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ע״מ1 גמל קופות לניהול תפדה הגומל-
2018 פטפטמבר 30 ליוס הדידקטודיוו דוח

מבוא

 (״תקופת 2018 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה לתקופה דירקטוריון(״הדוח״) דוח את להגיש מתכבדים הננו

 (״החברה״) בע״מ גמל קופות לניהול חברה - הגומל בפעילות העיקריים השינויים את סוקר הדוח הדוח״).

 וחיסכון(״הרשות״ ביטוח ההון, שוק רשות ידי על הגילוי ודרישות להנחיות בהתאם נערך הדוח הדוח. בתקופת

ההון״) שוק ״רשות או

החברה של כלליים מאפיינים ♦1

הסופה ושל המגהלת ההברה של כללי היאור .1.1

 או החברה :(להלן בע״מ גמל קופות לניהול חברה - הגומל :מנהלת כחברה המשמשת החברה שם

המנהלת). החברה

 וזו 1967 בשנת הוקמה החברה הקופה). (להלן: הגומל גמל קופת את בנאמנות מנהלת החברה

לפעול. הקופה החלה בה השנה

 המנוהלת תוכנית הינה הקופה הקופה. ניהול הינה היחידה ופעילותה עצמי הון אין המנהלת לחברה

מניות. הון ללא המנהלת, החברה ידי על בנאמנות

החברה של המניות בעלי פירוט .1.2

החברה. ממניות 100% ב- מחזיקה בישראל המורים הסתדרות

ולסופה להברה שיש האישוריס סוגי .1.3

.5/044 שמספרו מנהלת חברה רשיון לחברה

ולעצמאים. לשכירים ופיצויים תגמולים כקופת הממונה ידי על המונפק שנתי אישור לקופה

.2008 משנת החל הפקדות עבור לחסכון גמל כקופת מוגדרת הקופה 2008 ינואר מחודש החל

 ביניים הכספיים לדוחות 1 בבאור ראה הקופה מסלולי לגבי פירוט מסלולית, גמל קופת הינה הקופה

החברה. של

 בסיס על הם מהעמיתים הנגבים הניהול הוראה(דמי לעובדי המיועדת ענפית גמל קופת היא הקופה

בפועל). הוצאות

לסופה הפרשות שיעורי .1.4

 על השכר מן 7% עד הם לקבל, רשאית שהקופה שכירים לחשבונות השכר מתוך ההפרשות שיעורי

על־ השכר מן 8.33% עד הינו לפיצויים המרבי ההפרשה שיעור המעביד. על-ידי 7.5% - ו העובד, ידי

המעביד. ידי

יסוד מסמכי .1.5

החברה. של היסוד במסמכי שינוי היה לא 2018 בספטמבר 30 ביום שהסתיימה בתקופה
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ע״מ1 גמל קופות לניהול חגיו? הגומל-
2018 בספטמבי 30 ליוס הדידקטודיוו דוח

החברה(המשך) של כלליים מאפיינים .1

עיקריים שירותים גותגי .1.6

 של הסניפים שירותי בסיוע תפעול שירותי לחברה מעניק בע״מ לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

מסד. בנק

 המנוהלים הנכסים למרבית ערך ניירות משמורת שירותי מעניק לישראל הראשון הבינלאומי הבנק

החברה. ידי על

הקופה. של ההשקעות תיק את מנהל בע״מ ערך ניירות פסגות

הדוח בתקופת הגמל סופת משואת נימוח .1.7
:כדלקמן הינה ברוטו נומינלית התשואה

 חודשים תשעה של לתקופה
 ביום שהסתיימה

30.9.2018 30.9.2017

לשנה
שהסתיימה

ביום
31.12.2017

3.47% ללי)כ מסלול (לשעבר 50־60 הגומל
1.89% אג״ח) מסלול ומעלה(לשעבר 60 הגומל
3.12% ומטה 50 הגומל

4.51%
3.27%
3.27%

7.18%
5. 220/0
5.96%

המנהלת החבדה ענייני מצב ניתוח .2

 החברה. של הכספיים בדוחותיה בנתונים מהותיים שינויים חלו לא הדוח בתקופת
לחיסכון. גמל קופת שהיא הגומל גמל קופת ניהול הינו החברה של העיקרי הפעילות תחום

:החבדה של בלבלית המקרו בסביבה התפתחויות להלו

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

Q3-2018

6.7% הכללי המניות מדד

2.1% SME 60

9.0% 125 ת״א מדד

8.3% 35 ת״א מדד

0.7% להמרה אג״ח מדד

0.7% כללי אג״ח מדד

1.2% לצרכן המחירים מדד
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המגהלת(ממשך) החבלה עגייני מצב גיהוח ♦2

(המשך) :החברה של כלכלית המהדו !סביבה החפחחויות להלו

המאקרו תמונת

 ההאטה מגמת ובסין שבאירופה בעוד בארה״ב, החזקה הכלכלית הפעילות בהמשך אופיין 2018 שנת של השלישי הרבעון

 היה השלישי הרבעון השנה, מתחילת למגמה בדומה בריא. בקצב להתרחב ממשיכה עדיין זו כ׳ אם נמשכה הכלכלית בפעילות

 הכרזה מסין, המגיע יבוא על נוספת מכסים הטלת על הודיע ארה״ב נשיא השווקים. פעילות על שהשפיעו באירועים משופע

 להסכמות ההגעה היתר. השלישי הרבעון במהלך חיובית התפתחות מנגד, לארה״ב. מחוץ בעיקר השווקים, פעילות על שהכבידה

 ההסלמה המשך אף על .NAFTA הסכם את שמחליף חדש חופש• סחר להסכם ומקסיקו, קנדה שכנותיה, לבין ארה״ב בין

 במהלך הכריזו האמריקאי המרכזי בבנק בארה״ב, החזקים הנתונים של פרסומם המשך רקע ועל לסין, ארה״ב שבין ביחסים

 ולתחזיות הטווח ארוכת הריבית לתחזיות חיוב• עדכון כדי תוך זאת ,2.25%ל- 2.0% של לטווח נוספת, ריבית העלאת על הרבעון

 בעוצמת ההאטה נמשכה האירו בגוש .2018 שנת עבור האבטלה לתחזית קל חיובי ועדכון 2019-1 2018 לשנים הצמיחה

 שעברה. לשנה בהשוואה האירו בגוש הצמיחה בקצב האטה צפויה 2018 בשנת כי ההערכה את שחיזק מה הכלכליים הנתונים

 בפריצת התומך ממשל עליית רקע על זאת באיטליה, הגיאופוליטיות בהתפתחויות הרעה חלה השלישי הרבעון במהלך בנוסף,

המדינה. על האירופי האיחוד בעבר הטיל אותה הפיסקלית ההוצאה כלל

 מרמה זאת עונתיות) מנוכי (נתונים שנתי בחישוב 1.8% של לעלייה מטה כלפי עודכנה השנה של השני ברבעון הצמיחה בישראל

 ואוגוסט יולי בחודשים במצטבר עלה המשולב המדד הראשון. ברבעון 5.2% של גידול ולעומת הראשון באומדן 2.0% של

 של השני הרבעון שבמהלך לאחר השני. ברבעון שהתקבל מזה גבוה מעט רבעוניים במונחים עלייה שיעור המייצג קצב 0.7%ב-

 התחזקות השקל רשם במהלכו השלישי, ברבעון גם נמשכה המגמה המטבעות סל מול 0.5% של התחזקות השקל רשם השנה

 מול אל 1.2%ב- והתחזק לדולר שקל 3.64 של לרמה הדולר מול אל 0.5%ב- התחזק השקל בפרט, הסל. מול 2.7% של נוספת

לאירו. שקל 4.22 של לרמה האירו

וריבית ?ציב7ת אינפלציה.

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

 הפחתת מאז הרבעון. של בסיומו 1.2%ל- השנה של הראשון הרבעון בסוף 1.3%מ- קלות, ירדה שנתית בהסתכלות האינפלציה,

 עליית בקצב ההאצה רקע על זאת, עם .0.1% של ברמה כנה על נותרה הריבית ,2015 שנת של פברואר דש1בח הריבית

 הרבעון של סיומו לאחר שהתקיימה ישראל בנק ריבית בהחלטת מהשוק הנגזרות האינפלציה בציפיות והשיפור האינפלציה

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

.0.25% של

בע"מ ערך ניירות מפסגות שהתקבלו נתונים בסיס על הוכנה לעיל זה בסעיף הסקירה

ע״מ1 גמל ופות1ל הול לגי דה1ח הגומל-
2018 *פפטמבד 30 ליום הדידטטודיוו דוח
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החברה שארעו!עטפי מהותיים חידושים שיגוייס .3

 הגומל גמל קופת להעברת התקשרות והסכם פעולה מתווה החברה דירקטוריון אישר 27.5.2018 ביום .10.1
 ״גל״). או הקולטת״ ״החברה :בע״מ(להלן הוראה לעובדי גמל קופות ניהול - גל של לניהולה
בישראל. המורים הסתדרות בבעלות ענפיות, גמל קופות לניהול חברה הינה הקולטת החברה
 דמי מהעמיתים הגובות כלנית), גמל וקופת גל גמל גמל(קופת קופות שתי כיוס מנהלת הקולטת החברה

בפועל. הוצאות לפי ניהול

הגומל. גמל קופת עמיתי שמשלמים הניהול דמי הפחתת - ההליך מטרת

ההון. שוק רשות לאישור כפוף אחר, נדחה במועד או ,01.01.2019 ליום מתוכננת הניהול העברת
 לחברה שניתן המנהלת(הרישיון החברה רישיון יבוטל הגומל גמל קופת של הניהול העברת הליך סיום עם

גמל). קופת לנהל
 ללא יישארו הגומל גמל קופת עמיתי חשבונות ומספרי שינוי ללא יישארו הגומל הגמל קופת עמיתי זכויות
שינוי.

 לניהול הגומל גמל קופת להעברת פעולה מתווה לאישור בקשה ההון שוק לרשות החברה הגישה 2018 ביוני
 האישור תוקף מרצון, הניהול להעברת ההון שוק רשות אישור את קיבלה החברה 4.11.2018 ביום גל. של

הפקתו. מיום חודשיים הינו

 של בת מת״ף(חברת עובדי לבין הבנק בין עבודה סכסוך עקב כי הבינלאומי, הבנק הודיע 29.10.2018 ביום
 העברת את לבצע יוכל לא שהבנק גבוהה סבירות ישנה העובדים, נוקטים בהם עיצומים ולאור הבנק)

.1-2019 רבעון לסוף תידחה היא כי ויתכן המתוכננת הניהול

 לכמת ניתן לא זה במועד .31.12.2019 ביום תפעול שירותי מתן הסכם סיום על הבנק הודיע 15.3.2018 ביום .10.2
 דוחותיה על מתפעל גורם והחלפת תפעול שירותי למתן ההסכם סיום על הבנק הודעת השפעת את

החברה. של הכספיים

בע״מ גמל סופות לגיהול רה1ח הגומל-
2018 בספטמבר 30 ליום הדייפטוייוו דוח

החברה פעילות על חחליס ופיתוח במגבלות שינויים ♦4

 הכספיים. הדוחות על מהותית השלכה בעלות טיוטות או סופיות דין הוראות פורסמו לא הדוח בתקופת

הדוח: בתפוסת העספית ובסביבה החברה בפעילות והמפמחויות אידועיס מגמות, .5

 גמל ׳קופת חדש־ מסוג גמל קופות 2016 מנובמבר החל בישראל פועלות גמל, קופות לחוק 15 לתיקון בהתאם
להשקעה׳.
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ע״מ1 גמל ל>ופות לגיהול חבדה הגומל-
2018 בספטמבד 30 ליום הדידמטודיוו דוח

הקופה סוג לפי מידע .6

כדלקמן: נתונים כולל להלו בטבלאות המידע .6.1
. 50־60 לבני הגומל גמל קופת
ומעלה. 60 לבני הגומל גמל קופת
ומטה. 50 לבני הגומל גמל קופת

ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
31.12.2017 30.9.2017 30.9.2018

עמיתים: חשבונות מספד
2,266 2,439 2,194 1פעילים

11,670 11,803 10,171 2פעילים לא
13,936 14,242 12,365 סה״כ

ש״ח): נטו(באלפי מנוהלים, נכסים
181,319 190,792 186,282 1פעילים
464,543 451,419 450,615 2פעילים לא
645,862 642,211 636,897 סה״ב

ש״ח): תוצאתיים(באלפי נתונים
64 36 14 3חדשים מצטרפים עבור משונתים גמולים דמי

24 41 30 פעמיים* חד גמולים דמי
8,272 6,259 5,658 גמולים מדמי תקבולים

216 25 188 לקופה צבירה העברות
(36,771) (27,589) (16,989) מהקופה צבירה העברות

₪): תשלומים(באלפי
(30,707) (25,376) (17,932) פדיונות
43,173 27,213 20,110 ₪) לתקופה(באלפי הוצאות על הכנסות עודף

ש״ח) מנכסים(באלפי שנגבו ניהול דמי

1,764 1,308 1,300 2פעילים ולא 1פעילים
 מנכסים ממוצע ניהול דמי שיעור

שנתיים(אחוזים): במונחים
0.27% 0.27% 0.27% 1פעילים
0.27% 0.27% 0.27% 2פעילים לא

 מיום 2017-9-1 מוסדיים גופים וחוזר ,2016 בינואר מיום 2016-9-3 מוסדיים גופים לחוזר בהתאם - פעילים עמיתים 1
 נכון יתרה בו ושעומדת הדוח למועד שקדם האחרון ברבעון גמולים דמי בו שהופקדו עמית חשבון - 2017 בפברואר 1

פעיל. לא חשבון בעל כעמית והן פעיל חשבון בעל כעמית הן דווח חשבונות מספר בעל שעמית ייתכן מועד. לאותו
פעילים. עמיתים שאינם עמיתים - פעילים לא עמיתים 2
 עבור ,12 ב- יוכפל האחרון בחודש החיוב השנה. במהלך לקופה שהצטרפו פעילים עמיתים - משונתים גמולים דמי 3

 לא משונתים גמולים דמי השנה. במהלך להופיע צפויות הפקדות שאותן הפעמים במספר יוכפל - אחר עיתוי בעל חיוב
פעמיים. חד גמולים דמי יכללו

 מההפקדות חלק שאינו הדוח בתקופת בלבד אחד סכום של תקבול פעמיים- חד גמולים מדמי תקבולים 4
 במקרה גם קיימים, עמיתים בגין והן חדשים מצטרפים בגין הן פעמיים חד גמולים דמי כולל החודשיות/רבעוניות.

 החל ממנו. הופחת ולא גמולים מדמי תקבולים של לנתון בנוסף ניתן הנתון התקופה. בסוף קיים לא כבר שהחשבון
ש״ח אלפי 1 מעל הפקדות עבור הנתון נבדק 31.03.2018 ב המסתיימת מהתקופה
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m הגומל- an בע״מ גמל סופות לניהול
1 ליום הדידקטודיוו דוח 2018 ר1טפטמ30

(המשך)הסופה סוג לפי מידע .6

להלו: כמפורט פעילים לא עמיתים בדבי מידע .6.2
ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות

31.12.2017 30.9.2017 30.9.2018
קשר: ממתקי חשבונות

3,739 4,035 3,586 חשבונות מספר
116,270 127,959 118,654 ש״ח) נטו(באלפי מנוהלים נכסים

303 254 237
 (באלפי מנכסים שנגבו ניהול דמי

ש״ח)

0.27% 0.27% 0.270/0
 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור

שנתיים במונחים מנכסים

ופיצויים לתגמולים אישיות גמל קופות
31.12.2017 30.9.2017 30.9.2018

 של ביתרה פעילים לא חשבונות
ש״ח: 8,000 עד

3,451 3,577 2,416 חשבונות מספר
6,747 6,727 5,160 ש״ח) נטו(באלפי מנוהלים נכסים

18 13 10
 (באלפי מנכסים שנגבו ניהול דמי

ש״ח)

0.27% 0.27% 0.27%
 שנגבו ממוצע ניהול דמי שיעור

שנתיים במונחים מנכסים

הדיו הוראות לפי לגבות ההברה שרשאית ניהול דמי שיעוד 6.3

בחשבונותיהם. הצבורים מהסכומים העמיתים מכל אחיד בשיעור נגבים ניהול דמי

מהפקדות. ניהול דמי גובה אינה הקופה

 דמי תשלם הקופה הניהול, לשירותי בתמורה כי נקבע החברה על-ידי המנוהלת הקופה בתקנון

 אפקטיבי שיעור על הניהול דמי סכום יעלה לא מקרה בכל אולם בפועל, הוצאות בסיס על ניהול

 ניהול), גמל)(דמי פיננסיים(קופות שירותים על הפיקוח בתקנות כאמור לשנה, 2% של

.2012 התשע״ב-
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בע״מ גמל לזופות הול לגי חבדה הגומל-
n n 2018 !ספטמבר 30 ליום הרידטטודיוו

כשגה להתפתחויות והסכדיס ניתוחים ♦7

 לקופה, והעברות ההפקדות בהיקף ירידה של המגמה נמשלת לעיל, בטבלאות כאמור - עמיתים בצבירות תנועות
 והכספים קצבה, למטרת להפקדות הפכו ,2008 משנת החל לקופה, ההפקדות כי מהעובדה היתר, בין הנובעת,

הוני. בסכום למשיכה ניתנים אינם 2008 משנת החל בקופה נצברים אשר
 ואי מושקעות הקופות בהם בשווקים רבה בתנודתיות התאפיינו המוצגות התקופות - הוצאות על הכנסות עודף

האפיקים. תשואות על השפיעו אשר הכלכלית בסביבה וודאות
 קיימים לא זאת ובעקבות השוטף תפעולה לצורך תקציבית מסגרת על לשמירה פועלת החברה - ניהול דמי

מנכסים. שנגבו הניהול בדמי משמעותיים שינויים

הכספי הדיווח על הפנימית ככסרה שינוי ובדבר בדוחות הגילוי לגבי והגהליס הבהרות יעילות .8

ונהלים כסיות הערכת .8.1
 התקופה לתום העריכו החברה, של הכספים ומנהל החברה מנכ״ל בשיתוף החברה, הנהלת

 בסיס על המנהלת. החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של היעילות את זה בדוח המכוסה
 הבקרות זו תקופה לתום כי הסיקו החברה של הכספים ומנהל החברה מנכ״ל זו, הערכה

 המידע על ולדווח לסכם לעבד, לרשום, מנת על יעילים הינם החברה של הגילוי לגבי והנהלים
 שקבע הדיווח והוראות הדין להוראות בהתאם הרבעוני בדוח לגלות נדרשת המנהלת שהחברה
אלו. בהוראות שנקבע ובמועד וחיסכון ביטוח ההון שוק על הממונה

כספי דיווח על פנימית כקיה .8.2
 הפנימית בבקרה מהותי שינוי כל אירע לא 2018 בספטמבר 30 ביום המסתיים הרבעון במהלך

 על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי באופן השפיע אשר כספי דיווח על החברה של
הכספי. הדיווח על החברה של הפנימית הבקרה

2018 בנובמבר 18_______
 נידם שלומיהכספיים הדוחות אישור תאריך

הדירקטוריון יו״רמנכ״ל



צע״מ גמל קופות לגיהול חפרה הגומל-
הצהרות

מגכ״ל הצהרת

:כי מצהיר נידם, שלומי אני,

 שהסתיים לרבעון ״החברה״) :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של הרבעוני הדוח את סקרתי .1
״הדוח״). (להלן: 2018בספטמבר 30ביום

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

בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס

 נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3
 ולתקופות למועדים החברה של הפעולות תוצאות ואת הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל

בדוח. המכוסים

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .4
וכן־ ;החברה של כספי דיווח על הפנימית ולבקרה

 כאלה, ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו (א)
 בפרט בחברה, אחרים ידי על לידיעתנו מובא לחברה, המתייחס מהותי שמידע להבטיח המיועדים

;הדוח של ההכנה תקופת במהלך
 המיועדת כספי, דיווח על פנימית בקרה קביעת על פיקחנו או כספי, דיווח על פנימית בקרה קבענו (ב)

 ערוכים הכספיים שהדוחות ולכך הכספי הדיווח מהימנות לגבי ביטחון של סבירה מידה לספק
;ההון שוק על הממונה ולהוראות )IFRS(בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם

 מסקנותינו את והצגנו החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)
 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום הגילוי, לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות לגבי

וכן־ ;הערכתנו
 באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי דיווח על החברה של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו (ד)

כספי. דיווח על החברה של הפנימית הבקרה על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי,
וכן־

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

:כספי דיווח
 הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א)

 לסכם לעבד, לרשום, החברה של ביכולתה לפגוע שצפויים סביר אשר כספי, דיווח על הפנימית
וכן- ;כספי מידע על ולדווח

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

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

2018 בנובמבר 18_____
 נידם שלומיהכספיים הדוחות אישור תאריך

מנכ״ל



ה1ח הגומל- גע״מ גמל לוופות לגיהול י
הצהרות

הכספים מגהל הצהדת

:כי מצהיר פרושן, עמוס אני,

 שהסתיים לרבעון ״החברה״) :בע״מ(להלן גמל קופות לניהול חברה הגומל של הרבעוני הדוח את סקרתי .1
״הדוח״). (להלן: 2018בספטמבר 30ביום

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

בדוח. המכוסה לתקופה בהתייחס

 נאות, באופן משקפים בדוח הכלול אחר כספי ומידע הרבעוניים הכספיים הדוחות ידיעתי, על בהתבסס .3
 ולתקופות למועדים החברה של הפעולות תוצאות ואת הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל

בדוח. המכוסים

 הגילוי לגבי ונהלים בקרות של ולקיומם לקביעתם אחראים זו הצהרה המצהירים בחברה ואחרים אני .4
וכן־ ;החברה של כספי דיווח על הפנימית ולבקרה

 המיועדים כאלה, ונהלים בקרות של פיקוחנו תחת לקביעתם גרמנו או כאלה, ונהלים בקרות קבענו (א)
 במהלך בפרט בחברה, אחרים ידי על לידיעתנו מובא לחברה, המתייחס מהותי שמידע להבטיח
;הדוח של ההכנה תקופת

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

;ההון שוק על הממונה ולהוראות )IFRS(בינלאומיים דיווח לתקני בהתאם
 לגבי מסקנותינו את והצגנו החברה של הגילוי לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות את הערכנו (ג)

 על בהתבסס בדוח המכוסה התקופה לתום הגילוי, לגבי והנהלים הבקרות של האפקטיביות
וכן- ;הערכתנו

 באופן שהשפיע זה ברבעון שאירע כספי דיווח על החברה של הפנימית בבקרה שינוי כל בדוח גילינו (ד)
וכן- כספי. דיווח על החברה של הפנימית הבקרה על מהותי, באופן להשפיע שצפוי סביר או מהותי,

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

:כספי דיווח
 הפנימית הבקרה של בהפעלתה או בקביעתה המהותיות והחולשות המשמעותיים הליקויים כל את (א)

 על ולדווח לסכם לעבד, לרשום, החברה של ביכולתה לפגוע שצפויים סביר אשר כספי, דיווח על
וכן- ;כספי מידע

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

ע״מ1 גמל קופות לניהול הברה הגומל של המניות לבעלי המפקד חשבון דואה של סקירה דוח :הנדון

מבוא

 המצב על ביניים הדוחות את הכולל בע״מ, גמל קופות לניהול חברה הגומל של המצורף הכספי המידע את סקרנו

 חודשים ושלושה תשעה של לתקופות הכולל הרווח על ביניים הדוחות ואת 2018 בספטמבר, 30 ליום הכספי

 זו ביניים לתקופת כספי מידע של ולהצגה לעריכה אחראים וההנהלה הדירקטוריון תאריך. באותו שהסתיימו

 על מסקנה להביע היא אחריותנו ביניים״. לתקופות כספי ״דיווח ־ IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם

סקירתנו. על בהתבסס זו ביניים לתקופת כספי מידע

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

 מורכבת ביניים לתקופות כספי מידע של סקירה הישות״. של המבקר החשבון רואה ידי על הנערכת ביניים

 אנליטיים סקירה נהלי ומיישום והחשבונאיים, הכספיים לעניינים האחראים אנשים עם בעיקר מבירורים,

 ביקורת לתקני בהתאם הנערכת ביקורת מאשר ניכרת במידה בהיקפה מצומצמת הינה סקירה ואחרים.

 יכולים שהיו המשמעותיים העניינים לכל שניוודע ביטחון להשיג לנו מאפשרת אינה ולפיכך בישראל מקובלים

ביקורת. של דעת חוות מחווים אנו אין לכך, בהתאם בביקורת. מזוהים להיות

מסקנה

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

.IAS 34 בינלאומי חשבונאות לתקן בהתאם המהותיות, הבחינות

סקירה היקף

רב, בכבוד

2018 בנובמבר, 18 תל-אביב,

:1ק1\ ץ גמלסס!). קופות לניהול חברה הגומל של המניות לבעלי המבקר חשבון רואה של סקירה -דוח \הגומל3 \רבעון2018גמל\מכתבים\ קופות לניהול הגומל-חברה0^
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כע״מ גמל סופות לניהול הכרה הגומל-
הכספי המצג על ביניים דוחות

 31 ליום
בדצמבר בספטמבר 30 ליום

2017 2017 2018

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי באור

נכסים

4 5 8 נטו קבוע, רכוש

100 171 190 4 חובה ויתרות חייבים

104 176 198 הנכסים בל סך

m
- - - 5 מניות הון
- “ ־ הון כל סך

התחייבויות

104 176 198 6 זכות ויתרות זכאים

104 176 198 ההתחייבויות כל סך

104 176 198 וההתחייבויות ההון כל סך

הכספיים. מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

 2018 בנובמבר 18
 אישור תאריך
הכספיים הדוחות
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ע״מ1 גמל קופות לניהול חפדה הגומל-
ההולל היווח על ויגייס דוחות

 גמל מקופת ניהול מדמי הכנסות

ההכנסות כל סן

 וכלליות הנהלה הוצאות

ההוצאות כל סך

לתקופה דווח(הפסד)

 לתקופה אחר כולל רווח(הפסד)

לתקופה כולל רווח(הפסד)

כאוד

7

8

לשנה
שהסתיימה

ביום

בדצמבר 31

 חודשים 3 של לתקופה
ביום שהסתיימה

בספטמבר 30

 חודשים 9 של לתקופה
ביום שהסתיימה

בספטמבר 30

2017 2017 2018 2017 2018

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי

1,764 430 436 1,308 1,300

1,764 430 436 1,308 1,300

1,764 430 436 1,308 1,300

1,764 430 436 1,308 1,300

- - - - -

- ־ - - -

- - - - -

מהם. נפרד בלתי חלק מהווים הכספיים לדוחות המצורפים הבאורים



ע״מ1 גמל ופומ1ל לניהול דה1ח הגומל-
!יגייס תכטפייס לדוחות פאוריס

 במטרה 1967 בשנת פעילותה את והחלה התאגדה ״החברה״) - (להלן בע״מ גמל קופות לניהול חברה ־ הגומל
הגומל״). גמל ״קופת - הגומל(להלן גמל קופת את לנהל

 גמל ובקופת לחיסכון) גמל (קופת לקצבה משלמת לא גמל כקופת מאושרת ״הקופה״) (להלן הגומל גמל קופת
 שנת בגין בקופות שהופקדו לכספים העם לקצבה משלמות לא גמל לקופות האישורים ולפיצויים. לתגמולים

 לשנת שקדמו המס בשנות שהופקדו לכספים מתייחסים ופיצויים לתגמולים גמל לקופות האישורים ואילך. 2008
אחרת. לתגמולים גמל מקופת אליהן שהועברו או 2008

 ליום עד קיימים שהיו המסלולים השקעה(במקום מסלולי שלושה הגומל גמל בקופת נפתחו 2016 בינואר 1 ביום
31.12.2015:(

)9924 הכנסה מס מס׳ חדש ומטה(מסלול 50 לבני גמל הגומל
 ).115 הכנסה מס מס׳ הכללי המסלול במקום 9925 הכנסה מס מס׳ חדש (מסלול 60 עד 50 לבני גמל הגומל
מס׳ מניות ללא אג״ח מסלול במקום 9926 הכנסה מס מס׳ חדש ומעלה(מסלול 60 לבני גמל הגומל

)1453 הכנסה מס

.31.12.2018 ליום עד הינו הקופה אישורי תוקף

פללי -1 באור

החשבונאית המדיניות עיקרי - 2 פאוד

 באותו שהסתיימו חודשים ושלושה תשעה של ולתקופה 2018 בספטמבר 30 ליום אלה ביניים דוחות 2.1
 אלה ביניים בדוחות לעיין יש מתומצתת. במתכונת נערכו ביניים) כספיים דוחות ־ (להלן תאריך

 באותו שהסתיימה ולשנה 2017 בדצמבר, 31 ליום החברה של השנתיים הכספיים לדוחות בהקשר
השנתיים). הכספיים הדוחות - אליהם(להלן נלוו אשר ולבאורים תאריך

 מס לתקנות בהתאם גמל, בקופות המקובלים החשבונאות לכללי בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות 2.2
 מקובלים חשבונאיים לעקרונות בהתאם ,1964 - התשכ״ד גמל), קופות ולניהול לאישור הכנסה(כללים

 תקני ־ (להלן בינלאומיים כספי דיווח בתקני שנקבעו כפי ביניים לתקופות כספיים דוחות לעריכת
IFRS,( גמל. קופות המנהלות חברות לגבי וחיסכון, בטוח ההון, שוק רשות לדרישות ובהתאם

 עקביים ביניים הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר החישוב ושיטות החשבונאית המדיניות עיקרי 2.3
השנתיים. הכספיים הדוחות בעריכת יושמו אשר לאלה

המזומנים תזרימי על דוחות 2.4
 המידע על מהותי מידע מוסיפים ואינם מאחר המזומנים תזרימי על דוחות נכללו לא הכספיים בדוחות
הכספיים. דוחות הכלול

פעילות מגזרי - 3 באור

נוספת. בפעילות עוסקת ואינה בלבד הקופה בניהול עוסקת המנהלת החברה
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ע״מ1 גמל קופות לגיהול חברה הגומל-
פיגייס תכקפיים לדוחות פאודיס

חובה ויתדות חייבים -4 באוד

 )1(קשורים צדדים

מראש הוצאות

 קשורים צדדים בגין מראש הוצאות

הגומל. גמל מקופת לקבל ניהול דמי )1(

31 ליום
בדצמבר בספטמבר 30 ליום

2017 2017 2018

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי

78 141 158

18 21 23

4 9 9

100 171 190

מגיות הוו - 5 באוד

 המנהלת החברה ,2005 התשס״ה- גמל), (קופות פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק )3(א)(4 סעיף הוראת מכוח
האמורה. ההוראה בתנאי ועומדת ענפית גמל קופת רק מנהלת והיא מאחר מינימלי, עצמי הון מקיום פטורה

נקוב. ערך ללא מניות בשתי מחזיקה והיא בחברה שליטה בעלת היא המורים הסתדרות

זכות ויתדות זבאים - 6 באור

31 ליום
בדצמבר בספטמבר 30 ליום

2017 2017 2018

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי

101 101 132 לשלם הוצאות

- 64 55 קשורים צדדים בגין לשלם הוצאות

2 11 11 שרותים ונותני ספקים

1 - ־ לפרעון המחאות

104 176 198

גמל מסופת ניהול מדמי הכנסות - 7 באור

 ולפיכך, ענפית גמל קופת היא הקופה הקופה. מעמיתי גובה שהחברה הניהול מדמי מקורן החברה הכנסות
 דמי שיעור דין. כל הוראות על-פי המירבי לשיעור ובכפוף הוצאותיה על-פי ניהול דמי מהקופה גובה החברה
העמיתים. חשבונות לכל אחיד הניהול
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ע״מ1 גמל קופות לניהול חבדה הגומל-
פיניים תצטפיים לדוחות פאודים

וכלליות הנהלה הוצאות - 8 באור

לשנה
 שהסתיימה חודשים 3 של לתקופה חודשים 9 של לתקופה

כיום כיום שהסתיימה כיום שהסתיימה

בדצמבר 31 כספטמכר 30 כספטמכר 30

2017 2017 2018 2017 2018

מבוקר מבוקר בלתי

ש״ח אלפי

140 35 35 105 105 מזכיר שירותי

262 65 57 199 174 (*)לדירקטורים תשלומים

9 3 1 7 5 והפחתות פחת

50 12 12 38 36 ביטוחים

2 - ־ 1 1 ותקשורת משרדים אחזקת

- - 3 - 3 ופרסום שיווק

583 145 143 437 429 מתפעל לגורם תשלומים

182 45 45 137 135 השקעות תיק ניהול דמי

509 125 115 379 382 מקצועיים ושירותים משפטי יעוץ

22 - 24 ־ 25 השתלמויות

5 ־ 1 5 5 אחרות

1,764 430 436 1,308 1,300

מנכ״ל שכר כולל (*)

והתהשרויות תלויות התחייכויות - 9 כאוד

 תביעות אין ולחברה החברה כנגד ועומדות תלויות תביעות אין החברה, של המשפטית היועצת הערכת לפי
שלישיים. צדדים כנגד משפטיות
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בע״מ גמל מ קופו לניהול חבדה הגומל-
ויגייס הכספיים לדוחות אויים1

 הגומל גמל קופת להעברת התקשרות והסכם פעולה מתווה החברה דירקטוריון אישר 27.5.2018 ביום .10.1
 ״גל״). או הקולטת״ ״החברה :בע״מ(להלן הוראה לעובדי גמל קופות ניהול - גל של לניהולה
בישראל. המורים הסתדרות בבעלות ענפיות, גמל קופות לניהול חברה הינה הקולטת החברה
 דמי מהעמיתים הגובות כלנית), גמל וקופת גל גמל גמל(קופת קופות שתי כיום מנהלת הקולטת החברה

בפועל. הוצאות לפי ניהול

הגומל. גמל קופת עמיתי שמשלמים הניהול דמי הפחתת - ההליך מטרת

ההון. שוק רשות לאישור כפוף אחר, נדחה במועד או ,01.01.2019 ליום מתוכננת הניהול העברת
 לחברה שניתן המנהלת(הרישיון החברה רישיון יבוטל הגומל גמל קופת של הניהול העברת הליך סיום עם

גמל). קופת לנהל
 ללא יישארו הגומל גמל קופת עמיתי חשבונות ומספרי שינוי ללא יישארו הגומל הגמל קופת עמיתי זכויות
שינוי.

 לניהול הגומל גמל קופת להעברת פעולה מתווה לאישור בקשה ההון שוק לרשות החברה הגישה 2018 ביוני
 האישור תוקף מרצון, הניהול להעברת ההון שוק רשות אישור את קיבלה החברה 4.11.2018 ביום גל. של

הפקתו. מיום חודשיים הינו

 של בת מת״ף(חברת עובדי לבין הבנק בין עבודה סכסוך עקב כי הבינלאומי, הבנק הודיע 29.10.2018 ביום
 העברת את לבצע יוכל לא שהבנק גבוהה סבירות ישנה העובדים, נוקטים בהם עיצומים ולאור הבנק)

.1-2019 רבעון לסוף תידחה היא כי ויתכן המתוכננת הניהול

 לכמת ניתן לא זה במועד .31.12.2019 ביום תפעול שירותי מתן הסכם סיום על הבנק הודיע 15.3.2018 ביום .10.2
 דוחותיה על מתפעל גורם והחלפת תפעול שירותי למתן ההסכם סיום על הבנק הודעת השפעת את

החברה. של הכספיים

נוטף מידע -10 באוד
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