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 כללי

ואת התפתחות עסקיה, כפי שחלו  2019 ספטמברב 30ליום  חלק זה לדוח התקופתי כולל את תיאור עסקי החברה  1

(להלן: "תקופת הדוח"). מהותיות המידע הכלול בחלק זה  2019של שנת  החודשים הראשונים תתשעבמהלך 

בדוח התקופתי נבחנה מנקודת ראותה של החברה , כאשר במקרים מסוימים הורחב התיאור על מנת לתת תמונה 

 מקיפה של הנושא.

 עילות תיאור עסקי החברה לפי תחומי פ
 54321 מוצרים ושירותים .א

 

ליום 31 בדצמברדוד

201920182018

מספר חשבונות עמיתים(1):
 2,414                            2,550                  2,135                חשבונות פעיליםשב
 2,639                            2,637                  2,522                חשבונות שאינם פעיליםשב

 5,053                            5,187                  4,657                סה"כ חשבונות

נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ₪)(3):

 128,025                       140,601             127,170           נכסים נטו- פעילים11

 65,144                          68,433                64,472              נכסים נטו - שאינם פעילים10

 193,169                       209,034             191,642           סה"כ נכסים מנוהלים נטו

דוד

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

נתונים תוצאתיים(באלפים) 

201920182018(ללא העברות בין מסלולים):

147117146דמי גמולים משונתים(2) עבור מצטרפים חדשיםשונ

 22,308                          17,346                15,023              תקבולים מדמי גמולים

 43                                    -                         30                      תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים(5)

 32                                  2                          3                        העברות צבירה לקרן

(25,836)(18,600)(20,442)העברות צבירה מהקרן

(12,361)(9,535)(9,869)פדיונות

(6,863) 3,932 13,758עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה (4)

ליום 30 בספטמבר

לתקופה שהסתיימה ביום 30 

בספטמבר
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 גמולים דמי הופקדו שבו כחשבון פעיל עמית חשבון מגדיר החוזר המאוחד.  ) 5.4.1.10נספח -המוצגים הינם ברמת מספרי חשבונות (חוזר מאוחד דין וחשבון  הנתונים 1

 כעמית והן פעיל כעמית הן ידווח חשבונות מספר בעל ועמית המאוחד ייתכןהחוזר  פ"ע כן כמו. הדוח לתאריך יתרה בו ושעומדת הדוח למועד שקדם האחרון ברבעון

 ".פעיל עמית שאינו מי"כ מוגדר פעיל לא עמית. פעיל לא

ההפקדה/  -עבור הפקדות חודשיות -עבור עמיתים/מבוטחים פעילים שהצטרפו לקרן במהלך השנה. לצורך חישוב דמי הגמולים המשונתים -דמי גמולים משונתים 2

יוכפל במספר  -כי מדובר בחיוב בודד בלבד). עבור הפקדות/חיובים  בעלי עיתוי אחר (רבעוני, חצי שנתי וכדומה) ב(יש לשים ל 12-החיוב החודשי האחרון  יוכפל ב

 פעמיים. -לו דמי גמולים חדהפעמים שאותן הפקדות/חיובים צפויים להופיע במהלך השנה כך שישקפו את דמי הגמולים השנתיים. דמי גמולים משונתים לא יכל

  סך כל הנכסים בניכוי זכאים ויתרות זכות. –נכסים נטו  3

 .ניהול ודמי מיסים, ישירות הוצאות בניכוי מהשקעות) הפסדים(רווחים ומשקף רןהק של והוצאות הכנסות מדוח נלקח לתקופה הוצאות על) הפסדים( הכנסות עודף 4

 לעמיתיםהפקדות החודשיות/רבעוניות. הנתון בדוח כולל  תקבול של סכום אחד בלבד בתקופת הדוח שאינו חלק מההפקדות –תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים  5

 )₪ 100ד (סכום חד פעמי הגדול מ (ברמת תעודת זהות) שבתקופת הדיווח בוצעה עבורם הפקדה אחת בלב
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לשנה שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

201920182018דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

 959                                702                      716                    דמי ניהול-פעילים ולא פעילים

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 

שגבתה החברה בפועל (ב%) :

 0.45                              0.45                    0.46                  שיעור דמי ניהול- פעילים ולא פעילים (בסיס שנתי)

תשואות הקרן ברוטו(7)(באחוזים):

(3.01) 2.26 7.60השתלמות פ.ר.ח כללי

(0.63) 0.14 4.81השתלמות פ.ר.ח אג"ח ללא מניות

ליום 31 בדצמבר

201920182018

חשבונות מנותקי קשר(6):
 372                                394                      443                    מספר חשבונות

 5,767 6,996 6,233נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח)

 27 23 21דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח)

 0.45                              0.45                    0.46                  שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים בפועל

ליום 30 בספטמבר

לתקופה שהסתיימה ביום 30 

בספטמבר

 

 

 

 67מגמות והתפתחויות .ב
 : ניתן לראות בטבלת מוצרים ושירותים כי

אש"ח (מתוכה  )1,572(עמדה על סך מהיקף הנכסים סך הצבירה השלילית  30.09.19בתקופה שהסתיימה ב 

מהיקף בה סך הצבירה השלילית  30.09.2018אש''ח). לעומת התקופה שהסתיימה ביום  13,758רווחים בסך 

הסתיימה ביום אש"ח) ולעומת התקופה ש 3,932) אש"ח (מתוכה רווחים בסך 6,855עמדה על סך (הנכסים 

)  אש"ח (מתוכה הפסדים בסך 22,720עמדה על סך (מהיקף הנכסים בה סך הצבירה השלילית  31.12.18

 ) אש"ח).6,863(

 היקף נכסים מנוהלים .ג

 . טבלה בסעיף א' תחת "מוצרים ושירותים"לעניין היקף הנכסים המנוהלים ראה את ה

 

 :בפעילות החברה ובסביבה העסקית בתקופת הדוחאירועים חריגים, מגמות, אירועים והתפתחויות  .ד
לא חלו אירועים חריגים  או חד פעמיים בעסקי החברה או החורגים ממהלך  זה דוחתקופה המכוסה בב

 .העסקים הרגיל הבאים לידי ביטוי בדוחותיה הכספיים של החברה

 

 

                                                           

 שהקשר עמו נותק מוגדר עמית שמתקיים בו אחד מאלה:  : עמית2012-עמיתים ומוטבים), תשע"באיתור (גמל) "פ תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות ע 6

 הרשום על שמו הוא חשבון רדום. הגדרת מנותק קשר הינה נכונה לסוף תקופה. רן) החשבון בק2תכתובת הדואר שנשלחה אליו היא דואר חוזר (  ) 1(

 ניהול. התשואות הינן בניכוי הוצאות ישירות ולפני דמי 7
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ìù éôñë ïåáùçå ïéã

ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç"î

 íåéì30  øáîèôñá2019
]íéø÷åáî éúìá[







ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç" î
ììåëä çååøä ìò úåçåã

12

 ìù äôå÷úì9íéùãåç 
íåéá äîééúñäù

 ìù äôå÷úì3íéùãåç 
íåéá äîééúñäù

äðùì
äîééúñäù

íåéá

30øáîèôñá 30øáîèôñá 31øáîöãá 

20192018201920182018

ø÷åáî éúìáø÷åáî

ç"ù éôìà

 úåñðëä

ïø÷î ìåäéð éîãî úåñðëä
úåîìúùä 716  702  242  234  959 

úåñðëää ìë êñ 716  702  242  234  959 

 úåàöåä

úåéììëå äìäðä úåàöåä6 716  702  242  234  959 

úåàöåää ìë êñ 716  702  242  234  959 

äôå÷úì (ãñôä) çååø -  -  -  -  - 

íééôñëä úåçåãäî ãøôð éúìá ÷ìç íéååäî íéôøåöîä íéøåàáä.



ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç"î
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  øåàéá1 éììë - 

ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç" î) ïìäì"äøáçä(" ,ô ìåäéðá ú÷ñåò.ø.ç  .� úåîìúùä ïø÷

äøôä úåòåö÷îá  íéãáåòì- íééàåôø) ïìäì"ïø÷ä ("úåðîàðá . íåéá äî÷åä ïø÷ä6  éàîá1982  úøâñîá

äéñðôì íéáéëø úììëäì éøåáéöä øåè÷ñá øëù éîëñä . íåéì ãò31  øáîöãá2009  ãéâàúë äìòô ïø÷ä

 íåéî ìçäå1  øàåðéá2010 úåðîàðá äøáçä éãé ìò ïø÷ä úìäåðî .

 íéãáåòä éðåâøàá íéãâåàîä íéãáåòì úãòåéîå ìîâä úåôå÷ ÷åçá äúøãâäë úéôðò ìîâ úôå÷ äðéä ïø÷ä

äøôä-íééàåôø.



ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç"î
 íééôñëä úåçåãì íéøåàéá
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  øåàéá2 úéàðåáùç úåéðéãî - 

úéàðåáùçä úåéðéãîä éø÷éò , íééôñëä úåçåãä úëéøòá åîùåé øùà ,ïî÷ìãë íðéä:

à.éììë

ïåëñçå çåèéáä ïåää ÷åù úåùø úåàøåäì íàúäá åëøòð äøáçä ìù íééôñëä úåçåãä , øáãá úåçåã úëéøò

 íåéá åîñøåôù ìîâ úôå÷ ìù íééôñë4 õøîá ,2018 áãçåàîä øæåç- "øåáéöì ïåáùçå ïéã "ïë åîëå  úåçåã

 íééîåàìðéá éôñë çååéã éð÷úì íàúäá åëøòð åìà íééôñë) ïìäì-  éð÷úIFRS( , úåàðåáùç ï÷úì íàúäáå

 éîåàìðéáIAS 34 "íééðéá úåôå÷úì éôñë çååéã " íééîåàìðéá éôñë çååéã éð÷ú ìùIFRS  . åðéàù òãéî

úåçåãá âöåä àì éúåäî.

çååø úåøèîì úìòåô äðéà äøáçä ,úéôðò äôå÷ úìäðî äøáçäå ìéàåäå ,äéúåàöåä äáåâá ïä äéúåñðëä .

êëéôì ,åãäå íéðîåæîä íéøæú ìò úåçåãä" ìòá éñððéô òãéî íéôéñåî íðéà éîöòä ïåäá íééåðéùä ìò ç

éôñëä çååéãá íéìåìë íðéà ïëìå íééôñëä úåçåãá íéé÷ä òãéîä ìò úåòîùî.

íééðéá íééôñëä úåçåãá åîùåé øùà úéàðåáùçä úåéðéãîä éø÷éò , úåçåãá åîùåé øùà åìàì úåéá÷òá íðéä

 íåéì äøáçä ìù íééúðùä íééôñëä31  øáîöãá2018 ,úøçà øîàð íà àìà.

á.äâöää òáèîå úåìéòôä òáèî

íééìðéîåð íéëøòáå íéùãç íéì÷ù éôìàá íéâöåî íééôñëä úåçåãä.

â.úåàöåäå úåñðëäá äøëää

äøéáö ñéñá ìò úåîåùø äøáçä úåàöåäå úåñðëä.

ã . íéðîåæî éååù

ääåáâ ïúåìéæðù úåò÷ùä íéáùçð íéðîåæî éååù ,øö÷ ïîæì íééà÷ðá íéãéâàúá úåðåã÷éô úåììåëä ,

ãåáòùá íéìáâåî íðéà øùàå äò÷ùää ãòåîî íéùãåç äùåìù ìò äìåò äðéà úéøå÷îä íúôå÷úù.

ä    . äéñëðå ïø÷ä úåìåòô

ïø÷ä éúéîò úáåèì ïø÷ä éñëð úà úåðîàðá úìäðî äøáçä ,ìåäéð éîãì äøåîúá . ìù äéúåéåáééçúäå äéñëð

íéìäåðî ïø÷ä ,úåñçééúîä ÷åçä úåàøåä éô ìò ,äéúåéåáééçúäîå äøáçä éñëðî ãøôðá , úåìòá äøáçì ïéàå

íéúéîòì äàåùúì úåáééçúä åà íäéìò .êëéôì ,äøáçä ìù íééôñëä úåçåãá äéñëðå ïø÷ä úåìåòô åììëð àì.

å.úòã ìå÷éùå íéðãîåàá ùåîéù

ì íàúäá íééôñëä úåçåãä úëéøòá- IFRS ,úåëøòäá úòã ìå÷éùá ùîúùäì äøáçä úìäðä úùøãð ,

úåéåáééçúäå íéñëð ìù íéîåëñä ìòå úåéðéãîä íåùéé ìò íéòéôùî øùà úåçðäå íéðãîåà , úåñðëä

úåàöåäå .åìà íéðãîåàî úåðåù úåéäì úåìåìò ìòåôá úåàöåúäù øäáåé.

äøáçä ìù íééôñëä úåçåãä úðëäá íéùîùîä íééàðåáùç íéðãîåà ìù íùåáéâ úòá , úìäðä äùøãð



ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç"î
 íééôñëä úåçåãì íéøåàéá
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  øåàéá2 (êùîä) úéàðåáùç úåéðéãî - 

úåàãåå éàá íéëåøëä íéòåøéàå úåáéñðì øùàá úåçðä çéðäì äøáçä .íéðãîåàä úòéá÷á äúòã ìå÷éùá ,

úåðåù úåãáåò ìò äøáçä úìäðä úññáúî , úåáéñðì íàúäá úåøéáñ úåçðä ìòå íééðåöéç íéîøåâ

ïãîåà ìëì úåîéàúîä.

óèåù ïôåàá íéø÷ñð íñéñááù úåçðääå íéðãîåàä . äáù äôå÷úá íéøëåî íééàðåáùç íéðãîåàá íééåðéù

úòôùåî úéãéúò äôå÷ú ìëáå íéðãîåàä åð÷åú. åòöåá àì äøáçä ìù íééôñëä úåçåãä úëéøò êìäîá

íééúåäî äãéãî éëéìäú.



ô áäé.ø.ç .- òá ìîâ úåôå÷ ìåäéðì äøáç"î
 íééôñëä úåçåãì íéøåàéá
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  øåàá3 äáåç úåøúéå íéáééç - 

 íåéì30øáîèôñá 
 íåéì31

øáîöãá

201920182018

ø÷åáî éúìáø÷åáî

ç"ù éôìà

ùàøî úåàöåä 21  19  - 

** úåîìúùä ïø÷ íéáééç 41  11  49 

íéøåù÷ íéããö 3  3  - 

íéøçà íéáééç -  5  - 

äáåç úåøúéå íéáééç ë"äñ 65  38  49 

ìåäéðä éîã ïéá ùøôää úà úô÷ùî äøáçä ìù éôñëä áöîä ìò úåçåãá ïø÷ä úøúé (**)
.äøáçä úåàöåä ïéáå äøáçì åøáòåäå íéúéîòäî åáâðù,

äøáçä íäá íéø÷îá .ïø÷ä úîìùîù ìåäéðä éîã úåòöîàá äúåìéòô úà úðîîî äøáçä
 .íéáééç ñëð äøáçì øöåð , ïø÷äî äì åøáòåäù ìåäéðä éîãì øáòî íé÷ôñì íìùì äëéøö

  øåàá4 ïåä úåùéøãå éîöò ïåä - 

 äøáçä ìù úåéðîä ïåä áëøä)íééìðéîåð íéëøòá ( íåéì30   øáîèôñá2019 ) äôå÷ú úîåòì éåðéù àìá
äìéá÷î:(                                      

                                                                                     
                                                                              íåùø              òøôðå ÷ôðåî

                                                                                         ù éôìà"ç             

 5,000     úåìéâø úåéðî
 úåðá1                                          úçà ìë ùãç ì÷ù5.0                   0.01

                                                                                  ===                         ===
 óéòñ úàøåä çåëî4)à)(3 ( íééñððéô íéúåøéù ìò çå÷éôä ÷åçì)ìîâ úåôå÷( ,äØñùúä- 2005 , äøáçì

 äàøåää éàðúá úãîåòå úéôðò ìîâ úôå÷ ÷ø úìäðî äðéäå øçàî éìîéðéî éîöò ïåä íåé÷î øåèô úìäðîä
äøåîàä.
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  øåàá5 úåëæ úåøúéå íéàëæ - 

 íåéì30øáîèôñá 
 íåéì31

øáîöãá

201920182018

ø÷åáî éúìáø÷åáî

ç"ù éôìà

úøåëùîå øëù ìùá úåøçà úåéåáééçúäå íéãáåò 3  2  4 

íìùì úåàöåä 91  128  73* 

íéúåøéù éðúåðå íé÷ôñ 18  43  18 

úåéúìùîî úåéåùøå úåãñåî 8  8  10* 

(íéàëæ)íéøåù÷ íéããö 19  34  17* 

úåëæ úåøúéå íéàëæ ë"äñ 139  215  122 

ùãçî âååéñ (*)
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  øåàá6 úåéììëå äìäðä úåàöåä - 

 ìù äôå÷úì9íéùãåç 
íåéá äîééúñäù

 ìù äôå÷úì3íéùãåç 
íåéá äîééúñäù

äðùì
äîééúñäù

íåéá

30øáîèôñá 30øáîèôñá 31øáîöãá 

20192018201920182018

ø÷åáî éúìáø÷åáî

ç"ù éôìà

úååìðå äãåáò øëù 41  33  12  13  53 

íéøåè÷øéã ìåîâ 58  54  19  18  72 

úåúçôäå úçô 1  1  -  -  1 

íéçåèéá 33  31  11  10  41 

úøåù÷úå ãøùî ú÷æçà 31  27  11  9  36 

íéúéîòì øååéã 1  1  1  1  1 

úåò÷ùä ÷éú ìåäéð éîã 52  55  18  18  72 

íéìòôúî íéîøåâì íåìùú 39  46  13  15  60 

íééòåö÷î íéúåøéùå õåòéé 432  429  145  144  581 

úåøâàå íéñéî 17  12  8  5  18 

úåøçà 11  13  4  1  24 

äìäðä úåàöåä ìëä êñ
úåéììëå 716  702  242  234  959 

  øåàá7  úåéåìú úåéåáééçúä - 

 íåéì ïåëð30   øáîèôñá2019 äãâðë íéìäðúîä íééèôùî íéëéìä ïéàå úåéåìú úåéåáééçúä ïéà äøáçì.

  øåàá8 éôñëä çåãä êéøàú øçàì íéòåøéà - 

íééôñëä úåçåãá éåìéâ íéëéøöîä çååéãä êéøàú øçàì íééúåäî íéòåøéà åéä àì.


