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 כללי

ואת התפתחות עסקיה, כפי שחלו  2020 יוניב 30ליום  חלק זה לדוח התקופתי כולל את תיאור עסקי החברה  1

)להלן: "תקופת הדוח"(. מהותיות המידע הכלול בחלק זה בדוח  2020של שנת  החודשים הראשונים ששתבמהלך 

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

 של הנושא.

 ילות תיאור עסקי החברה לפי תחומי פע
 54321 מוצרים ושירותים .א

 

ליום 31 בדצמברקידוד

202020192019

מספר חשבונות עמיתים)1(:
 2,056                            2,184                  1,880                חשבונות פעיליםחשבונות11
 2,515                            2,597                  2,468                חשבונות שאינם פעיליםחשבונות10

 4,571                            4,781                  4,348                סה"כ חשבונות

נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ₪()3(:

 127,055                       128,210             112,298           נכסים נטו- פעיליםנטו11

 66,236                          66,818                63,252              נכסים נטו - שאינם פעיליםנטו10

 193,291                       195,028             175,550           סה"כ נכסים מנוהלים נטו

קידוד

לשנה שהסתיימה 

ביום 31 במרץ

נתונים תוצאתיים)באלפים( 

202020192019)ללא העברות בין מסלולים(:

3792179דמי גמולים משונתים)2( עבור מצטרפים חדשיםמשונתים1

 19,373                          9,432                  8,346                תקבולים מדמי גמולים

 30                                  30                        31                      תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים)5(

 3                                    3                            -                       העברות צבירה לקרן

(25,786)(13,707)(10,814)העברות צבירה מהקרן

(12,550)(6,168)(5,123)פדיונות

 19,082 12,301(10,151)עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה )4(

ליום 30 ביוני

לתקופה שהסתיימה ביום 30 

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

 כעמית והן פעיל כעמית הן ידווח חשבונות מספר בעל ועמית החוזר המאוחד ייתכן 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. -חדהפעמים שאותן הפקדות/חיובים צפויים להופיע במהלך השנה כך שישקפו את דמי הגמולים השנתיים. דמי גמולים משונתים לא יכללו דמי גמולים 

  כל הנכסים בניכוי זכאים ויתרות זכות.סך  –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  חלק מההפקדותתקבול של סכום אחד בלבד בתקופת הדוח שאינו  –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 במרץ

202020192019דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

 958                                474                      509                    דמי ניהול-פעילים ולא פעילים

שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 

שגבתה החברה בפועל )ב%( :

 0.49                              0.45                    0.52                  שיעור דמי ניהול- פעילים ולא פעילים )בסיס שנתי(

תשואות הקרן ברוטו)7()באחוזים(:

 10.88 6.67(5.22)השתלמות פ.ר.ח כללי

 5.14 3.18(1.16)השתלמות פ.ר.ח אג"ח ללא מניות

ליום 31 בדצמבר

202020192019

חשבונות מנותקי קשר)6(:
 411                                421                      533                    מספר חשבונות

 6,093 6,355 8,909נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 29 14 23דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 0.49                              0.45                    0.52                  שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים בפועל

ליום 30 ביוני

לתקופה שהסתיימה ביום 30 

ביוני

 

 

 

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

אש"ח  (17,741)עמדה על סך מהיקף הנכסים סך הצבירה השלילית  30.06.20בתקופה שהסתיימה ב 

בה סך הצבירה  30.06.2019אש''ח(. לעומת התקופה שהסתיימה ביום  10,151בסך  הפסדים)מתוכה 

אש"ח( ולעומת התקופה  12,301אש"ח )מתוכה רווחים בסך  1,859עמדה על סך מהיקף הנכסים  חיוביתה

(  אש"ח )מתוכה 122עמדה על סך )מהיקף הנכסים  חיוביתבה סך הצבירה ה 31.12.19שהסתיימה ביום 

 אש"ח(. 19,082בסך  רווחים

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

 

 

 

 

                                                           
 ותק מוגדר עמית שמתקיים בו אחד מאלה: שהקשר עמו נ : עמית2012-איתור עמיתים ומוטבים(, תשע"ב)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)

 התשואות הינן בניכוי הוצאות ישירות ולפני דמי ניהול. 7
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 :אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבה העסקית בתקופת הדוחאירועים חריגים, מגמות,  .ד
הודיע  15.3.2018החברה מקבלת שירותי תפעול מהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ. בתאריך  (1)

ות בשנה הוארך הסכם ההתקשר 2019. במהלך שנת 31.12.2019הבנק על סיום התקשרות בתאריך 
 .2020נוספת עד לסוף שנת 

, ביניהם החברה, כי הפועלים סהר בע"מ לכלל לקוחותיחברת  ההודיע 2020מהלך חודש פברואר ב (2)
 קסטודיאן )משמורת ניירות ערך( פסיק להעניק שירותיתא יבתחום, כך שה האת פעילות מתא מסיייה

החליטה להעביר את שירות הקסטודיאן לבנק הבינלאומי החברה . 2020חודש אוגוסט באופן סופי ב
 .2020 אוגוסטחודש ון. העברת המשמרת צפויה להתבצע במהלך הראש

 פרץ נגיף הקורונה ברחבי העולם ואף בישראל. 2020בתחילת שנת  (3)
 רבים ועובדים ישראל מדינת תושבי תנועת על משמעותיות מגבלות הוטלו המגיפה התפרצות בעקבות

 בעקבות התושבים על מגבלות הטילו בעולם נוספות מדינות גם. ת"לחל הוצאו או פוטרו במשק
 .העולמית הכלכלה על וארוך בינוני לטווח ההשלכה לגבי גדולה וודאות אי קיימת. המגיפה התפרצות

לירידות חדות  2020התפרצות נגיף הקורונה בעולם הביאה החל מהמחצית השנייה של חודש פברואר 
אשון לתשואות שליליות בענף במדדים בבורסות בעולם ובארץ. ירידות אלה גרמו בתום הרבעון הר

קופות הגמל בארץ ובכללן הקופות המנוהלות ע"י החברה. יחד עם זאת בחודש אפריל נרשמו עליות 
 שערים חדות במרבית המדדים.

שכן מדובר  ,לא ניתן לאמוד במדויק את ההשפעות הכלכליות של התפרצות הנגיף על שוק ההון 
. הנהלת החברה, 2020לשנת  שלישיצפוי להסתיים ברבעון הבאירוע מתגלגל, שלפי הערכות במשק אינו 

ועדת ההשקעות, מנהל ההשקעות, מנהל הסיכונים ושאר הגורמים הרלוונטיים בחברה לעניין זה 
 עוקבים מקרוב אחר כלל השינויים בשוק.

 

 האסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים .ה
 

המפורסם באתר  2019העיקרים בדוח הכספי לשנת  ניתן לעיין באסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה

 החברה.

 לחץ כאן –המפורסם באתר החברה  – 2019למעבר לדוח הכספי של החברה לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.k-prh.co.il/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D/%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA/
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דין וחשבון כספי של

מ"חברה ליהול קופות גמל בע -. ח.ר.יהב פ

2020ביוי  30ליום 
]בלתי מבוקרים[







מ "חברה ליהול קופות גמל בע -. ח.ר.יהב פ
דוחות על הרווח הכולל

12

 חודשים6לתקופה של 
שהסתיימה ביום

 חודשים3לתקופה של 
שהסתיימה ביום

לשה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוי30 ביוי30

20202019202020192019

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

הכסות 

הכסות מדמי יהול מקרן
 958  238  235  474  509 - השתלמות

 958  238  235  474  509 סך כל ההכסות

הוצאות 

 958  238  235  474  509 6הוצאות ההלה וכלליות

 958  238  235  474  509 סך כל ההוצאות

 -  -  -  -  - רווח (הפסד) לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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ביאורים לדוחות הכספיים 

13

 - כללי 1ביאור  

קרן השתלמות –.  ח.ר.עוסקת ביהול פ, ")החברה"להלן (מ "חברה ליהול קופות גמל בע -. ח.ר.יהב פ

במסגרת  1982במאי  6הקרן הוקמה ביום . באמות") הקרן"להלן (רפואיים -לעובדים  במקצועות הפרה

הקרן פעלה כתאגיד  2009בדצמבר  31עד ליום . הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפסיה

. מוהלת הקרן על ידי החברה באמות 2010ביואר  1והחל מיום 

הקרן היה קופת גמל עפית כהגדרתה בחוק קופות הגמל ומיועדת לעובדים המאוגדים בארגוי העובדים 

.רפואיים-הפרה



מ"חברה ליהול קופות גמל בע -. ח.ר.יהב פ
ביאורים לדוחות הכספיים 
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 - מדייות חשבואית 2ביאור  

:הים כדלקמן, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים , עיקרי המדייות החשבואית

כללי.א

, רשות שוק ההון הביטוח וחסכון-הדוחות הכספיים של החברה ערכו בהתאם להוראות משרד האוצר 

דין וחשבון " -חוזר המאוחדב 2018, במרץ 4עריכת דוחות כספיים של קופת גמל שפורסמו ביום בדבר 

). IFRSתקי  -להלן (דוחות כספיים אלו ערכו בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים  וכמו כן" לציבור

והבהרות ) IAS(תקי חשבואות בילאומיים , )IFRS(תקי דיווח כספי בילאומיים : תקים אלו כוללים

).SIC(ולתקי חשבואות בילאומיים ) IFRIC(לתקי דיווח כספי בילאומיים 

. הכסותיה הן בגובה הוצאותיה, והואיל והחברה מהלת קופה עפית, החברה איה פועלת למטרות רווח

ח על השיויים בהון העצמי אים מוסיפים מידע פיסי בעל "הדוחות על תזרים המזומים והדו, לפיכך

.משמעות על המידע הקיים בדוחות הכספיים ולכן אים כלולים בדיווח הכספי

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה.ב

.הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים ומיליים

ההכרה בהכסות והוצאות.ג

.הכסות והוצאות החברה רשומות על בסיס צבירה

שווי מזומים . ד

, הכוללות פיקדוות בתאגידים בקאיים לזמן קצר, שווי מזומים חשבים השקעות שזילותן גבוהה

.שתקופתם המקורית איה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אים מוגבלים בשעבוד

פעולות הקרן וכסיה .    ה

כסיה והתחייבויותיה של . בתמורה לדמי יהול, החברה מהלת באמות את כסי הקרן לטובת עמיתי הקרן

ואין לחברה בעלות , בפרד מכסי החברה ומהתחייבויותיה, על פי הוראות החוק המתייחסות, הקרן מוהלים

.לא כללו פעולות הקרן וכסיה בדוחות הכספיים של החברה, לפיכך. עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים

שימוש באומדים ושיקול דעת.ו

, דרשת ההלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

הכסות , אומדים והחות אשר משפיעים על יישום המדייות ועל הסכומים של כסים והתחייבויות

.יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שוות מאומדים אלו. והוצאות

דרשה ההלת , בעת גיבושם של אומדים חשבואיים המשמשים בהכת הדוחות הכספיים של החברה

, בשיקול דעתה בקביעת האומדים. החברה להיח החות באשר לסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות
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 - מדייות חשבואית (המשך) 2ביאור  

גורמים חיצויים ועל החות סבירות בהתאם לסיבות , מתבססת ההלת החברה על עובדות שוות

.המתאימות לכל אומדן

שיויים באומדים חשבואיים מוכרים בתקופה שבה . האומדים וההחות שבבסיסם סקרים באופן שוטף

.תוקו האומדים ובכל תקופה עתידית מושפעת
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 - חייבים ויתרות חובה 3באור  

 ביוי30ליום 
31ליום 

בדצמבר

202020192019

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 -  33  35 הוצאות מראש

 11  25  - חייבים קרן השתלמות *

 -  6  6 צדדים קשורים

 11  64  41 סה"כ חייבים ויתרות חובה

(*) יתרת הקרן בדוחות על המצב הכספי של החברה משקפת את ההפרש בין דמי היהול
,שגבו מהעמיתים והועברו לחברה ובין הוצאות החברה.

החברה מממת את פעילותה באמצעות דמי היהול שמשלמת הקרן. במקרים בהם החברה
צריכה לשלם לספקים מעבר לדמי היהול שהועברו לה מהקרן , וצר לחברה כס חייבים. 

 - הון עצמי ודרישות הון 4באור  

 (בלא2020 ביוי 30הרכב הון המיות של החברה (בערכים ומיליים) ליום 
שיוי לעומת תקופה מקבילה):

רשום
מופק
 ופרע

אלפי ש"ח

5.00.01 שקל כל אחת1 מיות רגילות בות 5,000

) לחוק הפיקוח על שירותים פיסים (קופות גמל),3(א)(4מכוח הוראת סעיף 
, לחברה המהלת פטור מקיום הון עצמי מיימלי מאחר2005התשס"ה- 

והיה מהלת רק קופת גמל עפית ועומדת בתאי ההוראה האמורה.
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 - זכאים ויתרות זכות 5באור  

 ביוי30ליום 
31ליום 

בדצמבר

202020192019

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 4  3  4 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת

 106  91  50 הוצאות לשלם

 17  20  43 ספקים וותי שירותים

 3  10  12 מוסדות ורשויות ממשלתיות

 -  -  36 קרן ההשתלמות *

 26  16  17 צדדים קשורים(זכאים) **

 156  140  162 סה"כ זכאים ויתרות זכות

שגבו מהעמיתים ,יתרת הקרן בדוחות על המצב הכספי של החברה משקפת את ההפרש בין דמי היהול (*)  
.והועברו לחברה ובין הוצאות החברה

במקרים בהם החברה משלמת לספקים . החברה מממת את פעילותה באמצעות דמי היהול שמשלמת הקרן
. וצרת לחברה התחייבות לקרן, פחות מדמי היהול שהועברו לה מהקרן 

.יתרות שעמדו כון ליום הדוח לזכות גמול הדירקטורים ולמהל ההשקעות(**) 
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 - הוצאות ההלה וכלליות 6באור  

 חודשים6לתקופה של 
שהסתיימה ביום

 חודשים3לתקופה של 
שהסתיימה ביום

לשה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוי30 ביוי30

20202019202020192019

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"ח

 57  13  15  29  29 שכר עבודה ולוות

 75  20  11  39  24 גמול דירקטורים

 1  1  -  1  - פחת והפחתות

 44  11  11  22  21 ביטוחים

 40  11  11  20  21 אחזקת משרד ותקשורת

 1  -  6  -  8 דיוור לעמיתים

 69  17  13  34  30 דמי יהול תיק השקעות

 51  13  32  26  65 תשלום לגורמים מתפעלים

 581  142  122  287  286 ייעוץ ושירותים מקצועיים

 21  5  13  9  23 מיסים ואגרות

 18  5  1  7  2 אחרות

סך הכל הוצאות ההלה
 958  238  235  474  509 וכלליות

 - התחייבויות תלויות  7באור  

.לחברה אין התחייבויות תלויות ואין הליכים משפטיים המתהלים כגדה 2020ביוי   30כון ליום 


