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  חברה לניהול קופות גמל בע"מ –הגומל 

  2015ספטמבר ב 30דוח הדירקטוריון ליום 

  ים של החברהימאפיינים כלל  .1

  תיאור כללי של החברה המנהלת ושל הקופה  .1.1  

 או החברהחברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן:  –הגומל  שם החברה המשמשת כחברה מנהלת:

  ).החברה המנהלת

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

פעלה הקופה כקופת גמל תאגידית בשם  2007ביולי  1השנה בה החלה הקופה לפעול. עד לתאריך 

קופת גמל למורים וגננות בע"מ". בתאריך זה, הושלם שינוי מבני שבוצע כמתחייב   –"הגומל 

"חוק קופות הגמל")  –(להלן  2005 –מחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל), התשס"ה 

  הלת אותה בנאמנות.במסגרתו התפצלה הקופה התאגידית לקופה ולחברה המנ

  

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

  המנוהלת בנאמנות על  ידי החברה המנהלת, ללא הון מניות.

  

  פירוט בעלי המניות של החברה  .1.2  

  ממניות החברה. 100% - הסתדרות המורים בישראל מחזיקה ב    

  

  ים שיש לחברה ולקופהסוגי האישור  .1.3  

  .5/044שמספרו לחברה רשיון חברה מנהלת     

) המתחדש מידי שנה כקופת 1/115לקופה אישור שנתי המונפק על ידי הממונה (מספר אישור  

הקופה מוגדרת כקופת גמל לא   2008תגמולים ופיצויים לשכירים ולעצמאים. החל מחודש ינואר 

  . 2008הפקדות החל משנת  עבורמשלמת לקצבה 

  הקופה הינה קופת גמל  מסלולית, המנהלת שני מסלולי השקעה:    

  .1967והופעל בשנת  ), שהינו מסלול ברירת המחדל115מסלול כללי (מספרו  –האחד     

  .520027624-00000000000115-000קוד     

  .3.4.2012 -מסלול אג"ח ממשלתי ללא מניות, שהופעל החל מ –השני     

  520027624-00000000000115-1453-000קוד     

  

  שיעורי הפרשות לקופה  .1.4  

, משנת 1964-לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד 3בהתאם לתיקון  

 1961הפקדת כספים לקופת גמל לתגמולים על ידי עמיתים במעמד עצמאי שנולדו לאחר שנת  2005

מהשכר הממוצע במשק.  16%- ד ראשון לקצבה שלא יפחת מהתאפשרה רק לאחר הפקדת רוב

לחוק  3, לאור תיקון מס' 2008תיקון זה התייתר לגבי הפקדות עמיתים עצמאיים החל מינואר 

 2008הפקדות מינואר  עבור לקופת גמל לא משלמת לקצבהקופות גמל, אשר הפך את הקופה 

   .ואילך
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  חברה לניהול קופות גמל בע"מ –הגומל 

  2015בספטמבר  30 הדירקטוריון ליוםדוח 

  (המשך) מאפיינים כללים של החברה  .1

  (המשך) שיעורי הפרשות לקופה  .1.4  

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

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

   ידי המעביד.-על

  

  מסמכי יסוד  .1.5

  במהלך הרבעון לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה או של הקופה בניהולה.

אישר הדירקטוריון תיקון בתקנון הקופה, באופן שיאפשר צירוף בן/ בת זוג ו/ או  18.3.2012ביום 

   תיקון.לא אישר את הילד של עובד הוראה. אגף שוק ההון 

יוחלף תקנון הקופה בתקנון חדש,  2016בינואר  1בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, החל מיום 

ידי אגף שוק ההון, בשינויים מחויבים ושינויים שאושרו ע"י -שפורסם על תקניהמבוסס על תקנון 

  דירקטוריון החברה.

  

  עיקריים שירותים נותני  .1.6  

בסיוע שירותי הסניפים של רה שירותי תפעול מעניק לחבבינלאומי הראשון לישראל בע"מ בנק ה

  .בנק מסד

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

פועלים סהר בע"מ העניק לחברה שירותי משמורת ניירות  4.9.2014(עד תאריך  על ידי החברה

  ערך).

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

  

  מצב עסקי החברה, תוצאות הפעילות ומקורות המימון  .2

  

  מצב עסקי החברה ותוצאות הפעולות  .2.1  

 - הסתכמו בכ 2015ספטמבר ב 30ת החודשים שהסתיימו ביום עשתהכנסות החברה מדמי ניהול ב

  אלפי ש"ח. לחברה הכנסות דמי ניהול מקופת גמל הגומל בגובה ההוצאות שהתהוו בפועל. 1,397

  

  מקורות המימון  .2.2  

  החברה אינה משתמשת לפעילותה השוטפת במקורות מימון חיצוניים.    
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  חברה לניהול קופות גמל בע"מ –הגומל 

  2015בספטמבר  30 דוח הדירקטוריון ליום

  הקופה שבניהול החברההמצב הכספי של   .3

  מספר חשבונות העמיתים והיקף נכסים מנוהלים  .3.1  

  (לפי מס' זהות) 30.9.2015מספר עמיתים ליום 
  סה"כ  מסלול אג"ח   מסלול כללי  

  14,248   12   14,236   עצמאים
  7   -    7   שכירים

  14,255   12   14,243   סה"כ
  

היקף נכסים נטו המנוהלים על ידי 
   30.9.2015החברה ליום 

  באלפי ש"ח  
  694,331   מסלול כללי

  1,661   מסלול אג"ח 
  695,992   סה"כ

  

  ניתוח תשואת קופת הגמל בתקופת הדוח  .3.2  

הינה  2015ספטמבר ב 30החודשים שהסתיימה ביום  תשעתהתשואה נומינלית ברוטו לתקופה של 

  כדלקמן:

  -0.24% –במסלול הכללי 

  0.83% –במסלול האג"ח

  

יעילות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי בדוחות ובדבר שינוי בבקרה הפנימית על הדיווח   .4

  הכספי

  הערכת בקרות ונהלים  .4.1  

בשיתוף מנכ"ל החברה ומנהל הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה הנהלת החברה, 

על בסיס המכוסה  בדוח זה את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת. 

הערכה זו, מנכ"ל החברה ומנהל הכספים של החברה הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים 

לגבי הגילוי של החברה הינם יעילים על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה 

המנהלת נדרשת לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על 

  ההון ביטוח  וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.שוק 

  

  בקרה פנימית על דיווח כספי  .4.2  

לא אירע כל שינוי מהותי בבקרה הפנימית של  2015ספטמבר ב 30במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

  החברה על הדיווח הכספי.   הבקרה הפנימית של 
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  חברה לניהול קופות גמל בע"מ –הגומל 

  הצהרת מנכ"ל

  , מצהיר כי:שלומי נידםאני, 
   
חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון שהסתיים  –הגומל סקרתי את הדוח הרבעוני של   .1

  (להלן: "הדוח"). 2015ספטמבר ב 30 ביום
   
 בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 
  בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

למועדים ולתקופות  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של החברה
  המכוסים בדוח.

   
 אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי  .4

  -החברה; וכן ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של
קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים   (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך 
  תקופת ההכנה של הדוח;  

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

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

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

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

  
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת   .5

  של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
ותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המה  (א)

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

         22.11.2015                       
  שלומי נידם                  תאריך אישור הדוחות הכספיים         
  מנכ"ל                     
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  בע"מ חברה לניהול קופות גמל –הגומל 

  הצהרת מנהל כספים

  
  , מצהיר כי:עמוס פרושןאני, 

   
חברה לניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") לרבעון שהסתיים  – הגומלסקרתי את הדוח הרבעוני של   .1

  (להלן: "הדוח"). 2015ספטמבר ב 30ביום 
   
ולא חסר בו מצג של עובדה בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית   .2

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 באופן נאות,   .3

למועדים ולתקופות  מצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של החברהמכל הבחינות המהותיות, את ה

  המכוסים בדוח.

  
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי   .4

  -ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן
קוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פי  (א)

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת 
  ההכנה של הדוח;  

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

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

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

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

  
זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה   .5

  של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על   (א)

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

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

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

  
   

  
  
  
  
  
  
  

                22.11.2015                                   
  עמוס פרושן                  תאריך אישור הדוחות הכספיים         
  מנהל כספים                            
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  נכבדי,
  
    

  חשבון המבקר לבעלי המניות של הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מדוח סקירה של רואה הנדון:  
  

  
  מבוא

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

חודשים  ושלושה תשעהשל  ותלתקופואת הדוחות ביניים על הרווח הכולל  2015ספטמבר ב 30הכספי ליום 
שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו 

"דיווח כספי לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע  -  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
  כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

  
  היקף סקירה

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

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, 
סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי 

הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך 
אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. 

  קורת.בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של בי
  

  מסקנה
  

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

  
  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב,                              

  ירדני, גלפנד, אברמן ושות'    

  רואי חשבון                             

  2015בנובמבר,  22אביב, -תל
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  הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ

  דוחות על המצב הכספיתמצית ה

  
    

    בספטמבר 30ליום 
 31ליום 

  בדצמבר
    2015    2014    2014  

  אלפי ש"ח    
 (מבוקר)   (בלתי    מבוקר)  באור  

            
            נכסים

  4   5   23     רכוש קבוע, נטו
  361   810   189   4  חובהחייבים ויתרות 

          
  365   815   212     סך כל הנכסים

          
          

          הון
  -       -       -       5  הון מניות

            
  -       -       -         סך כל הון

          
          התחייבויות 

  365   815   212   6  זכאים ויתרות זכות
          

  365   815   212     סך כל ההתחייבויות 
          
          
          

  365   815   212     סך כל ההון וההתחייבויות 
  
  
  
  
  
  
  
  

  הדוחות הכספיים ביניים.תמצית הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מ
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

      22.11.2015                          
  עמוס פרושן         שלומי נידם        גד דיעי            תאריך אישור הדוחות הכספיים     

  מנהל כספים        מנכ"ל          יו"ר הדירקטוריון            
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  הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ

  על הרווח הכוללתמצית דוחות 

  
 תשעהלתקופה של     

חודשים שהסתיימו 
  בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה   
  חודשים שהסתיימו

    בספטמבר 30ביום 

לשנה  
שהסתיימה 

  31ביום 
  2014בדצמבר     2014    2015    2014    2015  באור  

 אלפי ש"ח    

  (מבוקר)    (בלתי  מבוקר)    
                    

  1,880   464     468     1,445     1,397   7  הכנסות מדמי ניהול מקופת גמל
                    

  1,880   464     468     1,445     1,397     סך כל ההכנסות
                    
                    

  1,880   464     468     1,445     1,397   8  הוצאות הנהלה וכלליות
                    

  1,880   464     468     1,445     1,397     סך כל ההוצאות
                    

  -       -         -         -         -         רווח (הפסד) לתקופה
                    
                    
                    
                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מתמצית הדוחות הכספיים ביניים.
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  הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ

  2015ספטמבר ב 30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום 

  כללי - 1באור 

 1967שנת "החברה") התאגדה והחלה את פעילותה ב –ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ (להלן  – הגומל
  .") הגומל" או "הגומל"קופת גמל  –(להלן  הגומלבמטרה לנהל את קופת גמל 

  
גמל לתגמולים ולפיצויים.  תגמל לא משלמת לקצבה וכקופ ת") מאושרת כקופה(להלן "הקופ הגומלקופת גמל 

 ואילך. האישורים 2008ת בגין שנת גמל לא משלמות לקצבה הינם לכספים שהופקדו בקופו ותים לקופהאישור
או שהועברו אליהן  2008שנות המס שקדמו לשנת בת גמל לתגמולים ופיצויים מתייחסים לכספים שהופקדו וקופל

  מקופת גמל לתגמולים אחרת.
  .31.12.2015 ליום הינו עד התוקף אישורי הקופ

  
מסלול כללי") ומסלול  – הגומל" –(להלן  115מסלול כללי שמספרו  –מסלולים  2פועלים  הגומלבמסגרת קופת גמל 

  מסלול אג"ח").  – הגומל" –(להלן  1453שמספרו  2012באפריל  3אג"ח ללא מניות שהופעל ביום 
  

  מדיניות חשבונאית - 2באור 

באותו תאריך  וחודשים שהסתיימושלושה  תשעהשל  ותלתקופו 2015ספטמבר ב 30דוחות ביניים אלה ליום   2.1
דוחות כספיים ביניים) נערכו במתכונת מתומצתת. יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר לדוחות  -(להלן 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר  2014בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של החברה ליום 
  הכספיים השנתיים).הדוחות  - נלוו  אליהם (להלן 

  
מס הכנסה  הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בקופות גמל, בהתאם לתקנות  2.2

, בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים לעריכת 1964 - (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

ובהתאם ), IFRSתקני  -דוחות כספיים לתקופות ביניים כפי שנקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
  אגף שוק ההון, בטוח וחסכון, לגבי חברות המנהלות קופות גמל.  - האוצר  לדרישות משרד

  
ות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה עיקרי המדיניות החשבונאית ושיט  2.3

  אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
  

  דוחות על תזרימי המזומנים  2.4
הואיל ודוחות אלו אינם מוסיפים מידע משמעותי בדוחות הכספיים לא נכללו דוחות על תזרימי המזומנים     

  .כספייםנוסף מעבר למידע הכלול בדוחות ה
  
  

  מגזרי פעילות   - 3באור 

  החברה המנהלת עוסקת בניהול הקופה בלבד ואינה עוסקת בפעילות נוספת.
  

  חובהויתרות חייבים  – 4באור 
    בספטמבר 30ליום 

 31ליום 
  בדצמבר

  2015    2014    2014  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)                                                                                        

  אלפי ש"ח  
            

  2     2     2   מוסדות
  343     781     153   )1צדדים קשורים (

  3     8     8   הוצאות מראש בגין צדדים קשורים
  10       19     26   הוצאות מראש

  3     -         -       מקדמות לספקים
            

  361     810     189   סה"כ חייבים ויתרות חובה

  
  דמי ניהול לקבל מקופת גמל הגומל.) 1(
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  הגומל חברה לניהול קופות גמל בע"מ

  2015בספטמבר  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום 

  הון מניות - 5באור 

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

  

                                                                               זכאים ויתרות זכות - 6 באור
    בספטמבר 30ליום 

 31ליום 
  בדצמבר

  2015    2014    2014  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)                                                                                        

  אלפי ש"ח  
            

  290     656     159   הוצאות לשלם
  70     49     48   הוצאות לשלם בגין צדדים קשורים

  5     108     5   ספקים ונותני שירותים
  -         2     -       המחאות לפרעון

            
  365     815     212   סה"כ זכאים ויתרות זכות

  
  

  מקופת גמל הכנסות מדמי ניהול - 7באור 

הכנסות החברה מקורן מדמי הניהול שהחברה גובה מעמיתי הקופה. הקופה היא קופת גמל ענפית ולפיכך, החברה 
 פי הוראות כל דין.-המירבי עלפי הוצאותיה ובכפוף לשיעור -גובה מהקופה דמי ניהול על

      
  הוצאות הנהלה וכלליות - 8באור 

 תשעהלתקופה של 
חודשים שהסתיימו 

    בספטמבר 30ביום 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימו 

    בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
  בדצמבר

  2015    2014    2015    2014    2014  
  אלפי ש"ח  
  (מבוקר)    (בלתי מבוקר)  

                    
  130     32     32     97     97   שירותי מזכיר

  271     70     68     208     206   תשלומים לדירקטורים
  2     1     3     2     6   פחת והפחתות

  66     19     14     50     43   ביטוחים
  2     1     1     2     2   אחזקת משרדים ותקשורת

  4     4     -         4     -       שיווק ופרסום
  663     164     160     497     493   מתפעלתשלומים לגורם 

  224     60     52     181     145   דמי ניהול תיק השקעות
  462     122     125     351     358   יעוץ משפטי ושירותים מקצועיים

  37     3     4     39     23   השתלמויות
  19     )12(    9     14     24   אחרות

                    
  1,880     464     468     1,445     1,397   סך הוצאות הנהלה וכלליות

  
  מידע נוסף – 9באור 

הגישה חברת א.י ספקטור בע"מ תביעה לבית המשפט המחוזי בת"א כנגד מספר גופים  2014ספטמבר בחודש 
מוסדיים ובכללם החברה. התביעה עניינה הצבעת הגופים המוסדיים באסיפה הכללית של חברת ספקטרוניקס 

 נגד ההחלטה לחלק בונוס לחברת א.י ספקטור בע"מ. הסעד המבוקש במסגרת התביעה הוא סעד הצהרתי.בע"מ 
  נמחקה התביעה ללא צו להוצאות. 17.5.2015ביום 

  
במהלך הרבעון השני הוגשה כנגד החברה תביעה משפטית שעניינה משיכת כספי נפטר. התביעה נמחקה ללא צו 

  להוצאות.
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  קופות גמל בע"מהגומל חברה לניהול 

  2015בספטמבר  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום 

  בתקופת הדוחאירועים  – 10באור 

בנושא הקמת  2015-9-7 אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון האוצר משרד חוזר פורסם 2015בפברואר  17ביום  .1
  מסלולי השקעה המותאמים לגיל העמיתים בקופות הגמל. 

  יפעלו בקופה שלושה מסלולי השקעה: 2016בינואר  1לתוכנית שאישר דירקטוריון החברה, החל מיום בהתאם 
 9924מס' מס הכנסה  )חדש(מסלול  ומטה 50 לבני גמל הגומל. א
 9925 הכנסה מס' מס )הכללי המסלול במקום חדש(מסלול  60 עד 50 לבני גמל הגומל .ב
 9926 הכנסה מס' מס )מניות ללא ממשלתי"ח אג מסלול במקום חדש(מסלול  ומעלה 60 לבני גמל הגומל .ג
  
 יוחלף תקנון הקופה בתקנון חדש, המבוסס על תקנון  2016בינואר  1בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, החל מיום  .2

 בים ושינויים שאושרו ע"י דירקטוריון החברה. ייידי אגף שוק ההון, בשינויים מח-לשפורסם ע תקני
 לתקנון' א בנספח מפורטת, 2016 מינואר החל בחברה שינוהלו ההשקעה מסלולי של התקנונית ההשקעה מדיניות
  .הקופה

  
(להלן:  2014-לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע"ד בהתאם. 3

פות הגמל נתונים על עובדיהם, נדרשים מעסיקים להעביר לקו 2016בינואר  1מיום  החל "תקנות תשלומים"),
  באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד. 

ידי המעסיק. תקנות תשלומים -ייכנסו לתוקף בצורה הדרגתית בשים לב למספר העובדים המועסקים על התקנות
חוזרים שנדרשת הקופה להעביר למעביד, והחברה, באמצעות הבנק המתפעל,  היזונים לגביכוללות גם הוראות 

 נערכת ליישום התקנות.

 

 

  


