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 .0כללי
א.

החברה לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ (להלן" :החברה") ,עוסקת בניהול קופת התגמולים
לעובדי בנק דיסקונט (להלן" :הקופה" ו/או "קופת הגמל") .הקופה הוקמה בשנת .0411
הקופה היא קופת גמל ענפית ,לשכירים ועצמאים עובדי בנק דיסקונט לישראל בע"מ.

ב.

החברה המנהלת הינה חברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות .בהתאם לסעיף  071לחוק החברות ,התשנ"ט-
 , 0444חברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות ,ייראו את חבריה כבעלי מניות בחברה ,שיש לה הון מניות ללא
ערך נקוב והוראות חוק החברות חלים עליה .חברי החברה ,המחזיקים במניותיה ובעלי זכויות ההצבעה
באסיפה הכללית ,הינם עמיתי הקופה שהינם עובדי בנק דיסקונט לישראל בע"מ .הוועד הארצי של עובדי
בנק דיסקונט מוסמך למנות את הדירקטורים בחברה.

ג.

בהתאם להוראות סעיף (1א)( )0לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2112-החברה
לא נדרשת להחזיק הון עצמי מאחר והחברה מנהלת קופת גמל ענפית.

ד.

לקופה אישור משרד האוצר כקופת גמל לא משלמת לקצבה (קופת גמל לחיסכון) על כספים שהופקדו בה
בשל שנת המס  2112ואילך ,וכקופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בה
בשל שנות המס שקדמו לשנת המס  2112בלבד או שהועברו אליה מקופת גמל לתגמולים או אישית
לפיצויים אחרת ,לפי העניין.

ה.

תוקף אישור קופות הגמל הינו עד ליום .00.02.2102

ו.

בהתאם לתכנית שאישר דירקטוריון החברה ,החל מיום  0בינואר  2102פועלים בקופה ארבעה מסלולי
השקעה:
גמל דיסקונט לבני  21ומטה (מס' מס הכנסה ( )4427מסלול חדש במקום מסלול מניות);
גמל דיסקונט לבני  21עד ( 21מס' מס הכנסה ( )4422מסלול חדש במקום מסלול כללי);
גמל דיסקונט לבני  21ומעלה (מס' מס הכנסה ( )4424מסלול חדש במקום מסלול אג"ח עד 01%
מניות)
גמל דיסקונט אג"ח ממשלת ישראל (מס' מס' הכנסה ( )2201במקום מסלול אג"ח ממשלתי).
-

ז.

בכפוף לתקנון הקופה ,החברה אינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופה .בנק דיסקונט לישראל בע"מ נושא בכל
הוצאות הניהול של החברה והקופה.

ח.

שירותי התפעול ניתנים לחברה על ידי בנק הפועלים בע"מ ,המעניק לחברה שירותי חשבות ושירותי ניהול
עמיתים.

ט.

שירותי ניהול תיקים ניתנים לחברה ע"י חברת פסגות ניירות ערך בע"מ.

י.

נכסי הקופה נמצאים במשמרת בבנק דיסקונט לישראל בע"מ ,המעניק לחברה גם שירותי קנייה ומכירה של
ניירות ערך.

יא.

החברה נעזרת ביועצים מקצועיים ,וביניהם יועץ משפטי ,מבקר פנים ,ממונה אכיפה ,מלווה ליישום SOX
 111ומנהל סיכונים.
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 .2נתונים עיקריים של הקופה
קופת גמל אישית לתגמולים
ופיצויים
03.9.6302
מספר עמיתים:
פעילים
לא פעילים
מספר חשבונות עמיתים:
1
פעילים
לא פעילים
מתוכם לא פעילים ביתרה של עד 2,111
נכסים מנוהלים ,נטו
(באלפי ש"ח):
פעילים
לא פעילים
מתוכם לא פעילים ביתרה של עד 2,111
נתונים תוצאתיים:
(באלפי ש"ח):
דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים
תקבולים מדמי גמולים
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מהקופה
תשלומים:
פדיונות
עודף הוצאות על הכנסות לתקופה
שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים):
עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך
עמלות דמי שמירה של ניירות ערך
בגין השקעות לא סחירות
עמלות אחרות
הוצאות מוגבלות
חשבונות מנותקי קשר:
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח)

2,220
0,212
2,722
0,710
00

0,100,242
400,110
002

2,222
11,712
2,220
()20,212
()12,212
04,720

00
014

 1עמיתים פעילים -עמיתים שהופקדו עבורם כספים בשל החודש האחרון שקדם למועד הדוח ושעומדת בחשבונם יתרה לתאריך הדוח .לעניין
זה הפקדה -למעט העברת צבירה לחשבון .עמית פעיל שבבעלותו גם חשבון לא פעיל ייחשב עמית פעיל.
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מגמות ,אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת הדוח התפתחויות
2

פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון בתקופת הדוח :
בהתאם לתיקון  02לחוק קופות גמל ,פועלות בישראל החל מנובמבר  2102קופות גמל מסוג חדש – 'קופת גמל
להשקעה' .ניתן להפקיד בקופת גמל להשקעה עד  71אלף ש"ח בשנה .הכספים בקופת הגמל להשקעה ניתנים
למשיכה בכל עת ובמועד המשיכה יחויב העמית במס רווחי הון .כספים שנחסכו בקופת גמל להשקעה וישמשו
למטרת קצבה ייהנו מפטור ממס רווחי הון ופטור ממס על הקצבה.
השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום הרבעון השלישי של ( 2102להלן התקופה הנסקרת) ,היו
כדלקמן:
רבעון שלישי 6302
מדד המניות הכללי
יתר 21
מדד ת"א 011
מדד ת"א 22
מדד אג"ח להמרה
מדד אג"ח כללי
מדד המחירים לצרכן

2.0%
20.0%
4.2%
3.2%
0.2%
-1.0%
1.1%

תמונת המאקרו
הרבעון השלישי של השנה התאפיין בהתאוששות השווקים מ ,BREXIT-ארוע אשר זעזע את השווקים הגלובליים
לקראת סוף הרבעון השני .במהלך הרבעון נרשמו עליות בשוקי המניות בעולם והוא התאפיין בעיקר בעליית
תשואות בשוקי האג"ח אשר לוותה בעלייה בציפיות האינפלציוניות.
בארה"ב ,הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על  2.4%לעומת צמיחה של  0.1%ברבעון השני .מהנתונים עולה כי
הצריכה הפרטית עלתה ב 2.0%-לעומת  1.0%ברבעון הקודם ,ההשקעה עלתה ב 0.0%-לעומת ירידה של 7.4%
ברבעון הקודם (בעיקר כתוצאה מעלייה בתרומת המלאים) ,והיצוא אשר עלה ב 01.1%-לאחר שעלה ב0.2%-
ברבעון הקודם.

 2נרשם ע"י פסגות
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 .0מגמות ,אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת הדוח התפתחויות
פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון בתקופת הדוח (המשך):
שוק העבודה המשיך להיות חזק גם ברבעון השלישי עם תוספת ממוצעת של  042אלף משרות בחודש לעומת
ממוצע של  012אלף משרות בחודש במהלך הרבעון השני .שיעור האבטלה עלה מ 1.4%-ברבעון השני ל2.1%-
ברבעון השלישי אך עלייה זו נבעה בשל עלייה של שתי עשיריות בשיעור ההשתתפות לרמה של  .22.4%האינפלציה
בארה"ב המשיכה לטפס במהלך הרבעון השלישי כאשר עלתה מקצב שנתי של 0.1%ברבעון השני ל 0.2%-ברבעון
השלישי .אינפלציית הליבה (ללא מזון ואנרגיה) נותרה יציבה ברמה של  .2.2%הדולר התחזק ב 1.2%-אל מול סל
המטבעות במהלך הרבעון השלישי .בפרט ,הדולר התחזק ב 1.0%-אל מול האירו ,ב 0.0%-אל מול היואן וב0.2%-
אל מול הפזו .מצד שני ,הדולר נחלש אל מול הין ב .0.1%-מבחינת המדיניות המוניטארית ,בפד בחרו להותיר את
הריבית ללא שינוי במהלך הרבעון השלישי ברמה של .1.22%-1.21%
באירופה הצמיחה ברבעון השלישי עמדה על  0.2%( 1.0%במונחים שנתיים) וקצב הצמיחה השנתי עמד על 0.2%
בדומה לרבעון השני .מדד מנהלי הרכש בתעשייה באירופה עמד במהלך הרבעון השלישי על  22.0נק' בממוצע
לעומת  22.1נק' ברבעון השני .בפרט ,מדד מנהלי הרכש בגרמניה עמד על  20.4נק' בממוצע ברבעו לעומת  22.2נק'
בממוצע ברבעון השני ,מה שמאותת על האצה שנרשמה בפעילות הכלכלית בגרמניה במהלך הרבעון השלישי.
בצרפת ,מדד מנהלי הרכש בתעשייה עמד על  12.2נק' ,רמה המצביעה על התכווצות בפעילות הכלכלית בתעשייה.
שיעור האבטלה נותר יציב ברמה של  .01.0%מבחינת המדיניות המוניטארית ,למרות שעלו הציפיות מצד
המשקיעים לפעולה מרחיבה נוספת לאחר  ,BREXITהבנק המרכזי החליט להותיר את הריבית ואת תכנית
ההרחבה הכמותית ללא שינוי במהלך הרבעון .לעומת זאת ,הבנק המרכזי הבריטי החליט ,לאחר הזעזוע מ-
 ,BREXITלהפחית את הריבית ב 22-נ"ב לרמה של  1.22%והוא השיק מחדש את תכנית ההרחבה הכמותית
בבריטניה אשר כוללת גם רכישת אג"ח ממשלתיות וגם רכישת אג"ח קונצרניות.
ביפן הצמיחה ברבעון השני עמדה על  1.2%והקצב השנתי עמד על  .1.2%לאור הצמיחה והאינפלציה הנמוכות
הבנק המרכזי ממשיך בנקיטת מדיניות מוניטארית קיצונית כאשר במהלך לקראת סוף הרבעון השלישי הכריז על
תכנית חדשה .מפרטי התכנית עולה כי הבנק המרכזי יגדיר מעתה את התשואה על אג"ח ממשלתי ל 01-שנים כיעד
מדיניות כאשר לעת עתה ,על פי התכנית הוא יכוון את רכישות האג"ח שלו בצורה כזו כך שהתשואה על האג"ח ל-
 01שנים תהיה באזור  .1%בו בעת ,הבנק המרכזי ממשיך לשלוט בריבית הקצרה שעומדת על  .-1.0%בסין
הצמיחה במהלך הרבעון השלישי עמדה על  ,2.7%בדומה לקצב הצמיחה השנתי שנרשם ברבעון השני .בפרט,
המכירות הקמעונאיות עלו ברבעון השלישי בקצב שנתי של  01.7%לעומת  01.2%ברבעון השני ,ההשקעה בנכסים
קבועים עלתה בקצב של  2.2%לעומת  4.1%ברבעון השני ,והייצור התעשייתי עלה בקצב שנתי של  2.0%לעומת
 2.2%במהלך הרבעון השני.
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מגמות ,אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת הדוח התפתחויות
פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון בתקופת הדוח (המשך):

מחיר חבית נפט מסוג  WTIעלה במהלך הרבעון השלישי ב 0.0%-ל $17.7-לחבית ,ומחיר חבית נפט מסוג
 BRENTעלה ב 1.1%-ל $12.2-לחבית.
בישראל הצמיחה במחצית הראשונה של  2102עמדה על  ,0.2%זאת לעומת צמיחה של  2.2%בשנת  2102כולה.
בלטה במיוחד הצריכה הפרטית אשר צמחה בחצי הראשון של השנה ב ,7.2%-הצריכה הציבורית אשר צמחה ב-
 0.7%והיצוא אשר חזר לצמוח בקצב מהיר ( .)7.7%על פי נתוני המדד המשולב לפעילות המגזר העסקי במשק,
חלה התייצבות בקצב הצמיחה כאשר קצב השינוי השנתי במדד נע מתחילת השנה ברמה של  .2.2%-2.7%השקל
התחזק ברבעון השלישי של השנה ב 2.2%-מול סל המטבעות ומתחילת השנה התחזק השקל ב 2.4%-מול הסל.
התחזקות השקל ברבעון השלישי הגיעה בעיקר כתוצאה מהיחלשות של  2.2%בפאונד מול השקל .שוק העבודה
המשיך להיות חזק כאשר שיעור האבטלה עמד בממוצע על  1.2%ברבעון השלישי לעומת  1.2%ברבעון השני של
השנה ו 2.2%-ברבעון הראשון של  .2102שיעור המשרות הפנויות מוסיף לעלות וכעת עומד על  .1.1%עם זאת
התמתנות מסויימת נרשמת בקצב העלייה השנתי בשכר הריאלי אשר עומד כעת על  2.4%לעומת  0.0%ברבעון
השני וברבעון הראשון.
אינפלציה ,תקציב וריבית
מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון השלישי ב ,1.0%-עלייה גבוהה יחסית .לשם המחשה ,בתקופה המקבילה
אשתקד ירד המדד ב .1.1%-האינפלציה השנתית עומדת כיום על  -1.1%לאחר שב 02-החודשים שנסתיימו ברבעון
השני של השנה זו עמדה על .-1.2%
מאז הפחתת הריבית בחודש פברואר של שנת  ,2102הריבית נותרה על כנה .בנוסף בנק ישראל החל להוסיף
להודעת הריבית משפט אשר מטרתו להגביר את הוודאות בנוגע למדיניות המוניטרית של בנק ישראל ( Forward
 .)guidanceוודאות זו קיבלה חיזוק כאשר בנוסף גם הוחלט במהלך הרבעון השלישי של  2102להוריד את מספר
החלטות הריבית מ 02-החלטות בשנה ל 2-החלטות בלבד .כמו כן ,בתחזיות חטיבת המחקר של בנק ישראל מצפים
כי הריבית תיוותר על כנה עד הרבעון האחרון של  2107ובסוף  2107תעמוד הריבית על .1.22%
מתחילת השנה הסתכמה גביית המיסים ב 211.4-מיליארד שקלים ,עלייה (נומינלית) של  0.1%לעומת התקופה
המקבילה אשתקד .מתחילת השנה הסתכם הגרעון ב 2.0-מיליארד ש"ח לעומת  1.2מיליארד בתקופה המקבילה
אשתקד .הגרעון המצטבר ב 02-החודשים האחרונים עומד נכון לסוף הרבעון השלישי על  2.2%מהתוצר כאשר יעד
הגרעון לשנת  2102עומד על  2.4%תוצר.
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.0

מגמות ,אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת הדוח התפתחויות
פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון בתקופת הדוח (המשך):
מאזן התשלומים  -ברבעון השני של השנה חלה ירידה בעודף בחשבון החשבון השוטף מ 2.4-מיליארד דולר ברבעון
הראשון ל 2.7-מיליארד .במונחי תוצר מדובר על ירידה חדה יחסית כאשר בסוף שנת  2102העודף עמד על 1.4%
תוצר ואילו היום עומד העודף בחשבון השוטף על  .1.0%הגרעון בחשבון הסחורות גדל והעודף במאזן השירותים
עומד על  0.2מיליארד דולר ,עלייה של  1.0מיליארד לעומת הרבעון הקודם.
שוק המניות

3

שוק המניות העולמי נסחר במגמה חיובית ברבעון השלישי של השנה .באירופה ,מדד ה STOXX600-הניב תשואה
כוללת (כולל דיבידנדים) של  ,1.1%מדד ה DAX-הגרמני רשם תשואה של  ,2.2%מדד ה CAC-עלה ב 2.2%-וה-
 FTSE 100הבריטי עלה ב .7.0%-בארה"ב ,מדד ה S&P500-וה DOW JONES -עלו ברבעון השלישי של השנה
ב 0.4%-ו 2.2%-בהתאמה .ה NASDAQ -בלט עם עלייה של  .01.1%ביפן ,מדד ה Nikkei-עלה בסיכום הרבעון
ב .2.0% -בשווקים המתעוררים מדד ה MSCI EM-עלה ב 4.2%-וה Hang Seng-הסיני עלה ב .02.4%-שוק
המניות המקומי התאפיין ברבעון השלישי בעיקר בעליות שערים .בסיכום הרבעון ,מדד ת"א  22ות"א  011עלו ב-
 0.2%ו ,1.2%-בהתאמה .מניות השורה השנייה הציגו הרבעון ביצועי יתר מרשימים כאשר מדד ת"א  72עלה ב-
 4.1%ומדד היתר  21עלה ב .20.0% -ברמת הסקטורים ,בלטו לטובה סקטור הטכנולוגיה ,ת"א נדל"ן ות"א נפט
וגז שעלו הרבעון ב 2.2% ,02.4%-ו 2.2%-בהתאמה.
שוק הנגזרים
ברבעון השלישי של השנה ,מחזור המסחר באופציות על מדד המעו"ף הסתכם ב 7.272-מיליון יחידות אופציה או
ב 0.010-טריליון ש"ח במונחי נכס הבסיס .המחזור בחוזים עתידיים על מדד המעו"ף הסתכם ב 2.2-אלף חוזים.
בשוק המט"ח הסתכם מחזור המסחר באופציות דולר/שקל ב 012-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס .מחזור
המסחר באופציות אירו/שקל הסתכם ב 1.1-מיליארד ש"ח במונחי נכס הבסיס.4

 3כל המספרים מדווחים בתשואה כולל דיבידנדים ולא רק עליית המחירים של המדדים
 4אתר הבורסה לניירות ערך.
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.0

מגמות ,אירועים והתפתחויות בפעילות החברה המנהלת ובסביבתה העסקית שחלו בתקופת הדוח התפתחויות
פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון בתקופת הדוח (המשך):
אג"ח מדינה
אג"ח ממשלתיות צמודות מדד – באפיק צמוד המדד נרשמה תשואה שלילית של  1.4%במהלך הרבעון השלישי של
 .2102אגרות החוב הארוכות ( 2-01שנים) ירדו ב 0.1%-והבינוניות ( 2-2שנים) ירדו ב.1.2%-
אג"ח ממשלתיות לא צמודות – באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה תשואה שלילית של  1.0%במהלך הרבעון
השלישי .חלקו הבינוני ( 2-2שנים) נותר ללא שינוי וחלקו הארוך ( +2שנים) ירד ב .1.0%-באפיק השקלי בריבית
משתנה נרשמה תשואה של .1.0%
אג"ח קונצרני
בסיכום רבעוני ,האפיק הקונצרני אופיין במגמה מעורבת .בלטו לחיוב מדד תל בונד שקלי ותל בונד תשואות עם
עלייה של  1.0%ו 0.1%-בהתאמה .מדדי התל בונד  21ותל בונד  21נותרו ללא שינוי ואילו מדד התל בונד  11התל
בונד יתר והתל בונד בנקים ירדו ב 1.2% ,1.0% -ו 1.1%-בהתאמה.
ברמת המרווחים ,נרשמה גם כן מגמה מעורבת .בלטו בעיקר תל בונד תשואות שמרווחו התכווץ הרבעון ב 00-נ"ב
ועמד על  220נ"ב בסוף הרבעון ומנגד תל בונד יתר שמרווחו גדל ב 20-נ"ב ועמד על  022נ"ב בסוף הרבעון .בכל
הנוגע לגיוס הון באפיק הקונצרני ,החברות גייסו הרבעון גיוס שיא של  22.041מיליארד ש"ח באמצעות אג"ח
בעיקר בשל חודש ספטמבר שהתאפיין בגיוס הון גבוה של  02.227מיליארד ש"ח.
4.

.4

היקף הנכסים המנוהלים:
להלן נתונים כספיים של הקופה ליום  01.4.2102ולתקופה שמסתיימת באותו תאריך (באלפי ש"ח):
גמל
דיסקונט
לבני 03
ומטה

מצרפי
סך נכסים מנוהלים
תשואה נומינלית
ברוטו (באחוזים)

2,021,242

גמל
דיסקונט
לבני 03-23

גמל
דיסקונט
לבני 23
ומעלה

גמל
דיסקונט
אג"ח
ממשלת
ישראל

4,174

2,244,021

01,227

22,202

-0.14%

1.42%

0.01%

0.01%
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 .4אסטרטגיה כללית ויעדים לשנת  6302ולטווח ארוך-
בהתאם להוראות תקנה ( 2א)( )2לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דירקטוריון וועדותיו),
תשס"ז ,2117-נדרשת החברה לקבוע את האסטרטגיה הכללית שלה ואת יעדיה בטווח הארוך.
להלן פירוט האסטרטגיה הכללית של החברה ויעדיה בטווח הארוך:
 .0שמירה על האינטרסים של עמיתי הקופה והגנה על כספי העמיתים.
 .2שיפור רמת השירות לעמית ,הן לעמיתים קיימים והן לעמיתים חדשים ,ובכלל זה יישום תכנית העבודה
שאישרה החברה בתחום שירות הלקוחות וכניסה לפרויקט משלוח דיוורים רבעוניים בדוא"ל.
 .0שיפור וחיזוק הקשר עם עמיתי הקופה.
 .1שיפור וייעול השירותים הניתנים לחברה המנהלת ולעמיתים ,תוך ניסיון להקטין עלויות ללא פגיעה
בתפקוד החברה והשירות לעמיתים.
 .2שיפור מערך האכיפה הפנימית והציות הן בחברה המנהלת והן אצל ספקי שירותים מרכזיים.
 .2שיפור וייעול מערך הפיקוח והבקרה על ספקי שירותי מרכזיים.
הנהלת החברה תהיה אמונה על יישום האסטרטגיה הכללית ותפעול ליישום היעדים לטווח ארוך.
דירקטוריון החברה ידון ביישום מסמך זה ובעדכונו ,אחת לשנה.
 .0אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי:
הנהלת החברה בשיתוף עם המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את
האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה וסמנכ"ל
הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום,
לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח
שקבע הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
בקרה פנימית על דיווח כספי:
במהלך הרבעון המסתיים ביום  01בספטמבר  2102לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח
כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על
דיווח כספי.
 .2אירועים שאירעו לאחר תקופת הדיווח
בתאריך  2.00.2102נכנס לתוקף מינויו של מר מיכאל אסור ליו"ר הדירקטוריון.
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בלתי מבוקר

תוכן העניינים
עמוד
דוח סקירה

01

תמצית דוח על המצב הכספי ביניים

02

באורים לדוחות הכספיים

02
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ביאורים לדוחות הכספיים ליום  03בספטמבר 6302
ביאור  - 0כללי:
א .בהתאם להוראת סעיף (22ו) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) ,התשס"ה ,2112-עברה קופת
התגמולים של עובדי ב.ד.ל .בע"מ (להלן -הקופה או הקופה התאגידית) ביום  0.1.2112שינוי מבני במסגרתו הפכה
הקופה התאגידית לחברה מנהלת ,המנהלת בנאמנות את קופת התגמולים של עובדי בנק דיסקונט.
במועד השינוי המבני ,הועברו אמצעי השליטה של הבנק בקופה התאגידית לידי הועד הארצי של הבנק.
הקופה התאגידית קבלה אישור מאגף שוק ההון לביצוע השינוי המבני.
החברה החלה בפעילותה כחברה לניהול קופות גמל בתאריך  0באפריל .2112
ב.

במסגרת השינוי המבני ,נחתם הסכם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון עובדי בנק דיסקונט
לישראל (להלן "-נציגות העובדים") לבין בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן"-הבנק") .בהסכם נקבע ,בין היתר ,כי
הבנק יישא בכל ההוצאות הקשורות לתפעול החברה והקופה כולל שירותים נלווים להשקעות ובכלל זה ניהול
תיק ההשקעות ,שירותי ברוקראז' ,שירותי שמירת ני"ע ושירותי תוכנה לבקרה שוטפת על עמידה בתקנות
השקעה .מאחר והבנק נושא בכל הוצאות ניהול הקופה ,לא צורפו דוחות רווח והפסד מאחר ואינם מוסיפים מידע
לקורא הדוחות הכספיים.

ג.

בהתאם להוראות סעיף (1א)( )0לחוק הנ"ל ,לא נדרש הון עצמי לחברה מאחר והחברה מנהלת קופת גמל ענפית.

ביאור  - 6עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .כללי:
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותם כללי חשבונאות מקובלים ,מדיניות חשבונאית ושיטות
החישוב הנקוטים בדוחות הכספיים השנתיים ,לרבות אלו שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח
כספי לתקופות ביניים" ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ויש לעיין בהם
יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום  00בדצמבר  2102והביאורים המצורפים אליהם.
ב .הצהרה על ציות לתקן חשבונאות בינלאומי :IAS 34
הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34
ביאור  -0אירועים לאחר תאריך תקופת הדיווח
בתאריך  2.00.2102נכנס לתוקף מינויו של מר מיכאל אסור ליו"ר הדירקטוריון.

16

