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 6132במרץ  13ליום דירקטוריון הדו"ח 

 כללי .3

לניהול קופות גמל של עובדי בנק דיסקונט בע"מ )להלן: "החברה"(, עוסקת בניהול קופת החברה  .א

 .1411לעובדי בנק דיסקונט )להלן: "הקופה" ו/או "קופת הגמל"(. הקופה הוקמה בשנת התגמולים 

 הקופה היא קופת גמל ענפית, לשכירים ועצמאים עובדי בנק דיסקונט לישראל בע"מ.  

לחוק החברות,  170בהתאם לסעיף  מוגבלת בערבות ללא הון מניות. חברההינה  החברה המנהלת .ב

בערבות ללא הון מניות, ייראו את חבריה כבעלי מניות בחברה, שיש לה הון  , חברה מוגבלת1444-התשנ"ט

המחזיקים במניותיה ובעלי זכויות  ,מניות ללא ערך נקוב והוראות חוק החברות חלים עליה. חברי החברה

הינם עמיתי הקופה שהינם עובדי בנק דיסקונט לישראל בע"מ. הוועד הארצי ההצבעה באסיפה הכללית, 

  .את הדירקטורים בחברה למנותמוסמך בנק דיסקונט  של עובדי

החברה  ,2002-הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה( לחוק 1))א(1בהתאם להוראות סעיף  .ג

 .הון עצמי מאחר והחברה מנהלת קופת גמל ענפית ת להחזיקנדרש לא

על כספים שהופקדו בה )קופת גמל לחיסכון( לקופה אישור משרד האוצר כקופת גמל לא משלמת לקצבה  .ד

ואילך, וכקופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בה  2002בשל שנת המס 

בלבד או שהועברו אליה מקופת גמל לתגמולים או אישית  2002בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 

 לפיצויים אחרת, לפי העניין.

 .11.12.2012הגמל הינו עד ליום תוקף אישור קופות  .ה

 מסלולי ארבעה בקופה פועלים 2012 בינואר 1 מיום החל, החברה דירקטוריון שאישר לתכנית בהתאם .ו

 :השקעה

 (;מניות מסלול במקום חדש( )מסלול 4427ומטה )מס' מס הכנסה  20דיסקונט לבני  גמל       -

 (;כללי מסלול במקום חדש( )מסלול 4422)מס' מס הכנסה  20עד  20דיסקונט לבני  גמל       -

    10% עד"ח אג מסלול במקום חדש( )מסלול 4424ומעלה )מס' מס הכנסה  20דיסקונט לבני  גמל       -

 (מניות        

 (.ממשלתי"ח אג מסלול( )במקום 2211 הכנסה' מס)מס'   ישראל ממשלת"ח אג דיסקונט גמל       -

. בנק דיסקונט לישראל בע"מ נושא הקופה גובה דמי ניהול מעמיתי החברה אינה  ,הקופה בכפוף לתקנון .ז

 הקופה.החברה ובכל הוצאות הניהול של 

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

 עמיתים.

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

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

 של ניירות ערך.

 SOX, ממונה אכיפה, מלווה ליישום החברה נעזרת ביועצים מקצועיים, וביניהם יועץ משפטי, מבקר פנים .יא

 .ומנהל סיכונים 101
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 6132רץ במ 13ליום דירקטוריון הדו"ח 

 הקופה של עיקריים נתונים .2

 
ת לתגמולים קופת גמל אישי

 ופיצויים

 13.1.6132 

  מספר עמיתים:

 2,274 פעילים

 1,211 פעילים לא

  מספר חשבונות עמיתים:

פעילים
1 

2,221 

פעילים לא
 

1,271 

 11 2,000מתוכם לא פעילים ביתרה של עד     

 נכסים מנוהלים, נטו

 )באלפי ש"ח(:

 

 1,111,117.2 פעילים

 401,222.4 לא פעילים

 122.2 2,000מתוכם לא פעילים ביתרה של עד 

 נתונים תוצאתיים: 

 )באלפי ש"ח(:

 

 0 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 12,701 גמולים מדמי תקבולים

 2,171 לקופה צבירה העברות

 (12,710) מהקופה צבירה העברות

  :תשלומים

 (12,427) פדיונות

 (12,221) לתקופה הכנסות על הוצאות עודף

 

 ממוצע )באחוזים(: שיעור הוצאות ישירות

 

 - עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 - עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

ת לתגמולים קופת גמל אישי 

 ופיצויים

 - בגין השקעות לא סחירות

 0.00% חיצוני ניהול עמלות

 - אחרות עמלות

 - הוצאות מוגבלות

  חשבונות מנותקי קשר:

 11 מספר חשבונות 

 112 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(
 

                                                           
1
עמיתים שהופקדו עבורם כספים בשל החודש האחרון שקדם למועד הדוח ושעומדת בחשבונם יתרה לתאריך הדוח. לעניין  -עמיתים פעילים 

 למעט העברת צבירה לחשבון. עמית פעיל שבבעלותו גם חשבון לא פעיל ייחשב עמית פעיל. -זה הפקדה
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 6132במרץ  13ליום דירקטוריון הדו"ח 

 

 שחלו בתקופת הדוח העסקית הובסביבתהחברה המנהלת בפעילות  התפתחויותאירועים ומגמות,  .1

 :הדוח בתקופתהתפתחויות פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון 

)להלן התקופה הנסקרת(, היו  2012 של הראשון הרבעוןהשינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום 
 כדלקמן:

 6132 רבעון ראשון  

 -2.7% מדד המניות הכללי

 0.1% 20יתר 

 -1.4% 100מדד ת"א 

 -2.1% 22מדד ת"א 

 1.1% אג"ח להמרהמדד 

 1.1% אג"ח כללי מדד

 -1.0% מדד המחירים לצרכן

 

 המאקרו תמונת

 מחירי ירידת, בסין התפתחויות רקע על בשווקים במיוחד חדה בתנודתיות התאפיין השנה של הראשון הרבעון

)נקודת  בפברואר 11-ה ועד השנה מתחילת"ב. בארה הריבית עליית ומתווה השנה בתחילת הסחורות ושאר הנפט

הגיע לשפל   WTIומחיר חבית נפט מסוג  11.2%-ב ירד( MSCI AC) העולמי המניות מדד( ובנפט במניות השפל

בפברואר ועד סוף הרבעון השווקים ומחירי הנפט חזרו לעלות כך שבסיומו מדד המניות העולמי  11-$. מה22.2של 

מתחילת השנה. התיקון החד   1.2% של יהעלי 12.1$ומחיר חבית נפט עמד על  0.1%ירד קלות בשיעור של 

ביואן מול הדולר בימי המסחר הראשונים של  1.2%בשווקים בתחילת השנה החל על רקע פיחות חד ולא צפוי של 

אשר עוררו מחדש את אי הודאות בשווקים לגבי מדיניות שער החליפין של סין. חששות אלו התגברו על רקע  2012

מרץ היואן התייצב -ו על המשך האטה בפעילות. עם זאת, בחודשים פברוארהנתונים השוטפים מסין שאותת

במהלך הרבעון הראשון של   0.2%-והנתונים הכלכליים אותתו על שיפור מהותי. כך היואן התחזק מול הדולר ב

, בהתאם לצפי המוקדם. בארה"ב, הנתונים שפורסמו במהלך הרבעון הראשון היו 2.7%השנה והצמיחה עמדה על 

 ושיעור חודש בכל משרות אלף 204ורבים. מצד אחד שוק העבודה המשיך להיות חזק עם תוספת ממוצעת של מע

 האטה הפרטית הצריכה, שני מצד. ההשתתפות בשיעור עלייה המשך תוך 2.0% של ברמה יציב נותר האבטלה

בהמשך  0.2%-הקודם. הייצור התעשייתי התכווץ ב ברבעון 2.4% לעומת 1.4%-ב גדלה כאשר הרבעון במהלך

ברבעון הקודם על רקע השפעות הסחר העולמי הממותן והדולר, שלמרות שנחלש מראשית  0.2%להתכווצות של 

 האינפלציה. האירו מול 1.7%-ובמול הסל במהלך הרבעון הראשון,  2.4%-השנה, עדיין נותר חזק. הדולר נחלש ב

 ועל 0.0% על עמדה הראשונים החודשים בשלושת האינפלציה. הראשון הרבעון לךבמה לטפס המשיכה"ב בארה

 החודשים 12-ב 2.2%-וב 0.7%-ב הראשון ברבעון עלתה הליבה אינפלציית. האחרונים החודשים 12-ב 0.4%

 החדה בשווקים והיעדר לחצים אינפלציוניים משמעותיים תמכו בהחלטת הפד להותיר את  התנודתיות .החולפים
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 6132במרץ  13ליום דירקטוריון הדו"ח 

 

 שחלו בתקופת הדוח העסקית הובסביבתהחברה המנהלת בפעילות  התפתחויותאירועים ומגמות,  .1

 :)המשך( הדוח בתקופתהתפתחויות פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון 

 

 1.77%-ל 2.27%-מ ירדה שנים 10-ל"ח אג על התשואה, לעיל לאמור בהמשך. 0.20%-0.22% של ברמה הריבית

 .הרבעון בסוף

ברבעון הקודם. שיעור האבטלה ירד במהלך  0.3%לעומת  0.6%, הצמיחה ברבעון הראשון עמדה על באירופה

 עמדה היא האחרונה ובשנה -0.1%-ב הסתכמה הראשון ברבעון האינפלציה. 10.1%-ל 10.1%-הרבעון הראשון מ

להשיק תכנית הרחבה   ECB-ה בהחלטת תמכו הנמוכות האינפלציוניות והציפיות האפסית האינפלציה. 0.0% על

-( הריבית על הפיקדונות ירדה מ1 –כמותית נוספת בתחילת חודש מרץ. הנקודות העיקריות של התכנית כוללות 

-מיליארד אירו ל 20-( היקף הרכישות יגדל מ1, 0.0%-ל 0.02%-( הריבית המוניטארית ירדה מ2, -0.1%-ל -0.1%

יחל ברכישת אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה לקראת סוף הרבעון השני של  ECB-( ה1מיליארד אירו בחודש,  20

שנים כאשר תנאי ההלוואה יכולים  1תכניות הלוואה מיוחדות לבנקים שאורך כל אחת  TLTRO II – 1( 2השנה, 

( עדכון המגבלה על אחזקה 2לוואה, להיות נמוכים כמו הריבית על הפיקדונות )כלומר ריבית שלילית על נטילת ה

עד כה. האירו  11%מכל סדרה או מנפיק לעומת  20%יוכל להחזיק עד  ECB-מעתה ה -של סדרה או מנפיק  

שנים בגרמניה  10-מול סל המטבעות. התשואה על אג"ח ל  2.2%-ובמול הדולר  1.7%-התחזק במהלך הרבעון ב

 רבעון הראשון. בסוף ה 0.12%-השנה ל בתחילת 0.21%-ירדה מ

, 1.4%-ב התרחבה הפרטית הצריכה. 2011-ב 2.2% של צמיחה לעומת 2.2% על עמדה 2012-ב הצמיחה בישראל

 המשולב המדד נתוני פי על. בהתאמה 0.7%-ו 1.1%-ב התכווצו וההשקעות היצוא אך 2.2%-ב הציבורית הצריכה

 המדד, כך. 2012 של האחרון לרבעון ביחס במעט האטה הראשון ברבעון הפעילות, במשק העסקי המגזר לפעילות

 התחזק השקל. 2012 של האחרון ברבעון 0.4% של עלייה לעומת 0.7%-ב השנה של הראשון ברבעון עלה המשולב

 השקל התחזק השנה מתחילת. נוספים 1.1%-ב השקל התחזק השנה ומתחילת המטבעות סל מול 7.2%-ב 2012-ב

 האבטלה שיעור כאשר חזק להיות המשיך העבודה שוק. 0.1%-ב השקל נחלש האירו ומול 1.2%-ב הדולר מול

 על בממוצע עמד הפנויות המשרות שיעור. 2012 של האחרון ברבעון בממוצע 2.2% לעומת 2.1% על עמד הממוצע

 החודשים 12-ב 1.0%-ב עלה כאשר גבוה בקצב לעלות הוסיף הריאלי והשכר( היסטורית גבוה)שיעור  1.2%

 .האחרונים
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 6132במרץ  13ליום דירקטוריון הדו"ח 

 

 שחלו בתקופת הדוח העסקית הובסביבתהחברה המנהלת בפעילות  התפתחויותאירועים ומגמות,  .1

 :)המשך( הדוח בתקופתהתפתחויות פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון 

 

 וריבית  תקציב, אינפלציה

 –. אם כי ירידה זו היא עונתית ברובה 1.0%-המחירים לצרכן ירד בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב מדד

. האינפלציה השנתית עומדת כיום על 1.1%-לשם המחשה, בתקופה המקבילה אשתקד ירד מדד המחירים ב

 .-1.0%נחתמה עם אינפלציה של  2012-לאחר ש -0.7%

, הריבית נותרה על כנה. בנוסף בנק ישראל החל להוסיף 2012של שנת הפחתת הריבית בחודש פברואר  מאז

של בנק ישראל. משפט זה  המוניטריתלהודעת הריבית משפט אשר מטרתו להגביר את הוודאות בנוגע למדיניות 

 זמן למשך מרחיבה תיוותר המוניטרית: "המדיניות ניסוחו ולהלן( Forward guidanceמכונה הכוונה עתידית )

 ". רב

 72.1מיליארד ש"ח לעומת  21.1עמדו על  2012החודשים הראשונים של  לושתהכנסות המדינה ממסים בש סך

המקבילה אשתקד. בעקבות עלייה גבוהה מהצפוי בגביית המיסים העלה משרד האוצר את יעד גביית  בתקופה

חרונים עמד ברבעון החודשים הא 12-במיליארד ש"ח. הגירעון הכולל ללא מתן אשראי נטו  0.2-המיסים ב

 תוצר.  2.4%עומד על  2012מהתוצר כאשר יעד הגרעון לשנת  2.1%הראשון על 

 שהם דולר מיליארד 11.2-ב 2012 בשנת הסתכם התשלומים מאזן של השוטף בחשבוןהעודף  - התשלומים מאזן

 העודף. 2011 בשנת דולר מיליארד 2.2 של ועודף 2011-ב דולר מיליארד 11.2 של עודף לעומת זאת תוצר 1.2%-כ

 2.2 על עמד אשר והשירותים הסחורות בחשבון בעודף מגידול כתוצאה בעיקר נבע 2012 בשנת השוטף בחשבון

 .. דולר מיליארד

 שוק המניות 

-ב ירד 22"א ת מדד, הרבעון בסיכום .שערים בירידות בעיקר הראשון ברבעון מאופיין היה המקומי המניות שוק

 עם"ן נדל"א ת לטובה בלט, הסקטורים ברמת. 0.1% של קלה עלייה רשם 20 והיתר 1.4%-ב ירד 100"א ת,  2.1%

 .2.1% של רבעונית עלייה

 -בהתאמה. ה 2.2%-ו 1.1%-עלו ברבעון הראשון של השנה ב  DOW JONES-וה S&P500-ה מדד"ב, בארה

NASDAQ   באירופה, מדד ה2.1%לעומתם רשם באותה התקופה ירידה של .-EUROSTOXX600 ירד ב-

 בשווקים. 11.1% -ב הרבעון בסיכום ירד-Nikkei . ביפן, מדד ה7.2% -הגרמני ירד ב -DAX, ומדד ה7.0%

 .1.7%-הסיני ירד ב -Hang Seng וה 2.7%-עלה ב MSCI EM-ה מדד המתעוררים

 



 

 

 

 
8

 6132במרץ  13ליום דירקטוריון הדו"ח 

 

 שחלו בתקופת הדוח העסקית הובסביבתהחברה המנהלת בפעילות  התפתחויותאירועים ומגמות,  .1

 :)המשך( הדוח בתקופתהתפתחויות פיננסיות והתפתחויות בשוק ההון 

 

 הנגזרים שוק

 או אופציה יחידות מיליון 12.1-ב הסתכם"ף המעו מדד על באופציות המסחר מחזור, השנה של הראשון ברבעון

. חוזים אלף 2.1-ב הסתכם"ף המעו מדד על עתידיים בחוזים המחזור. הבסיס נכס במונחי"ח ש טריליון 1.741-ב

 מחזור. הבסיס נכס במונחי"ח ש מיליארד 114-ב/שקל דולר באופציות המסחר מחזור הסתכם"ח המט בשוק

 .2הבסיס נכס במונחי"ח ש מיליארד 2.1-ב הסתכם/שקל אירו באופציות המסחר

 מדינה"ח אג

.  2012 של הראשון הרבעון במהלך 1.2% של תשואה נרשמה המדד צמוד באפיק –אג"ח ממשלתיות צמודות מדד 

 . 0.2%-ב עלו( שנים 2-2והבינוניות ) 0.2%-ב עלו( שנים 2-10) הארוכות החוב אגרות

. הראשון הרבעון במהלך 1.1% של תשואה נרשמה קבועה בריבית השקלי באפיק –אג"ח ממשלתיות לא צמודות 

 נרשמה משתנה בריבית השקלי באפיק. 2.2%-ב( שנים+ 2) הארוך וחלקו 0.2%-ב עלה( שנים 2-2) הבינוני חלקו

 .0.1% של שלילית תשואה

 קונצרני ח"אג

בעיקר מדד תל בונד יתר ותל  בלטואופיין במגמה חיובית ורשם עליות שערים.  הקונצרנירבעוני, האפיק  בסיכום

רשמו עליות של  20ותל בונד  10, תל בונד 20בהתאמה. מדדי התל בונד  1.2%-ו 1.1%בונד תשואות עם עלייה של 

 בהתאמה.  0.7%-ו 0.2%-בהתאמה. תל בונד שקלי ותל בונד בנקים עלו ב 0.2%-ו 0.7%, 0.4%

"ב נ 171-ב הרבעון התכווץ שמרווחו תשואות ונדב תל בעיקר בלטו. מעורבת מגמה נרשמה, המרווחים ברמת

 הנוגע בכל. הרבעון בסוף"ב נ 120 על ועמד"ב נ 12-ב גדל שמרווחו שקלי בונד ותל הרבעון בסוף"ב נ 117 על ועמד

מעל גיוס ההון בתקופה  10%, ח"אג באמצעות ח"ש מיליארד 14.412 גייסו החברות, הקונצרני באפיק הון לגיוס

 המקבילה אשתקד. 

 

 

 

 

                                                           
2
 .ערך לניירות הבורסה אתר 
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 :מנוהליםה נכסיםה היקף .4

 (:באלפי ש"חולתקופה שמסתיימת באותו תאריך ) 11.1.2012להלן נתונים כספיים של הקופה ליום 

 מצרפי 

גמל 
דיסקונט 

 01לבני 
 ומטה

גמל 
דיסקונט 

01-21לבני 

גמל 
 דיסקונט

 21לבני 
 ומעלה

גמל 
דיסקונט 

אג"ח 
ממשלת 
 ישראל

 21,271 22,220 2,221,224 4,010 2,337,770 סך נכסים מנוהלים

 תשואה נומינלית 

 0.70% 0.20% -1.21% -1.21%  ברוטו )באחוזים(

 

  הדיווח בתקופת שאירעו אירועים .0
לף תקנון הקופה בתקנון תקני  הוח 2012ולאחר קבלת אישורו, החל מינואר  אגף שוק ההוןבהתאם לדרישות  .א

 הופעלו בקופת התגמולים לעובדי בנק דיסקונט שלושה מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים:ו חדש

מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם  - ומטה 20גמל דיסקונט לבני  - מסלול אחד -

 ;20אינו עולה על 

מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר גילם  - 20עד  20גמל דיסקונט לבני  - מסלול שני -

 ;20ואינו עולה על  20לפחות 

מסלול שמדיניות ההשקעה בו מותאמת לעמיתים אשר  -ומעלה  20גמל דיסקונט לבני  -מסלול שלישי  -

 ;20גילם לפחות 

 :2012ר בינוא 1בהתאם להחלטת החברה החל מיום 

 . 20עד  20המסלול הכללי הפך למסלול המותאם לעמיתים בגיל  -

 ומעלה.    20מניות הפך למסלול המותאם לעמיתים בגיל  10%ח עד "מסלול אג -

 . 20המסלול המנייתי הפך למסלול המותאם לעמיתים עד גיל  -

 ראל.גמל דיסקונט אג"ח ממשלת יש 2012בינואר  1מסלול אג"ח ממשלתי ייקרא החל מיום  -
 

תקנון הקופה בתקנון חדש, המבוסס על  הוחלף 2012בינואר  1לדרישות אגף שוק ההון, החל מיום  בהתאם .ב

 ידי אגף שוק ההון, בשינויים מחויבים ושינויים שאושרו ע"י דירקטוריון החברה. -שפורסם על תקניתקנון 

' א בנספח מפורטת, 2012 רמינוא החל בחברה שינוהלו ההשקעה מסלולי של התקנונית ההשקעה מדיניות

 .הקופה לתקנון

 

)להלן:  2011-"דהתשעלתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(,  בהתאם .ג

מעסיקים להעביר לקופות הגמל נתונים על עובדיהם,  נדרשו 2012בינואר  1"תקנות תשלומים"(, החל מיום 

 באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד. 

תקנות ידי המעסיק. -ייכנסו לתוקף בצורה הדרגתית בשים לב למספר העובדים המועסקים על התקנות

מצעות תשלומים כוללות גם הוראות לגבי היזונים חוזרים שנדרשת הקופה להעביר למעביד, והחברה, בא

 הבנק המתפעל, נערכת ליישום התקנות.
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 ארוך ולטווח 6132 לשנת ויעדים כללית אסטרטגיה .2

( לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח()דירקטוריון וועדותיו(, 2)א() 2בהתאם להוראות תקנה 

 הכללית שלה ואת יעדיה בטווח הארוך., נדרשת החברה לקבוע את האסטרטגיה 2007-תשס"ז

 להלן פירוט האסטרטגיה הכללית של החברה ויעדיה בטווח הארוך:

 שמירה על האינטרסים של עמיתי הקופה והגנה על כספי העמיתים. .1

שיפור רמת השירות לעמית, הן לעמיתים קיימים והן לעמיתים חדשים, ובכלל זה יישום תכנית העבודה  .2

 בתחום שירות הלקוחות וכניסה לפרויקט משלוח דיוורים רבעוניים בדוא"ל.שאישרה החברה 

 שיפור וחיזוק הקשר עם עמיתי הקופה. .1

שיפור וייעול השירותים הניתנים לחברה המנהלת ולעמיתים, תוך ניסיון להקטין עלויות ללא פגיעה  .1

 בתפקוד החברה והשירות לעמיתים.

 והציות הן בחברה המנהלת והן אצל ספקי שירותים מרכזיים.שיפור מערך האכיפה הפנימית  .2

 שיפור וייעול מערך הפיקוח והבקרה על ספקי שירותי מרכזיים. .2

 הנהלת החברה תהיה אמונה על יישום האסטרטגיה הכללית ותפעול ליישום היעדים לטווח ארוך.

 דירקטוריון החברה ידון ביישום מסמך זה ובעדכונו, אחת לשנה.

 

 כספי דיווח על הפנימית הבקרה על ההנהלה ותאחרי .7

 

 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.

 

 ה פנימית על דיווח כספי:בקר

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי  2012במרץ  11במהלך הרבעון המסתיים ביום 

אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 

 כספי.
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 בלתי מבוקר
 

 
 
 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד

    

  11  סקירהדוח 

  12  תמצית דוח על המצב הכספי ביניים

  12  באורים לדוחות הכספיים
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 :כללי - 3ביאור 

 

, עברה קופת 2002-)ו( לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה22בהתאם להוראת סעיף  .א

שינוי מבני במסגרתו הפכה  1.1.2002הקופה או הקופה התאגידית( ביום  -התגמולים של עובדי ב.ד.ל. בע"מ )להלן

 ובדי בנק דיסקונט. הקופה התאגידית לחברה מנהלת, המנהלת בנאמנות את קופת התגמולים של ע

 השינוי המבני, הועברו אמצעי השליטה של הבנק בקופה התאגידית לידי הועד הארצי של הבנק. במועד

 הקופה התאגידית קבלה אישור מאגף שוק ההון לביצוע השינוי המבני. 

 .2002באפריל  1החברה החלה בפעילותה כחברה לניהול קופות גמל בתאריך 

 

נחתם הסכם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון עובדי בנק דיסקונט במסגרת השינוי המבני,  .ב

"הבנק"(. בהסכם נקבע, בין היתר, כי -"נציגות העובדים"( לבין בנק דיסקונט לישראל בע"מ )להלן-לישראל )להלן 

ניהול  הבנק יישא בכל ההוצאות הקשורות לתפעול החברה והקופה כולל שירותים נלווים להשקעות ובכלל זה

שירותי ברוקראז', שירותי שמירת ני"ע ושירותי תוכנה לבקרה שוטפת על עמידה בתקנות  תיק ההשקעות,

, לא צורפו דוחות רווח והפסד מאחר ואינם מוסיפים מידע הוצאות ניהול הקופהמאחר והבנק נושא בכל השקעה. 

  לקורא הדוחות הכספיים.

 

 א נדרש הון עצמי לחברה מאחר והחברה מנהלת קופת גמל ענפית.( לחוק הנ"ל, ל1))א(1בהתאם להוראות סעיף  .ג

 

 חשבונאית:המדיניות עיקרי ה - 6ביאור 
 

 כללי: א.

הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים נערכו לפי אותם כללי חשבונאות מקובלים, מדיניות חשבונאית ושיטות 

"דיווח  IAS 34החישוב הנקוטים בדוחות הכספיים השנתיים, לרבות אלו שנקבעו בתקן חשבונאות בינלאומי 

צר ויש לעיין בהם במשרד האולהנחיות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון כספי לתקופות ביניים" ובהתאם 

 והביאורים המצורפים אליהם. 2011בדצמבר  11יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 :IAS 34הצהרה על ציות לתקן חשבונאות בינלאומי  ב.

 .IAS 34הדוחות הכספיים התמציתיים ביניים מצייתים להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 




