכירה
שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 

  4   -    4   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

  62   -    62   -    -    -    מסים על הכנסה בגין פריטי רווח כולל אחר 

  )110(   -    )110(   -    -    -    כולל אחר לתקופה, נטו ממס סה"כ רווח
  24,370   2,589   492   1,313   10,655   9,321   (בלתי מבוקר) 2013במרס  31יתרה ליום 

  10,756   1,353   72   1,313   -    8,018   (מבוקר) 2012בינואר  1יתרה ליום 
  719   719   -    -    -    -    רווח לתקופה

  :רכיבים של רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה

המסווגים כזמינים שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים 
  135   -    135   -    -    -    למכירה

שינוי נטו בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  )107(   -    )107(   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים 
  1   -    1   -    -    -    למכירה שהועבר לדוח רווח והפסד

  )10(   -    )10(   -    -    -    מסים על הכנסה בגין פריטי רווח כולל אחר 

  19   -    19   -    -    -    כולל אחר לתקופה, נטו ממס סה"כ רווח
  עסקאות עם בעלים שנזקפו ישירות להון:

  11,958   -    -    -    10,655   1,303   הנפקת מניות
  23,452   2,072   91   1,313   10,655   9,321   (בלתי מבוקר) 2012במרס  31יתרה ליום 

  
  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים



  חברה מנהלת –מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ 
  תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים
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 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

2013  2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  1,166   719   70   רווח לתקופה

  פריטים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים

  רווחים (הפסדים) נטו מהשקעות פיננסיות:

  )853(   )198(   )78(   נכסי חוב סחירים 

  )10(   )2(   נכסי חוב שאינם סחירים

  -    -    )1(   השקעות אחרות

  1,207   303   302   הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
  )278(   )485(   38   הוצאות (הכנסות) מיסים על הכנסה

   259   )380(   66  
  שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

  872   )76(   177   שינוי בחייבים ויתרות חובה
  1,380   )1,930(   1,261   שינוי בזכאים ויתרות זכות

  
 1,438   )2,006(   2,252  

  מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:
  453   68   96   ריבית שהתקבלה

  )85(   )71(   )295(   מסים ששולמו

 )199(   )3(   368  
  3,852   )1,670(   1,568   מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  )3,346(   217   79   רכישות, נטו של השקעות פיננסיות 
  )3,346(   217   79   נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעהמזומנים 

  506   )1,453(   1,647   עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

  4,656   4,656   5,162   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

  5,162   3,203   6,809   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים
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  ביניים כספייםתמצית הדוחות הלבאורים 
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  כללי  -: 1באור 
  

זה ביחד  ןפנסיה. רישיוהמבטח בענף  ןחברה בעלת רישיו הינה מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ (להלן: החברה)  א.
  עם אישור קופת גמל לקצבה מאפשר לה להפעיל את תוכנית הפנסיה.

  
  , רמת גן. 3החברה הינה תושבת ישראל, נתאגדה בישראל כתובתה: רחוב אבא הלל 

  
החברה האם), אשר הינה  - ) בע"מ (להלן 1984ידי ידידים הולדינג וניהול (-החברה מוחזקת במלואה על

 - בעקיפין של הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים בע"מ (להלן במישרין ובבעלות ובשליטה מלאה 
  אביב.-ה האם הסופית), שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתלהחבר

  
  קרן הפנסיה שבניהול החברה:  ב.

  
  סוג הקרן   שם הקרן

     
  קרן פנסיה מקיפה   הראל מנוף פנסיה

  
קרן הפנסיה "הראל מנוף פנסיה" הינה קרן פנסיה חדשה מקיפה, שהוקמה בעקבות החלטת הממשלה מיום 

. 1995בינואר,  1אשר אסרה על קרנות הפנסיה הותיקות לצרף עמיתים חדשים החל מיום  1995במרס,  29
לאור  אלה,  מרבית עמיתי הקרן הינם חברי הסתדרות המורים ומרבית ההפקדות לקרן הינן בגין עמיתים

הסכם שנחתם ולפיו תשמש הראל מנוף פנסיה עבור עובדי הוראה חברי הסתדרות המורים כקופת גמל לצורך 
, )(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל20הפקדת תשלומים כמשמעות מונח זה בסעיף 

  .2005-התשס"ה
  

  בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -: 2באור 
  

  בתקני דיווח כספי בינלאומייםהצהרה על עמידה   .א
 

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

 2012בדצמבר  31שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
  "הדוחות השנתיים"). -(להלן

  
אגף שוק ההון ביטוח וחסכון,  –כספיים אלה נערכו גם בהתאם לדרישות הגילוי והנחיות האוצר  דוחות

בדבר מבנה הגילוי שנדרש בדוחות הכספיים של חברות מנהלות  2012ובהתאם להנחיות חדשות שהוצאו בשנת 
חודשים  3ולתקופה של  2012במרס,  31. מספרי השוואה ליום IFRSבהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

  שהסתיימה באותו תאריך סווגו בהתאם.
  

  .2013במאי,  20תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
  

 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב
  

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת IFRS -בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים בהתאם ל .1
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, בהערכות, 

  הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
  

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה  הנהלת 
לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת  החברה להניח הנחות באשר

האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות 
  בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

  
בונאיים מוכרים בתקופה האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חש

  שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
  

ההערכות ושיקול הדעת, בהם השתמשה הנהלת החברה לצורך יישום המדיניות החשבונאית בהכנת 
  תמצית הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה בהם השתמשה בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

  
  יעת השווי ההוגןשיעורי הריבית ששימשו בקב .2

  
פרסם משרד האוצר מכרז חדש להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים  2012בינואר  30ביום 

ושערי ריבית עבור הגופים המוסדיים לצורך שערוך נכסי חוב לא סחירים (אגרות חוב קונצרניות, 
  הלוואות, פיקדונות וכדומה).

  
ריבית בע"מ במכרז פומבי להקמה ולתפעול של מאגר זכתה חברת שערי  2012באוקטובר  14ביום 

  ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים מוסדיים. 



   חברה מנהלת – נוף ניהול קרנות פנסיה בע"ממ
  

  ביניים כספייםתמצית הדוחות הלבאורים 
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  (המשך) בסיס עריכת הדוחות הכספיים  -: 2באור 
  

  (המשך) שימוש באומדנים ושיקול דעת   ב.  
  

  (המשך) שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן    .2    
  

  
עתידה לספק ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים המוסדיים לצורך שערוך נכסי חוב חברת שערי ריבית 

לא סחירים, לרבות פיתוח מתודולוגיה לקביעת מחירים ושערי ריבית לחישוב שווים ההוגן של נכסי חוב, 
וכן להקים מאגר שבו יכללו נתונים אודות נכסי חוב לא סחירים ("לשכת שירות"). בפרסום של משרד 

נקבע כי מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית  2013באפריל  17וצר מיום הא
  ומועד מדויק יותר יפורסם בהמשך. 2013יהיה לא לפני חודש יולי 

  
בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי 

  היה השפעה כאמור.חוב שאינם סחירים והאם ת
  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 3באור 
  

ים בעקביות בכל התקופות יושמה בדוחות הכספי בדוחות השנתיים 3בבאור המדיניות החשבונאית המפורטת 
למעט המפורט בסעיף א' להלן, המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים ביניים אלה, המוצגות, 

שיושמה בדוחות השנתיים. להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית הינה המדיניות 
  דוחות כספיים ביניים אלה והשפעתם.

  
 יישום לראשונה של תקנים חדשים  .א
  

  החברה מיישמת את התקנים החדשים והתיקונים המתוארים להלן: 2013בינואר  1החל מיום 
  

 "התקן").  - מדידת שווי הוגן (להלן  IFRS 13תקן דיווח כספי בינלאומי  .1

התקן קובע כי בעת מדידת השווי ההוגן של התחייבות יש להביא בחשבון את ההשפעה של סיכון 
האשראי העצמי של הישות. מדידת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה תשקף התחשבות ביציאות הוניות 

העתידיות שינבעו מיציאות אלה, אם עתידיות שישפרו או שירחיבו את הנדל"ן ובהטבות הכלכליות 
יציאות או הטבות כאמור נלקחות בחשבון על ידי משתתפים בשוק במועד המדידה. אם לנכס או 

), ask price) ומחיר מכירה מוצע  (bid priceלהתחייבות שנמדדים בשווי הוגן יש מחיר רכישה מוצע (
י הוגן בנסיבות ישמש כדי למדוד שווי המחיר שבתוך הטווח ביניהם שמייצג באופן הטוב ביותר שוו

  הוגן.
התיקון ייושם באופן פרוספקטיבי כאשר דרישות הגילוי של התקן לא יחולו על מידע השוואתי 

  לתקופות הקודמות ליישום לראשונה.
  

  .להערכת החברה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
  

  כספיים, בדבר הצגת פריטי רווח כולל אחר, הצגת דוחות IAS 1 -תיקון ל .2

התיקון שינה את אופן ההצגה של פריטי רווח כולל אחר בדוחות הכספיים, כך שפריטי רווח כולל אחר       
שלאחר ההכרה לראשונה במסגרת הרווח הכולל יועברו לרווח והפסד, מוצגים בנפרד מפריטי רווח כולל 

  אחר שלעולם לא יועברו לרווח והפסד.
התיקון ייושם בדרך של יישום למפרע. הדוח על הרווח הכולל בתקופות ההשוואה הוצג מחדש בהתאם 

  לתיקון.
  

 תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו  .ב
  

  "התקן").  -, מכשירים פיננסיים (להלן IFRS 9) 2010תקן דיווח כספי בינלאומי (

מצו בביאור עיקרי המדיניות החשבונאית בהמשך לאמור בגילוי בדבר תקנים חדשים ופרשנויות שטרם או
 בדוחות הכספיים השנתיים, החברה בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם.

  
  ניהול סיכונים  -: 4באור 

  
המתוארת בביאורים לדוחות  ביחס למדיניות הול הסיכונים הפיננסיים של החברהמדיניות נילא חל שינוי ב  

  הכספיים השנתיים.
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   ודרישות הון עצמי הון   -: 5באור 
  

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

 .הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןהנקבעות על ידי 
 

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות   .ב
(להלן: תקנות  2012 –גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל או קרן פנסיה) התשע"ב 

  יות הממונה.ההון) והנח
  

  

  בדצמבר  31ליום   במרס 31ליום 

2013  2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר   בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

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

  8,977   8,849   8,978   הסכום הנדרש ערב פרסום התיקון(ג)

  1,023   1,151   1,022   הפרש

  614   345   613   מההפרש הנדרש להשלמה (ד) הסכום

  9,591   9,194   9,591   הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

  24,410   23,452   24,370   הון עצמי קיים

  14,819   14,258   14,779   עודף 

    (א)  הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:

  1,257   930   1,376   היקף נכסים מנוהלים

  3,513   3,290   3,573   הוצאות שנתיות

  4,770   4,220   4,949   סך כל הסכום הנדרש
  
  

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

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

בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמי המזערי הנדרש. הוראות אלו הורחבו 
, במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים)

  .2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-התשע"ב
יחד עם תקנות ההון, פורסם חוזר שעניינו מתן הקלות בדרישות הון של חברות מנהלות, במסגרת החוזר 
ניתנו הקלות בהון הנדרש בשל ניהול קרן פנסיה ותיקה, קופת גמל המבטיחה תשואה, קופת גמל מרכזית 

  על הנדרש בהוראות הדין. לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף
  

עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל ומחברה מנהלת   )ג(
, 1964-של קרנות פנסיה חדשות, על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

צמוד למדד המחירים לצרכן, החל ממדד מיליון ש"ח, בהתאמה, כשהוא  7הוא בסך מיליון ש"ח ובסך 
 .2001נובמבר 

  
העצמי בגין  הלהגדיל, עד למועד פרסום הדוח הכספי, את הונ תהיה חייבתקנות ההון החברה תבהתאם ל  )ד(

ההפרש). ההפרש יחושב לכל  -(להלן ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון ההפרש שבין ההון הנדרש 
  ון העצמי תעשה במועדים ובשיעורים המפורטים להלן: מועד של הדוח הכספי. הגדלת הה

  מההפרש; 30%לפחות  2012 מרץב 31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  מההפרש; 60%לפחות  2012בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 מההפרש; 80%לפחות  2013בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  יושלם מלוא ההפרש. 2014בדצמבר  31ח הכספי ליום עד למועד פרסום הדו
  

  לרבות עמידה בכללי השקעת ההון. 2013במרס,  31החברה עומדת בהוראות  התקנות  כאמור ליום 
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   מקרן הפנסיה, נטו דמי ניהולהכנסות   -: 6באור 
  

  שיעור ממוצע של דמי ניהול בגין מבוטחים דמי ניהול
לשנה 

 שהסתיימה 
לשנה 

 שהסתיימה 
לשלושה חודשים 

  במרס 31שהסתיימו ביום 
 31ביום 

  בדצמבר
לשלושה חודשים 

  במרס 31שהסתיימו ביום 
 31ביום 

  בדצמבר

2013 2012 2012  2013  2012  2012  

  מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר  מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

  אחוזים  אלפי ש"ח
דמי ניהול מקרן פנסיה חדשה 

  מקיפה:

  5.94  5.92  5.84  13,729   1,752   1,807   מדמי גמולים

  0.14  *) 0.16  *) 0.15  1,512   305   503   מצבירה
סה"כ דמי ניהול מקרן פנסיה חדשה 

  15,241   2,057   2,310   מקיפה
  

  *)  במונחים שנתיים
  
  
  מסים על הכנסה  -: 7אור ב
      

  החברהשיעורי המס החלים על הכנסות 

  המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה, מורכב ממס חברות וממס רווח.   .א

) תיקון) (כספיים ומוסדות רים"מלכ על המס שיעור( מוסף ערך מס צו ברשומות פורסם 2012 באוגוסט 30 ביום  .ב

    .2012 בספטמבר 1 מיום החל 17% על שיעמוד כך, רווח ומס שכר מס שיעור את מעדכן אשר, 2012-ב"התשע

 במסגרת. 2011- ב"התשע, )הקחקי תיקוני( המס נטל לשינוי החוקאת  כנסתאישרה ה 2011 בדצמבר 5 ביום  .ג
תיקוני חקיקה ( ת שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכליתהפחתת מס החברו, 2012 משנת החל, הבוטל החוק

 25% של שיעוריעמוד על  חברות מסושיעור  , 2009-), התשס"ט2010-ו 2009ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 
  .הריאלי השבח של המס ושיעור ריאלי הון רווח על המס שיעור גם בהתאמה הועלו, זאת לאור. 2012 משנת החל

  להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:
  

  שיעור מס כולל 
 במוסדות כספיים  שיעור מס רווח  שיעור מס חברות

  %  שנה

2012   25   16.3(*)   35.53(*)  
  35.90   17.0   25   ואילך 2013

  

  (*) שיעור משוקלל.
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  מכשירים פיננסים  -: 8אור ב
  

 שווי הוגן בהשוואה לערך בספרים  .א

ויתרות חובה והשקעות הערך בספרים של נכסים פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, חייבים 
 פיננסיות, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.

  
השווי ההוגן של יתר הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב 

  הכספי, הינם כדלקמן:

  שווי הוגן  ערך בספרים
  במרס 31ליום 

2013  2013  
  אלפי ש"ח

  אינם ניתנים להמרהסחירים ונכסי חוב שאינם 
  15   16   מוצגות כהלוואות וחייבים, לרבות פיקדונות בבנקים

  
 היררכיית שוויי הוגן  .ב

הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש בשיטת 
  הערכה בהתאם לרמות השווי ההוגן בהיררכיה.

  הוגדרו כדלקמן:הרמות השונות 

  מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.1רמה :  

  לעיל. 1: נתונים נצפים, במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה 2רמה  

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה : 

  2013במרס,  31ליום 
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  17,683   -    -    17,683   נכסי חוב סחירים
  2   2   -    -    אחרות
  17,685   2   -    17,683   סה"כ

 
שימוש  הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוךההשקעה של החברה הינה רכישת מכשירים פיננסיים  מדיניות  .ג

 בלבד, ראה סעיף א לעיל.  1 שוויבשיטת הערכה בהתאם לרמת 

, 3עם זאת, במסגרת הסדר שלו הייתה שותפה החברה נרשם בספריה מכשיר פיננסי הנמדד תחת רמת שווי 
  כאמור לעיל, הערך בספרים של מכשיר זה אינו מהותי.

  
  התחייבויות תלויות   -: 9באור 

  
תלונות לממונה על שוק ההון, ביטוח  קיימת חשיפה כללית, הנובעת מכך שכנגד החברה עלולות להיות מוגשות  .א

וחיסכון במשרד האוצר ביחס לזכויות מבוטחים על פי התקנון ו/או הדין. תלונות כאלה מטופלות באופן שוטף על 
ידי אגף תלונות הציבור בחברה. הכרעות הפיקוח בתלונות אלה, אם וככל שתינתן בהן הכרעה, עלולות להינתן 

 לנקוט עשויים ל קבוצות רחבות של מבוטחים. לעיתים, הגורמים המתלונניםאף כהכרעות רוחביות, החלות ע
בהליכים ביחס לתלונתם במסגרת תביעה ייצוגית. לעת הזו, לא ניתן להעריך אם קיימת חשיפה בגין תלונות 
כאלה ולא ניתן להעריך אם תינתן הכרעה רוחבית של הממונה בענין תלונות כנ"ל ו/או אם תוגשנה תביעות 

וגיות כתוצאה מהליכים שכאלו ולכן לא ניתן להעריך את החשיפה הפוטנציאלית לתלונות כנ"ל ולא נערכת ייצ
 הפרשה בגינן. 

בנוסף, במסגרת המדיניות שמיישם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר בתקופה האחרונה, להעמקת 
רות מעמיקות לגבי פעילותם של הגופים הבקרות והביקורות בגופים מוסדיים, הפיקוח מקיים מעת לעת ביקו

המוסדיים בקבוצה, במגוון תחומי הפעילות. בעקבות ביקורות אלו עלול משרד האוצר להטיל קנסות ו/או 
עיצומים כספיים וכן עלול ליתן הוראות לביצוע שינויים ביחס לפעולות שונות שנעשו, וזאת הן כלפי העתיד והן 

מור לגבי העבר, עלול הפיקוח לדרוש השבת כספים או שינוי בתנאים כלפי כלפי העבר. במקרים של הוראות כא
 המבוטחים ו/או העמיתים באופן שעלול להטיל חבויות כספיות על החברה.



   חברה מנהלת – נוף ניהול קרנות פנסיה בע"ממ
  

  ביניים כספייםתמצית הדוחות הלבאורים 

 

‐ 13 - 
  

  (המשך) התחייבויות תלויות   -: 9באור 
  

מפרט את  פרסם המפקח חוזר שעניינו טיוב נתוני זכויות עמיתים בגופים מוסדיים. החוזר 2011בדצמבר  21ביום   .ב
ה מהימן, מסגרת הפעולות שעל גוף מוסדי לבצע על מנת להבטיח שרישום זכויות עמיתים במערכות המידע יהי

בשלב זה לא ניתן להעריך את השלכות פרויקט הטיוב על זכויות העמיתים ועל הדוחות  שלם, זמין וניתן לאחזור.
 הכספיים.

 
שעניינה הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא  יהשנפרסם המפקח טיוטת חוזר  2013בינואר  14ביום   .ג

ההודעה המוקדמת על העלאת דמי ניהול חודשיים לפני מועד  חובתפי טיוטת החוזר, -הודעה מוקדמת. על
 -"ד התשכב(א) לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), 53העלאת דמי הניהול (הקבועה בתקנה 

קרים בהם דמי הניהול מועלים באופן רוחבי, וחברה מנהלת אינה רשאית להעלות דמי ניהול לא חלה רק במ 1964
השבת דמי ניהול שנגבו ביתר  לצורךחודשיים ממועד משלוח ההודעה.  פואלא לאחר שהודיעה על כך לעמית וחל

, מוצע לקבוע, 2009בדצמבר  31ועד ליום  2006בינואר  1(לפני חלוף חודשיים ממועד הודעה כאמור) החל מיום 
לא יאוחר מחצי שנה  ביתרבין היתר, את ההוראות הבאות: (א) על חברה מנהלת להשיב לדמי ניהול שנגבו 

מנהלת תהיה פטורה מבדיקה פרטנית ומהשבת כספים בכפוף לעמידה  חברתכרעה; (ב) הממועד פרסום ה
 ה; טיוטב שפורטובלפחות שניים מהתנאים 

 בחברהדוח מסכם של מבקר הפנים ו הכספים השבת ביצוע על דיווח למפקח למסור יהיה מנהלת חברה על  
 לגופיםהממונה   בין בדיונים נמצאת החוזר טיוטת. הנדרשותהמאשר, כי החברה ביצעה את ההוראות 

   .המוסדיים
 

    

  
 

 --------------------------------  
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  )certificationהצהרה (

  
  , מצהיר כי:דודי ליידנראני, 

  
ניהול  מנוף בניהול )"קרן הפנסיה"(להלן:   מנוףהראל של סקרתי את הדוח הרבעוני  .1

 2013 במרץ 31 לרבעון שהסתיים ביום(להלן: "החברה המנהלת")  קרנות פנסיה בע"מ

 .(להלן: "הדוח")

 

ג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצ .2

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים  .3

קרן  של לותיתוצאות הפעואת הבחינות המהותיות, את המצב הכספי באופן נאות, מכל 

 בדוח. כוסותולתקופות המ מועדיםלתנועה בקרן הפנסיה הוכן את  הפנסיה

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  חברה המנהלתבאני ואחרים  .4

 -; וכןנסיהקרן הפ של 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1גילויה גבילבקרות ונהלים 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים  )א(

, מובא לידיעתנו על לקרן הפנסיהכאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  תמנהלחברה הידי אחרים ב

קביעת בקרה פנימית על דיווח  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על )ב(

כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך 

שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על 

 ;שוק ההון

והצגנו  קרן הפנסיהשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  אפקטיביותהערכנו את ה )ג(

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה  אפקטיביותסקנותינו לגבי האת מ

  -המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

ילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ג )ד(

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה  זהברבעון 

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

                                              
 הצהרות, דוחות וגילויים. –בקרה פנימית על דיווח כספי כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לענין  1



2  /2  
  

  

המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  לתהנחברה המבאני ואחרים  .5

ו העדכנית ביותר לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנ

 :קרן הפנסיהלהנוגע  לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(

החברה  הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של

   -; וכןרן הפנסיהקלהנוגע  לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי המנהלת

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

על דיווח  החברה המנהלת לאחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית ש

 .קרן הפנסיהלהנוגע  כספי

  
  

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

                                                                2013במרץ  20                  
          ____________________________                           _______________  

  מנכ"ל, דודי ליידנר                    
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  )certificationהצהרה (

  
  , מצהיר כי:רם גבלאני, 

  
ניהול קרנות  מנוף בניהול )"קרן הפנסיה"(להלן:  מנוףהראל  של סקרתי את הדוח הרבעוני .1

(להלן:  2013 במרץ 31 לרבעון שהסתיים ביום(להלן: "החברה המנהלת")  פנסיה בע"מ

 ."הדוח")

 

כון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נ .2

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים  .3

קרן  של לותיתוצאות הפעואת ת המהותיות, את המצב הכספי באופן נאות, מכל הבחינו

 בדוח. כוסותולתקופות המ מועדיםלתנועה בקרן הפנסיה הוכן את  הפנסיה

 

המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  חברה המנהלתבאני ואחרים  .4

 -וכן; קרן הפנסיה של 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1גילויה גבילבקרות ונהלים 

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים  )א(

, מובא לידיעתנו על לקרן הפנסיהכאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס 

 , בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  תמנהלחברה הידי אחרים ב

בקרה פנימית על דיווח  קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת )ב(

כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך 

שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות הממונה על 

 ;שוק ההון

והצגנו  קרן הפנסיהשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של  אפקטיביותהערכנו את ה )ג(

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה  אפקטיביותנו לגבי האת מסקנותי

  -המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

ילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ג )ד(

שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה  זהברבעון 

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

                                              
 הצהרות, דוחות וגילויים. –ן בקרה פנימית על דיווח כספי כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לעני 1
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המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר,  לתהנחברה המבאני ואחרים  .5

ו העדכנית ביותר לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון, בהתבסס על הערכתנ

 :קרן הפנסיהלהנוגע  לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(

החברה  הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של

   -; וכןרן הפנסיהקלהנוגע  לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי המנהלת

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

על דיווח  החברה המנהלת לאחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית ש

 .קרן הפנסיהלהנוגע  כספי

  
  

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

                                                                2013במרץ  20                  
          ____________________________                           _______________  

  סמנכ"ל כספים, רם גבל                    
  

 
 

  

 



  מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ

  מקיפה חדשה קרן פנסיה -הראל מנוף פנסיה 
  
  

  ביניים דוחות כספיים

  

  2013, במרס 31ליום 

  
  (בלתי מבוקרים)



  
  
  
  
  

  ניהול קרנות פנסיה בע"ממנוף 

  קרן פנסיה חדשה מקיפה -הראל מנוף פנסיה 

  
  ביניים דוחות כספיים

  
  2013, במרס 31 ליום

  
  )בלתי מבוקרים(

  
  
  

  תוכן העניינים
  

      
  דף    
      
      

  2    יםהחשבון המבקר ידוח סקירה של רוא
      

  3    ביניים על המצב הכספי דוח
      

  4    ביניים הכנסות והוצאות דוח
      

  5    תנועה בקרן הפנסיה ביניים דוח
      

  6-10    ביניים  באורים לדוחות הכספיים
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  03   684  8000  טלפון  סומך חייקין  
  03   684  8444  פקסימיליה  KPMGמגדל המילניום 
  www.kpmg.co.il  אינטרנט  609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

   61006תל אביב 

 
  
  

  
  

קרן פנסיה חדשה מקיפה המנוהלת על  -דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לעמיתים של הראל מנוף פנסיה 
  ידי מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ (להלן: החברה המנהלת)

  
  
  

  מבוא
 

הדוח על המצב הקרן), הכולל את  -(להלן  קרן פנסיה חדשה מקיפה -פנסיה  מנוףהראל  של  המצורף הכספי המידע את סקרנו
ביניים על הכנסות והוצאות ועל התנועה בקרן הפנסיה לתקופה של שלושה  ות, את הדוח2013במרס  31ביניים ליום הכספי 
 מידע נאותה של  ולהצגה לעריכה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה של החברה המנהלת אחראים שהסתיימה חודשים

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", 14לתקן חשבונאות  ביניים זו בהתאםכספי לתקופת 
בהתאם לחוק הפיקוח על ו הנחיות הממונה) - רד האוצר (להלןבהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במש

 על מסקנה להביע היא ו מכוחו (להלן התקנות). אחריותנווהתקנות שהותקנ 2005 -שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה
  .סקירתנו בהתבסס על ביניים זו לתקופת כספי מידע

  
  

  הסקירה היקף
  

 על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה" חשבון בישראל רואי לשכת של 1 סקירה לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו
 אנשים עם מבירורים, בעיקר ביניים מורכבת לתקופות כספי מידע של סקירה שות".היי של המבקר רואה החשבון ידי

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

  .ביקורת של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים שהיו המשמעותיים העניינים
 
  

  מסקנה
 

הבחינות המהותיות,  מכל אינו ערוך, ל"הנ הכספי שהמידע לסבור לנו הגורם דבר ליבנו בא לתשומת סקירתנו, לא על בהתבסס
  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות. 14חשבונאות לתקן  בהתאם

  
  
 
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  

 2013במאי  20
  
  
  
  
  
  
  
  

  של פירמות KPMGישראלית וחברה ברשת סומך חייקין, שותפות 
  , KPMG International Cooperative - עצמאיות המאוגדות ב

 (“KPMG International”) .ישות שוויצרית 



  מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ
  קרן פנסיה חדשה מקיפה -הראל מנוף פנסיה 

  דוח על המצב הכספי ביניים
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 בדצמבר 31ליום   במרס  31ליום 

2013 2012  2012  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור

  רכוש שוטף
  

  60,041   59,658   57,811   מזומנים ושווי מזומנים 
  638   822   431   חייבים ויתרות חובה

  60,679   60,480   58,242   סה"כ רכוש שוטף

    השקעות פיננסיות

  330,133   241,219   305,533   נכסי חוב סחירים 
  527,123   386,754   589,332   נכסי חוב שאינם סחירים

  179,295   141,770   204,181   מניות
  150,042   97,174   185,730   השקעות אחרות

  1,186,593   866,917   1,284,776   סך כל השקעות פיננסיות

  14,740   6,715   10,388   נדל"ן להשקעה

  1,262,012   934,112   1,353,406   סך כל הנכסים

  4,927   3,662   2,964   זכאים ויתרות זכות

    3  התחייבויות פנסיוניות:

  1,224,657   910,267   1,316,539   התחייבויות למבוטחים (זקנה בלבד)

    התחייבויות לפנסיונרים

  5,417   3,164   5,597   התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה
  2,882   1,941   3,563   התחייבויות לנכים

  17,109   10,448   17,509   התחייבויות לשאירי מבוטח
  4,805   2,114   4,710   עתודה לתביעות שקרו וטרם דווחו

  )302(   43   10   עתודה לפנסיונרים

  29,911   17,710   31,389   סך כל ההתחייבויות לפנסיונרים

    התחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה
  -    -    -    התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה

  1,251   1,140   1,199   התחייבויות לנכים
  1,290   1,342   1,328   התחייבויות לשאירי מבוטח

  )24(   )9(   )13(   עתודה לזכאים קיימים לפנסיה

  2,517   2,473   2,514   סך כל ההתחייבויות לזכאים קיימים לפנסיה

  1,257,085   930,450   1,350,442   סך כל התחייבויות הפנסיוניות

  1,262,012   934,112   1,353,406   סך כל ההתחייבויות
 
  
  

  
  .הדוחות הכספייםפים מהווים חלק בלתי נפרד מהבאורים המצור

     2013, במאי 20
  רם גבל   דודי ליידנר  מישל סיבוני תאריך אישור הדוחות הכספיים

  סמנכ"ל כספים   מנכ"ל  יו"ר הדירקטוריון 
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 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

2013  2012  2012  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח באור

  הכנסות (הפסדים)

  452   47   )263(   ממזומנים ושווי מזומנים

    מהשקעות:
  34,464   8,341   680   מנכסי חוב סחירים

  33,855   6,831   7,696   מנכסי חוב שאינם סחירים
  11,858   )1,058(   3,466   ממניות

  26,823   24,699   25,276   מהשקעות אחרות
  315   127   87   מנדל"ן להשקעה

  107,315   38,940   37,205   מהשקעותסך כל ההכנסות 

  107,767   38,987   36,942   סך כל ההכנסות 

    הוצאות

  19,737   3,502   4,001   4  דמי ניהול
  1,172   112   297   עמלות ניהול השקעות

  272   17   19   מיסים ואחרות

  21,181   3,631   4,317   סך כל ההוצאות

  86,586   35,356   32,625   עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .הדוחות הכספייםפים מהווים חלק בלתי נפרד מהבאורים המצור
  
  



  מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ
  קרן פנסיה חדשה מקיפה -הראל מנוף פנסיה 

  דוח תנועה בקרן הפנסיה ביניים

‐ 5  - 
  

  
  

 31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
  במרס

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 2013  2012  2012  
  מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  835,980   835,980   1,257,085   סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לתחילת התקופה

  305,302   50,381   58,288   תקבולים מדמי גמולים

    תשלומים:

    תשלומים לפנסיונרים

  )401(   )52(   )142(   תשלומי פנסיית זקנה  
  )444(   )86(   )221(   תשלומי פנסיית נכות  
  )769(   )156(   )207(   תשלומי פנסיית שאירים  

  )1,614(   )294(   )570(   סה"כ תשלומים לפנסיונרים

    תשלומים לזכאים קיימים לפנסיה
  )60(   )15(   )16(   תשלומי פנסיית נכות   
  )96(   )24(   )24(   תשלומי פנסיית שאירים  

  )156(   )39(   )40(   סה"כ תשלומים לזכאים קיימים לפנסיה

    תשלומים אחרים

  )10,721(   )2,619(   )3,462(   פדיונות

  )12,491(   )2,952(   )4,072(   סך כל התשלומים

  

    העברות צבירה לקרן
  1,229   86   287   העברות מחברות ביטוח

  63,689   16,905   18,161   העברות מקרנות פנסיה חדשות
  189   1   108   העברות מקופות גמל

  65,107   16,992   18,556   סה"כ העברות צבירה לקרן

    העברות צבירה מהקרן
  )309(   )30(   )167(   העברות לחברות ביטוח

  )23,057(   )5,260(   )11,869(   העברות לקרנות פנסיה חדשות
  )33(   )17(   )4(   העברות לקופות גמל

  )23,399(   )5,307(   )12,040(   סה"כ העברות צבירה מהקרן

  41,708   11,685   6,516   העברות צבירה, נטו
  

  86,586   35,356   32,625   עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  1,257,085   930,450   1,350,442   סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לסוף התקופה
  

 
  .הדוחות הכספייםפים מהווים חלק בלתי נפרד מהבאורים המצור
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  כללי  -: 1באור 
  

שלושה חודשים  של ותולתקופ 2013 ,במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום   .א
דוחות כספיים ביניים). יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים  -באותו תאריך (להלן השהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם  2012 ,בדצמבר 31השנתיים של הקרן ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים). -(להלן

 
 .2013 ,במאי 20כספיים ביניים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה המנהלת ביום הדוחות ה  .ב

  
  שיעורי הריבית ששימשו בקביעת השווי ההוגן  .ג

  
זכתה חברת שערי ריבית בע"מ במכרז פומבי להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי  2012באוקטובר  14ביום     

מוסדיים. חברת שערי ריבית עתידה לספק ציטוטי מחירים ושערי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור גופים 
ריבית לגופים המוסדיים לצורך שערוך נכסי חוב לא סחירים, לרבות פיתוח מתודולוגיה לקביעת מחירים 
ושערי ריבית לחישוב שווים ההוגן של נכסי חוב, וכן להקים מאגר שבו יכללו נתונים אודות נכסי חוב לא 

נקבע כי מועד המעבר לשערוך  2013באפריל  17ירות"). בפרסום של משרד האוצר מיום סחירים ("לשכת ש
  ומועד מדויק יותר יפורסם בהמשך. 2013המתבסס על ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש יולי 

  
  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

בהתאם שר נקבעו בהתאם להוראות הממונה, הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח, א  .א
בהתאם , והתקנות שהותקנו מכוחו 2005 -לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

ובהתאם למתכונת הדיווח החדשה  1964-לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד
של קרנות  בדוחות הכספיים (ביניים)ר מבנה הגילוי הנדרש , "הנחיות בדב2012-3-3 פנסיה   שנקבעה בחוזר

 . מספרי השוואה סווגו בהתאם.2010-3-1כפי שתוקן בחוזר מס'  2004/10חוזר פנסיה  ופנסיה" 
  

עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החשוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה 
  .הכספיים השנתייםאשר יושמו בעריכת הדוחות 

  
  

 פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר של ארצות הברית  .ב
 

שער החליפין 
  היציג

  של דולר ארה"ב  המדד הידוע
%  %  

  לשלושה חודשים שהסתיימו ביום:

  )2.28(   0.01  2013במרס,  31

  )2.77(   0.00  2012במרס,  31

  )2.30(   1.44  2012בדצמבר,  31שהסתיימה ביום לשנה 
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  התחייבויות פנסיוניות  -: 3באור 

  
חישוב ההתחייבויות הפנסיוניות נערך ע"י האקטואר מר דוד אינגלמייר (אשתקד ע"י דני שרון). החישוב בוצע   .א

  . אשר נערך ע"י מר דוד אינגלמייר 31.12.2012באופן עקבי לחישוב ליום 
  נתוני ההתחייבויות הפנסיוניות תואמים את החישוב האקטוארי.

  
  לחלוקה:אקטוארי (גירעון) עודף  נתונים אודותלהלן   .ב

 
לשלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
  בדצמבר, 31לשנה שהסתיימה ביום  במרס, 31ביום 

2013  2012  2011  2010  2009  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אחוזים מתוך ההתחייבויות

 עמיתי הקרןכלל 

  0.58   0.82   1.44   1.17   0.30   עודף דמוגרפי בגין מקרי נכות
עודף (גירעון) דמוגרפי בגין מקרי פטירת 

  0.38   )0.09(   0.26   )0.30(   0.01   מבוטחים
עודף (גירעון) דמוגרפי בגין תוחלת חיים של 

  0.18   0.04   )0.02(   )0.01(   -    מקבלי קצבאות

  -    )0.01(   )0.01(   )0.01(   -    דמוגרפי בגין פרישות חדשותגירעון 

  -    )0.19(   -    0.05   -    עודף (גירעון) דמוגרפי בגין שינויים בהנחות

  -    0.33   )0.03(   )0.01(   -    עודף (גירעון) דמוגרפי בגין גורמים אחרים

  1.13   0.91   1.64   0.89   0.31  סך הכל עודף דמוגרפי לעמיתי הקרן

 חלוקה למבוטחים
סך הכל עודף דמוגרפי לחלוקה למבוטחים 

  1.14   0.90   1.64   0.89   0.31   כדלעיל

 חלוקה לפנסיונרים

  1.14   0.90   1.64   0.89   0.31   סך הכל עודף דמוגרפי כדלעיל

  8.18   3.08   )0.56(   6.65   )1.19(   בגין סטיה מהנחת התשואה(גירעון) עודף 
עודף (גירעון) בגין שינויים בשיעורי ריבית 

  )1.25(   )5.71(   )3.11(   )7.16(   2.19   ההיוון

  -    1.69   0.21   0.44   )1.00(   עודף (גירעון) הנשמר בעתודה האקטוארית

  -    )0.74(   0.30   -    -    אחר

  8.07   )0.78(   )1.52(   0.82   0.31  סך הכל עודף (גירעון) לחלוקה לפנסיונרים

 חלוקה לזכאים קיימים

  1.14   0.90   1.64   0.89   0.31   סך הכל עודף דמוגרפי כדלעיל

  2.31   1.55   )0.22(   2.97   )0.54(   עודף (גירעון) בגין סטיה מהנחות התשואה
עודף (גירעון) בגין שינויים בשיעורי ריבית 

  )0.62(   )2.95(   )1.22(   )2.87(   0.98   ההיוון

  -    0.98   0.04   )0.10(   )0.44(   עודף (גירעון) הנשמר בעתודה האקטוארית

  -    -    )0.10(   -    -    אחר

  2.83   0.48   0.14   0.89   0.31  סך הכל עודף לחלוקה לזכאים קיימים
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  (המשך) התחייבויות פנסיוניות  -: 3באור 
 
חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה,  , דרך2013-3-1פורסם חוזר פנסיה  2013בינואר  30ביום   .ג

. החוזר מפרט הנחות ברירות מחדל 2012בדצמבר  27באותו נושא מיום  2012-3-4אשר מבטל את חוזר פנסיה 
מעודכנות שעל בסיסן יחשבו קרנות הפנסיה את המאזן האקטוארי שלהן ובהתאם יקבעו את המקדמים 

ש נובע מהצורך בעדכון ההנחות הדמוגרפיות נוכח השינויים בטבלאות הכלולים בתקנון. פרסום החוזר החד
הדמוגרפיות, הבאים לידי ביטוי בנייר עמדה סופי שפרסם המפקח בנושא "עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי 

, המהווה המשך לטיוטת נייר העמדה בנושא זה 2012בנובמבר  26בקרנות הפנסיה וביטוחי חיים" ביום 
. החוזר קובע כי על חברה מנהלת של קרן פנסיה להגיש לממונה על שוק ההון, 2012ביולי  11שפורסמה ביום 

בפברואר  21ביטוח וחיסכון תקנון לאישור הכולל מקדמים המחושבים על פי הוראות החוזר לא יאוחר מיום 
וון . החברה הגישה בקשה לתיקון תקנון כנדרש  מהחוזר במועד האמור וטרם קיבלה אישור. מכי2013

שחישוב ההתחייבויות האקטואריות נערך בהתאם להוראות החוזר החדש, אולם בפועל, עד לקבלת אישור 
לתיקון התקנון וכניסת התיקון לתוקף, נגבות עלויות הסיכון בהתאם להוראות טרם כניסת החוזר לתוקף, 

  נוצר גידול בעודף דמוגרפי לכלל עמיתי הקרן בעיקר בגין מקרי נכות.
  
  
  
  

  דמי ניהול  -:4באור 
  

 הרכב  .א
 

  (בלתי מבוקר) 2013במרס,  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 זכאים קיימים
  סך הכל  לפנסיה  פנסיונרים  מבוטחים

  אלפי ש"ח
  3,498   -    -    3,498   דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים

  503   -    99   404   דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

  4,001   -    99   3,902  הוצאות דמי ניהולסך הכל 

  (בלתי מבוקר) 2012במרס,  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 זכאים קיימים

  סך הכל  לפנסיה  פנסיונרים  מבוטחים
  אלפי ש"ח

  3,216   -    -    3,216   דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים

  286   -    19   267   דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

  3,502   -    19   3,483  סך הכל הוצאות דמי ניהול

  (מבוקר) 2012בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום 
 זכאים קיימים

  סך הכל  לפנסיה  פנסיונרים  מבוטחים
  אלפי ש"ח

  18,225   -    -    18,225   דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים

  1,512   -    99   1,413   הנכסיםדמי הניהול שנגבו מתוך סך 

  19,737   -    99   19,638  סך הכל הוצאות דמי ניהול
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  דמי ניהול  -:4באור 
 

 י דמי ניהול ממבוטחיםשיעור  .ב
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

  במרס 31
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 
2013  2012  2012  

  מבוקר  בלתי מבוקר בלתי מבוקר
%  %  %  

  דמי ניהול מדמי גמולים:
שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי 

  6.00   6.00   6.00   הוראות הדין
שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל 

  5.94   5.92   5.84   (במונחים שנתיים)

  דמי ניהול מסך נכסים:
רשאית לגבות על פי שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת 

  0.50   0.50   0.50   הוראות הדין
שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל 

  0.14   0.16   0.15   (במונחים שנתיים)
  

 נגביםמסך הנכסים. מזכאים קיימים לפנסיה לא  0.5%שיעור דמי הניהול שנגבה מפנסיונרים חדשים הוא 
  דמי ניהול.

  

  
  

  התחייבויות תלויות והתקשרויות   - 5ביאור 
  

  התקשרות בעסקה לרכישת מחצית הזכויות בנדל"ן ברעננה  

וגופים מוסדיים אחרים בקבוצת הראל (להלן בסעיף זה  המנהלת החברההתקשרו  2013בינואר  21ביום 
"החברות"), בהסכם עם רבוע כחול נדל"ן בע"מ (להלן: "רבוע נדל"ן") בקשר עם רכישת מחצית מזכויות רבוע 

, והמצויים באזור התעשייה הצפוני 7657בגוש  4דונם הידועים כחלק מחלקה  11 -נדל"ן במקרקעין, בשטח של כ
  "המקרקעין").  של רעננה (להלן:

בכוונת החברות ורבוע נדל"ן להקים על המקרקעין מבנה משרדים (להלן: "המשרדים"), אשר מושכר מראש, 
  שנים עם אופציה לחמש שנים נוספות.  10בכפוף להשלמת בניית המשרדים, לצד ג' לתקופה של 

מהזכויות  50%נדל"ן  במסגרת העסקה נחתמו בין הצדדים הסכם מכר, לפיו החברות רוכשות מאת רבוע 
במקרקעין, וכן הסכם שיתוף במסגרתו הוסדרו יחסי הצדדים כבעלים במשותף במקרקעין, ובכלל כך את נשיאת 

  הצדדים בעלויות תכנונו, הקמתו, שיווקו, ניהולו ותפעולו של המשרדים בחלקים שווים ביניהם.

מקומות  868קומות מעל קומת קרקע, וכן  16מ"ר על פני  25,500 -המשרדים יכללו שטחים להשכרה בהיקף של כ
  חניה. במקרקעין זכויות בניה נוספות על פי תב"ע בתוקף, שלא ינוצלו בשלב ראשון.

הינה עבור תיקי הנוסטרו והיתרה  30% -מיליוני ש"ח, כאשר כ  143 -היקף ההשקעה הצפויה של החברות הינו כ
  עבור תיקי התחייבויות תלויות תשואה.

 ו/או החברות.המנהלת העסקה לא צפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של החברה 
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  אירועים לאחר תאריך המאזן   -: 6באור 

  
  עסקה לרכישת בניין משרדים במיניאפוליס, מניסוטה.  

וגופים מוסדיים אחרים בקבוצת הראל (להלן בסעיף זה  המנהלת , התקשרו החברה2013באפריל  5ביום   

 Class"החברות"), בהסכם עם משקיע מוסדי ישראלי ומשקיע אמריקאי לרכישת בניין משרדים, המסווג כבניין 
A כבר מאוכלסים) הנמצא במרכז העיר  94% -אלף מ"ר שטחים להשכרה (כ 130 -קומות וכ 51+, הכולל

  , ארה"ב ("הנכס").מניאפוליס במדינת מיניסוטה

מן הזכויות, המשקיע המוסדי  49% -רכישת הזכויות בוצעה באמצעות הקמת שותפות בו מחזיקה החברה ב
  אשר לאור מומחיותו ינהל את הנכס.  26% - והמשקיע האמריקאי ב 25% -הנוסף ב

ב בנקאי שיועמד על ידי מיליון דולר. הרכישה תמומן על ידי הון השותפים וחו 277 -סכום התמורה הכולל הינה כ  
  מיליון דולר. 94 -מוסד פיננסי אמריקאי, כאשר סך מרכיב ההון על ידי כלל השותפים בנכס יעמוד על כ

  מיליון דולר.  46 -היקף ההשקעה הכולל של החברות צפוי להסתכם לסכום של כ

שורים נוספים ההשקעה של החברות מותנית בקבלת המימון הבנקאי עד למועד השלמת העסקה וכן באי  
  סטנדרטים שעל המוכר למסור במועד השלמת העסקה.

התקשרות החברות בעסקה נעשתה בעיקרה מעתודות כנגד התחייבויות תלויות תשואה ומתיקי קופות גמל   
וקרנות פנסיה. לפיכך, לעסקה כאמור לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ו/או 

  החברות.

  

---------- ----    


