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הלמן - אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

דוחות הכנסות והוצאות ביניים

201820172017

מבוקר

ביאור

הכנסות (הפסדים)

 149                     87                124             ממזומנים ושווי מזומנים

מהשקעות:

 5,973                  1,095          (920)  מנכסי חוב סחירים

 7,444                  1,331           2,070          מנכסי חוב שאינם סחירים

 2,783                 (1,751)  (992)  ממניות

 14,843                1,694          (3,662)  מהשקעות אחרות

 31,043                2,369(3,504)סך כל ההכנסות מהשקעות

   -                                     -              -הכנסות אחרות

 31,192                2,456(3,380)סך כל ההכנסות (הפסדים)

הוצאות

 3,504                 41,229628דמי ניהול

 627                    254286הוצאות ישירות

 207                    5521מסים

 4,338                 1,538935סך כל ההוצאות

 26,854                1,521          (4,918)  עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום

בלתי מבוקר

אלפי ₪

31 במרץ
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הלמן - אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

דוחות ביניים על תנועה בקרן הפנסיה

201820172017

מבוקר

 349,071              349,071       635,193      סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לתחילת התקופה

 135,092              20,968         57,906        תקבולים מדמי גמולים

(3,983)  (628)  (1,852)  חלקם של מבטחי משנה בתקבולים מדמי גמולים

                 1,032   -                (218)  הכנסות מעמלות של מבטחי משנה

 132,141              20,340         55,836        סך כל תקבולים, נטו

תשלומים:

תשלומים למקבלי קצבה הקיימים:

(237) (58) (96) תשלומי פנסיית נכות

(138) (35) (62) תשלומי פנסיית שאירים

(115) (21) (48) תשלומי פנסיית זקנה

תשלומים אחרים

(6,603) (1,702) (3,478) פדיונות

 570                                  123           1,086חלקם של מבטחי משנה בתשלומים ובשינוי בהתחייבויות

(6,523) (1,693)  (2,598)  סך כל התשלומים, נטו

העברות צבירה לקרן

 4,775                  126              432             העברות מחברות ביטוח

 181,266              29,236         69,541        העברות מקרנות פנסיה חדשות

 443                     1,322           398             העברות מקופות גמל

        70,371         30,684              186,484 

העברות צבירה מהקרן

(2,063) (667) (396) העברות לחברות ביטוח

(49,474) (11,409) (17,049) העברות לקרנות פנסיה חדשות

(1,297)             (367)            (406)העברות לקופות גמל

 (17,851) (12,443) (52,834)

 133,650              18,241         52,520        העברות צבירה, נטו

  (4,918)          1,521                26,854 

 635,193              387,480       736,033      סך הנכסים בניכוי התחייבויות שוטפות לסוף התקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים.

לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום
לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה מועבר מדוח 

הכנסות והוצאות

31 במרץ

בלתי מבוקר

אלפי ₪
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הלמן - אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים ביניים

ביאור 1 - כללי

א.

מסלולי חסכון:ב.

 שינויים במערך קרנות הפנסיהג.
תוכניות ביטוח:ד.

החברה המנהלת קיבלה מאת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - הממונה) רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, 

התשמ"א - 1981.

הקרן מנוהלת על ידי החברה המנהלת במערכת חשבונות נפרדת.  הקרן קיבלה אישור קופת גמל לקצבה על פי תקנות מס הכנסה (כללים 

לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד-1964 (להלן: "תקנות מס הכנסה").

הקרן הינה קרן פנסיה מסוג תשואה. העמיתים זכאים לזכויות פנסיה מקיפה - פנסיה לעת זיקנה, פנסיה במקרה של אי כושר עבודה ופנסיה 

לשאירים.

הקרן מנהלת את כספי החיסכון של כל מבוטח במסלול החסכון המתאים לגילו של המבוטח כדלקמן:

ג. תוכנית עתירת ביטוח נכות - תוכנית הכוללת חסכון לקצבת זקנה, ביטוח סיכוני מוות בשיעורים מופחתים וביטוח סיכוני נכות בשיעורים 

מוגדלים לעומת התוכנית המקיפה.

הקרן נוהלה על ידי הלמן  אלדובי קרנות פנסיה בע"מ וזאת עד ליום 1 בינואר 2010. לאחר תאריך זה מוזגה הלמן אלדובי קרנות פנסיה בע"מ 

לחברת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: החברה המנהלת) אשר מתאריך זה הינה החברה המנהלת  של הקרן.

קרן הפנסיה הלמן - אלדובי קרן פנסיה מקיפה (להלן - "הקרן") החלה לפעול בחודש נובמבר 2004 בהתאם לכללי ניהול קרנות פנסיה חדשות. 

הכללים גובשו על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון .

1. תוכנית בסיס

מבוטח המצטרף לקרן יצורף למסלול חסכון על-פי גילו ויועבר ממסלול למסלול אוטומטית עד לתום 7 חודשים מתום השנה בא מלאו למבוטח 

שנות הגיל המקסמלי. מבוטח רשאי לבחור במסלול חסכון שונה מהמסלול הקבוע לפי גילו ולעבור בין המסלולים בכל תקופת חברותו בקרן.

ב. תוכנית עתירת חסכון - תוכנית הכוללת חסכון לקצבת זקנה מוגדלת וביטוח סיכוני מוות ונכות בשיעורים מופחתים לעומת התוכנית 

המקיפה.

2. תוכנית מקיפה

ד. תוכנית עתירת ביטוח שארים - תוכנית הכוללת חסכון לקצבת זיקנה, ביטוח סיכוני מוות בשיעורים מוגדלים וביטוח סיכוני נכות בשיעורים 

מופחתים לעומת התוכנית המקיפה.

ה. תוכנית עתירת ביטוח - תוכנית הכוללת חסכון לקצבת זיקנה מוקטנת וביטוח סיכוני מוות ונכות בשיעורים מוגדלים לעומת התוכנית 

המקיפה.

מבוטח רשאי לבחור במועד ההצטרפות את אחת מתוך 5 תוכניות ביטוח הקיימות בקרן:

א. תוכנית מקיפה - תוכנית הכוללת חסכון לקצבת זקנה וביטוח סיכוני מוות ונכות בשיעורים הסטנדרטיים המקנים זכאות לפנסיית שאירים 

ונכות בגובה מקורב לגובה פנסיית הזקנה הצפויה.

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 בעניין "מסלולי השקעה בקופות גמל", החל מיום 1 בינואר 2016 בוצעו השינויים הבאים 

במערך קרנות הפנסיה שבניהול החברה:

"מסלול חיסכון בינוני" מוזג אל תוך "מסלול חיסכון ארוך", ושניהם יחדיו הוסבו למסלול "הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 

ומטה". כמו כן, "מסלול חיסכון קצר" הוסב למסלול "הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 עד 60" ו- "מסלול חיסכון שוטף" הוסב 

למסלול "הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה".

5. תוכנית עתירת ביטוח שאירים

מבוטח רשאי לעבור בין תוכניות הפנסיה במשך כל תקופת חברותו בקרן, בכפוף להסכמת הקרן.

3. תוכנית עתירת חסכון

4. תוכנית עתירת ביטוח נכות
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הלמן - אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים ביניים

ביאור 1 - כללי (המשך)

ד.

ביאור 2 - מדיניות חשבונאית

3. עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות ביניים אלה באופן עקבי ליישומם בדוחות  השנתיים.

2. דוחות הביניים נערכו ליום 31 במרץ 2018 ולתקופות של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות 

הכספיים השנתיים של הקרן ליום 31 בדצמבר 2017 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליהם (להלן – הדוחות השנתיים).

1. דוחות ביניים אלה נערכו על פי הכללים החשבונאיים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים בהתאם להנחיות 

רשות שוק ההון ביטוח וחסכון  ולתקן 14 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

בשלב זה, אין ביכולת החברה המנהלת להעריך את השפעת השינוי הצפוי במתודולוגיה על השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים והאם 

תהיה השפעה כאמור.

ביום 30 בינואר 2012 פרסם משרד האוצר מכרז חדש להקמה ותפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור הגופים המוסדיים 

לצורך שערוך נכסי חוב לא סחירים (אגרות חוב קונצרניות, הלוואות, פיקדונות וכדומה).

ביום 14 באוקטובר 2012 זכתה חברת שערי ריבית בע"מ במכרז פומבי להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים פרטניים ושערי ריבית עבור 

גופים מוסדיים. ביום 22 ביוני 2014 קבלה ועדת המכרזים של משרד האוצר החלטה לפסול את הצעת שערי ריבית לאור בעיות שונות שהתגלו 

בהצעת החברה וזאת בכפוף לשימוע שיערך לחברה.

בפרסום של משרד האוצר מיום 21 בספטמבר 2014 הוחלט לפסול את הצעת שערי ריבית ולהכריז על חברת מרווח הוגן בע"מ, כזוכה במכרז. עד 

לסיום ההיערכות למעבר למודל מרווח הוגן המעודכן, מרווח הוגן תמשיך לפעול בהתאם לתנאים שנקבעו במכרז 2009-3 וציטוטים לצורך 

שערוך נכסי חוב לא סחירים ייערכו על בסיס המודל הנוכחי. על לוחות הזמנים להטמעת מודל מרווח הוגן המעודכן ופירוט המשך ההיערכות 

תצא הודעה נפרדת בהמשך.
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הלמן - אלדובי - קרן פנסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים ביניים

ביאור 3 - נכסי חוב שאינם סחירים

א. הוראות הדין הרלוונטיות

נכון לתאריך הדוח הכספי שיעור ההחזקה של הקרן באגרות חוב מיועדות הינו כ- 28.6%.

הקרן משקיעה באגרות חוב מיועדות חדשות הנושאות ריבית ריאלית בשיעור שנתי של 4.86% .

ב. הרכב:

201820172017

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

             173,694      114,590      210,206אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד (*)

נכסי חוב אחרים

               10,889          5,876        12,495אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה

אגרות חוב קונצרניות ניתנות להמרה

                     -              -              -פיקדונות בבנקים

                     -              -              -הלוואות לעמיתים

                 9,866          5,030          9,569הלוואות לאחרים

22,064        10,906        20,755               

232,270      125,496      194,449             

(*) הרכב אגרות חוב מיועדות מסוג ערד

אחוזיםאלפי ₪אחוזיםאלפי ₪אחוזיםאלפי ₪

27      29167,356      112,238                28 203,072נכסי עמיתים שאינם מקבלי קצבה

85          556,338          2,352                86     7,134נכסי מקבלי קצבה

      173,694      114,590 210,206סך הכל אגרות חוב מיועדות מסוג ערד

שיעור זקיפת התשואה הכולל אגרות חוב מיועדות מסוג ערד שנרכשו בתחילת החודש העוקב בגין תקופת הדוח הינו כ- 30%.

למסלול מקבלי קצבה נזקפת תשואה בהתאם להחזקת המסלול באגרות חוב מיועדות מסוג ערד והינה כ- 85.6%

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ

201820172017

לשנה שהסתיימה ביום

מבוקר

אלפי ש''ח

לתקופה שהסתיימה ביום

31 במרץ

על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פנסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017 , יוקצו אגרות חוב מיועדות 

מסוג "ערד" בשיעור של 60%  לפחות בגין נכסי מקבלי קצבה ולגבי נכסי יתר העמיתים (להלן: "נכסי עמיתים שאינם מקבלי קצבה") בקרן 

יוקצו אגרות חוב בשיעור של 30% מסך נכסי הקרן בניכוי נכסי מקבלי קצבה באיגרות חוב מיועדות. יצוין כי החל מה-1.1.2024 הקצאת האג"ח 

בגין נכסי עמיתים שאינם מקבלי קצבה תחולק ל-2: עמיתים בגיל 50 ומעלה ועמיתים בגין 50 ומטה. לעמיתים בגיל 50 ומעלה יוקצו אגרות חוב 

מיועדות מסוג "ערד" בשיעור של 30% מנכסיהם ואילו לעמיתים בגיל 50 ומטה יוקצו יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" בשיעור של 30%  

מנכסי הקרן בניכוי נכסי מקבלי קצבה ועמיתים בני 50 ומעלה באיגרות חוב מיועדות.

כמו כן יצוין כי על פי חוזר פנסיה 2017-3-4 שעניינו " כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות" במידה 

ושיעור הקצאת האג"ח לעמיתים שאינם מקבלי קצבאות עלה ביותר מ-1.5 נקודות האחוז בהשוואה לשיעור המינימאלי האחרון שפורסם, 

תזקוף קרן הפנסיה את התשואה של האג"ח המיועדות בשיעור העולה על השיעור האמור לנכסי מקבלי הקצבה בקרן בכפוף להוראות תקנות 

זקיפת תשואה.

"שיעור מינימאלי" - שיעור זקיפת התשואה של אג"ח מיועדות לעמיתים אחרים או לעמיתים בגיל 50 ומעלה, לפי העניין, בקרן הפנסיה בה 

שיעור זה הוא הנמוך ביותר, בהתאם לפרסום הממונה כפי שיתעדכן מעת לעת.

יתר על האמור, יצוין כי הוראות הדין הרלבנטיות לעניין נכסי חוב שאינם סחירים מעוגנות בפרק 4 לחלק 2 בשער 5 בקודקס הרגולציה של 

רשות שוק ההון.

בלתי מבוקר
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ביאור 4 - התחייבויות למקבלי קצבה

התחייבויות למקבלי קצבה קיימים

201820172017

מבוקר

 2,959                  1,389          2,933התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה

 2,432                  2,176          2,144התחייבויות לנכים

 2,939                  3,472          4,570התחייבויות לשאירי מבוטח

(IBNR) 580                     244             609עתודה לתביעות שקרו וטרם דווחו 

התחייבויות לתביעות תלויות

(58)   28               (43)  עתודה לפנסיונרים

10,2137,3098,852סך ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים

אחוז דמי הניהול לחברה המנהלת שהונח לצורך החישוב הינו 0.5%.

ביאור 5 - עודף (גירעון) אקטארי

2017

מבוקר

אחוזיםאחוזיםאלפי ש''ח

0.29(0.05)(364)א. עודף (גרעון) דמוגרפי עבור עמיתי הקרן

                     -              -              -ב. עודף (גרעון) הנובע מגורמי תשואה וריבית למקבלי קצבה - מקבלי קצבה קיימים

בתקופת הדוח לא היו שינויים שהנחות ובשיטות החישוב. כמו כן, לא חל שינוי במנגנון האישון האקטוארי.

ביאור 6 - דמי ניהול

א. הרכב:

201820172017

מבוקר

דמי ניהול מעמיתים שאינם מקבלי קצבה:

 2,716                  425              1,028          דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים

 759                     196              194             דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

דמי ניהול ממקבלי קצבה:

 29                       7                  7                 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 3,504                  628              1,229          סך הכל הוצאות דמי ניהול

ב. שיעורי דמי ניהול ממבוטחים:

201820172017

מבוקרדמי ניהול מעמיתים שאינם מקבלי קצבה:

דמי ניהול מדמי גמולים:

666

2.272.292.68שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

דמי ניהול מסך נכסים:

0.50.50.5שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין

0.120.200.2שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

דמי ניהול ממקבלי קצבה:

0.50.50.5שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין

0.50.50.5שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל

אלפי ש''ח

לשנה לתקופה שהסתיימה ביום

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר 31 במרץ

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום

31 במרץ

31 במרץ 2018

בלתי מבוקר

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של 3 חודשים 

שהסתיימה ביום

בלתי מבוקר

שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין

בלתי מבוקר

אלפי ₪

%

31 במרץ

בלתי מבוקר

לשנה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה 

חודשים שהסתיימה ביום
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הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים ביניים

ביאור 7 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

4. הקרן התחייבה להשקעה בקרנות השקעה. יתרת הסכומים שנותרו להשקעה ביום 31 במרץ 2018 הינם בסכום של 12,158 אלפי ₪ (ליום 31 

בדצמבר 2017 -12,864 אלפי ש"ח).

היועץ המשפטי של החברה מנהלת מוציא מכתבי אזהרה כנגד מעסיקים חייבים, ובמידת הצורך מגיש תביעות לבתי הדין לעבודה.

1. חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958 והתקנות שהותקנו על פיו, מטילים התחייבות על הקופה, בנסיבות שפורטו בחוק, בגין חובות של מעבידים  

לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה. לדעת הנהלת החברה המנהלת, לא ניתן להכיר בנכס בגין הסכומים האמורים 

להיגבות מהמעסיקים בשל אי הוודאות בכל הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם מחוייבות המעסיקים בנושא וזאת בין היתר בשל 

סיבות שונות לאי העברת הכספים לקופה האופיינים לסקטור קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד- מעביד, העברת כספים לקופה אחרת 

וכיוצ"ב).

3. החברה המנהלת מוציאה מעת לעת מכתבי התראה למעסיקים המפגרים בהעברת התשלומים לקופה במשך תקופה של שלושה חודשים 

ויותר. כמו כן, נשלחות הודעות לעמיתים בדבר הפיגור.

2. האומדן לסכום החוב של המעסיקים לקופה בתאריך עריכת המאזן בגין הפסקות ברצף העברת התשלומים בקרן הוא כ-2,094 אש"ח.
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 הצהרת אקטואר. 1

לערוך דין וחשבון אקטוארי של )להלן: "החברה"(  פנסיה בע"מ"ו קופות גמלאלדובי -"הלמןע"י נתבקשתי 

 .31.03.2018ליום  " )להלן: "הקרן"(מקיפהאלדובי קרן פנסיה -קרן הפנסיה "הלמן

אין לי כל יחסי גומלין  , פרט לכך2003הנני עובדת שכירה בחברה בתפקיד אקטואר ממונה החל מנובמבר 

, הקרן שללחברה המנהלת  או צדדים קשורים לקרןעם או  המנהלת של הקרן עם החברה, עם הקרן

(, מוסדיים גופים על החלים השקעה( )כללי גמלהפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  בתקנותכהגדרתם 

באמצעי שליטה  הי מחזיקנ. אינאו לחברה המנהלת של הקרן ועם מי שיש להם זיקה לקרן ,2012 -"בתשע

 לאף אחד מקרובי, כהגדרת "קרוב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"ל.  באחד מאלה. 

 כי: תומאשר האני מצהיר

 הדין וחשבון האקטוארי המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי. .1

 הדין וחשבון האקטוארי נערך בהתאם לאלה: .2

 .1964 –הוראות תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד  .א

מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת  ובכלל זה, אות הממונה של שוק ההון,הור .ב

 להוראות הממונה על שוק ההון לעריכת מאזנים אקטואריים.

  תקנון הקרן. .ג

 .במועד הדוחוהכל כתוקפם 

 חוות דעתי: .    3

דוח על המצב הכספי בדוחות רשומים בהתאם ל המצוינים בדין וחשבון, הנכסים שנצברו, .א

 . מועד הנזכרלשל הקרן  כספייםה

, וכן אלה המשמשים כבסיס .א ףמעבר לאלה המפורטים בסעי יתר הנתונים שבדין וחשבון, .ב

של הקרן החברה המנהלת הנהלת ידי -הומצאו לי על לחישובים ולהערכות שבדין וחשבון,

כת הדין נתונים נענו בצורה מספקת לעריוכל בקשותיי לקבלת מידע  במתכונת שנדרשה על ידי.

את דעתי בדבר סבירות הנתונים וכי ניתן נים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו ולנתו וחשבון,

 להסתמך עליהם בצורה המספקת לצורך עריכת הדין וחשבון.

על בדיקת סבירותם של הנתונים, לרבות  ותהבדיקות שנעשו באשר לשלמות הנתונים מבוסס .ג

 תקופותאליה מתייחס הדו"ח ולנתוני  תקופההבדיקות הנערכות על ידי השוואתם לנתוני 

דיוקים או השמטות עקביות -בדיקות אלו לעיתים אינן יכולות לגלות אי אשר על כן, ת.וקודמ

דיוקים או השמטות אפשריות מסוג זה אשר אין אפשרות -האחריות לאי או שיטתיות בנתונים.

 לבד.בשל הקרן החברה המנהלת הנהלת סבירה לגלותם היא של 

החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון  ,ידיעתי והערכתיפי מיטב ל .ד

את היקף ההתחייבויות של  בהתאם להנחות שפורטו בדין וחשבון, מייצגים, המצורף בזאת,

, ותואמים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות 31.03.2018ואת נכסיה ליום  הקרן

 ממונה על שוק ההון.ה

 _______________                       ויקטוריה פטשניקוב            אקטואר ממונה              8.20150.82     
 חתימה                      שם האקטואר                                                      תפקיד         תאריך                      
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 קטוארי.  מאזן א2

 ש"חבאלפי 

 

 ביאור

 

 ליום 

31/03/2018

 ליום 

31/12/2017 

    

 סך נכסים לפי הדוח על המצב הכספי
 

770,957 669,579 

    

 34,387 34,924  זכאים ויתרות זכות

    

    התחייבויות פנסיוניות:

    

 התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה:
   

 550,819 637,437   פעיליםהתחייבויות לעמיתים 

 74,834 88,747  פעיליםהתחייבויות לעמיתים שאינם 

 625,653 726,184  סך כל ההתחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה

    

 :התחייבויות למקבלי קצבה
   

 - - א3 לפנסיונרים התחייבויות

 8,852 10,213 ב3 קיימים קצבה מקבליל התחייבויות

 - - ג3 קיימים לפנסיה זכאיםל התחייבויות

 8,852 10,213  סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה

    

 עודף )גירעון( אקטוארי:
 

  

 687 (364) א4 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים

 - - ב4 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית

 687 (364)  סך כל העודף )גירעון( אקטוארי

    

 סך כל ההתחייבויות פנסיוניות
 

736,033 635,192 

    

 סך כל ההתחייבויות
 

770,957 669,579 

    

 

מוצגים לפני תוספת/הפחתה בגין עודף/)גרעון( אקטוארי במאזן האקטוארי סעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות 
 טרם חולק לעמיתי הקרן.בגין הרבעון האחרון ש

 
שנכון לתאריך  בגין הרבעון האחרוןסעיף זה כולל את העודף/)גרעון( האקטוארי  - עודף/)גרעון( אקטוארי

 טרם חולק לעמיתי הקרן.הדוח 
 

 .האקטואר מדוח נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 פירוט ההתחייבויות למקבלי קצבה .  3

 עבור פנסיונרים: התחייבויות . א
 

 .31/12/2017אשר פרשו לפנסיה לאחר  למועד המאזן אין בקרן פנסיונרים    

 
 קיימים: קצבה עבור מקבלי התחייבויותב.  

 

 ש"חבאלפי  
 ליום 

31/03/2018 

 ליום 

31/12/2017 

   

 2,959 2,933 זקנה ושאירי לזקנה התחייבויות

 2,432 2,144 לנכים  התחייבויות

מבוטח לשאירי התחייבויות
 

4,570 2,939 

 609 580 (IBNRרו וטרם דווחו )התחייבויות לתביעות שק

 - - עבור תביעות תלויות התחייבויות

 (58) (43) קיימים קצבה עתודה למקבלי

 8,852 10,213 מיםקיי קצבה מקבלי סך כל ההתחייבויות עבור

   

 9 (5) עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים

 - - יביתעודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה ור

   

ערך נוכחי של דמי הניהול עתידיים לחברה מנהלת הכלולים 

 בהתחייבויות
586 478 

 
 

 עבור זכאים קיימים לפנסיה: התחייבויותג.  

 אין בקרן זכאים קיימים לפנסיה

 

סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים ולפנסיונרים כוללים את דמי הניהול העתידיים לחברה 

 המנהלת.

 שנתי. 0.5%ז דמי הניהול לחברה המנהלת שהונח לצורך החישוב הוא אחו
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 .  עודף/)גרעון( אקטוארי4

 :דמוגרפי ן(גירעו( עודף בדבר פירוטא. 
 

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים 
 המפורטים בתקופת הדיווח

  
חודשים  3לתקופה של 

לשנה  שהסתיימה ביום
שהסתיימה 

ביום 

31/12/2017 31/03/2018 

 אחוזים אחוזים אלפי ש"ח
 0.48%  0.17%  1,232 מבוטחים -מקרי מוות    א.

  0.00%-  0.00%-  -4  פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות    ב. 

  0.02%- -0.08% 604-  נכים -מקרי מוות     ג.

  0.05% 0.10% 719  יציאה לנכות   ד.

  0.16% -0.06% -444  חזרה מנכות   ה.

  0.50%- -0.17% -1,222  ביטוח משנה    ו.

 0.05-%  0.00%   0 פרישות במהלך התקופה    ז.

  0.17% 0.00%  0 שיטות והנחות ב יםשינוי   .ח

  0.00% -0.01% -65 שינויים בתקנון הקרן    .ט

  0.00% 0.00%  24 סך הגורמים האחרים  י.

סה"כ עודף )גירעון( הנובע מהגורמים 
 0.29% 0.05%- 364- לעילהמפורטים 

 

 להם השפעה על עודף/)גרעון( דמוגרפי עיקריים םלהלן הסבר לשינויי: 

כיסוי ביטוחי למקרי פטירה של לבתקופת הדוח נגבו פרמיות  -מקרי מוות מבוטחים  -

 .0.17% -עודף של כ, מה שיצר ויהצפהיו נמוכות מ. בפועל תביעות שאירים מבוטחים

 .0.08% -יעות שאירי נכה עלו על הצפי, מה שיצר גרעון של כתב -מקרי מוות של נכים  -

בתקופת הדוח נגבו פרמיות לכיסוי ביטוחי לנכות. בפועל תביעות נכות היו  -יציאה לנכות  -

 .0.10% -נמוכות מהצפוי, מה שיצר עודף של כ

 .0.06% -היו פחות החלמות מהצפוי, מה שיצר גרעון של כ -חזרה מנכות  -

רמיות למבטח משנה עלו על התביעות ע"ח מבטח משנה, מה שיצר גרעון הפ -ביטוח משנה  -

 .0.17% -של כ

שונה מנגנון הביטוח לשאירי נכה וזה קיבל ביטוי בהתאם בהתחייבות  -שינוי בתקנון הקרן  -

 .0.01% -רעון של כיצר גלשאירי נכה במאזן, מה ש

תאם לכך יעודכנו היתרות הצבורות ובה 0.049% -לסוף הרבעון הגרעון הדמוגרפי הינו בשיעור של כ

 של העמיתים והפנסיות של מקבלי הקצבאות.

 .לא היו שינויים בהנחות ובשיטות 

 הגדרה והתייחסות  -נכנס לתוקף התקנון המעודכן, כאשר השינוי העיקרי בו  01.01.2018 -ב

"הוראות  2017-3-1רלוונטית למקבלי הקצבה הקיימים ופנסיונרים, בהתאם להוראות חוזר פנסיה 

". התקנון המעודכן ועיקרי השינויים מופיעים באתר החברה בכתובת: ניהול קרן חדשה

www.hag.co.il . 

  אימצה החברה את הוראות התקנון התקני של 1.4.2018לאחר תקופת הדו"ח והחל מיום לאחר ,

ת הוראות קרן הפנסיה המקיפה, כפי שהוכתב על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במסגר
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שעניינו "הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן חדשה  2016-3-4נספח ב' לחוזר פנסיה 

 . www.hag.co.ilהתקנון המעודכן ועיקרי השינויים מופיעים באתר החברה בכתובת:  מקיפה".

 

 

 :קצבה למקבלי וריבית תשואה מגורמי הנובע )גירעון( עודף בדבר פירוט. ב

 

 קיימים קצבה קבלילמ(  1

 

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים המפורטים 

 בתקופת הדיווח

חודשים  3לתקופה של 
 שהסתיימה ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

31/12/2017 31/03/2018 
 אחוזים אחוזים אלפי ש"ח

 -1.00% -0.69% -58 עתודה למקבלי קצבה קיימים לתחילת התקופה

 -0.00% -0.00% -0  גורמים אחרים

 תשואת שיעור מהנחת סטייה בגין ן(גירעו) עודף
 התקופה במהלך הצפויה הנכסים

54 0.53% 1.02% 

 של להיוון ריבית בשיעורי שינויים בגיןן( גירעו) עודף
 התקופה לסוף ההתחייבות

39- 0.38%- 0.85%- 

 0.00% 0.00% 0 מיועד לחלוקהן( גירעו) עודף

 -0.69% -0.42% -43 התקופה וףלס קיימים קצבה למקבלי עתודה

 0.00% 0.00%  למועד החלוקהעודף )גירעון( 

 
 

 (  לזכאים קיימים לפנסיה2

 אין בקרן זכאים קיימים לפנסיה

 

 (  לפנסיונרים3

 .31/12/2017למועד המאזן אין בקרן פנסיונרים אשר פרשו לפנסיה לאחר 

 

  כתוצאה משינויים בריבית ההיוון או סטייה עדכון הקצבאות בעקבות עודף או גרעון למקבלי קצבאות

 מהנחת התשואה מתבצע אחת לשנה.

 .אחוז העודף/)הגרעון( שנובע מגורמי תשואה וריבית שיחולק בפועל ישתנה בהתאם למועד הפרישה 

  מנכסי מקבלי הקצבאות.  60%בחישוב המאזן מניחים כי זקיפת אג"ח מיועדות מסוג "ערד" עומדת על

 מנכסי מקבלי הקצבאות.   85% -המאזן הזקיפה כאמור עומדת על כ בפועל נכון למועד
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 הערות והבהרות. 5
 

 .  בסיסים טכניים ואקטואריים5.1

ההנחות האקטואריות המשמשות לדו"ח זה הינן ההנחות אשר נקבעו ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון 

 אשר נכנס כחלק מקודקס הרגולציה."( החוזר)להלן: " 01.10.2017מיום  2017-3-6בחוזר פנסיה 
 

 להלן פירוט ההנחות:

 לוחות תמותה:   . 5.1.1
  .4פלוח פי -שבחוזר עם הפחתה על ד3פ לפי לוח -לפנסיונרים  .א
 60לאלמנים בני  –לאלמנים/אלמנות של מבוטחים פעילים, מבוטחים לא פעילים או פנסיונרים  .ב

שנה,  60-שבחוזר; לאלמנים בני למטה מ ד5וח פשנה ויותר, לפי ל 55שנה ויותר, ולאלמנות בנות 

 .שבחוזר 2שנה, לפי לוח פ 55-ולאלמנות בנות למטה מ
שנה ויותר, לפי לוח  55שנה ויותר, ולבנות זוג בנות  60לבני זוג בני  –לבני/בנות זוג של פנסיונרים  .ג

 ב.1פי לוח פשנה, ל 55-שנה, ולבנות זוג בנות למטה מ 60-שבחוזר; לבני זוג בני למטה מ ד3פ

 .ג' לעיל(-)עבור סעיפים א'שבחוזר  6לפי הנוסחא והלוחות בהתאם ללוח פ -שיפור תמותה  .ד

 .שבחוזר 7פ לוחלפי  - נכיםתמותת  .ה

 שבחוזר 9לפי לוח פ -שיעורי החלמה של נכים  .ו

 בהתאם לנתונים בפועל. - ופרטי בני הזוג והילדים שלהם למקבלי קצבת זקנה מצב משפחתי   .5.1.2

 שבחוזר. 10לפי לוח פ -שיעורי נישואין לנכים   . 5.1.3

 שנים. 3לפי הפרש קבוע של  -הפרש גילאים בין בני הזוג עבור נכים   . 5.1.4

 ב שבחוזר.11לפי לוח פ -לילד אחד לפחות וגיל הילד הצעיר עבור נכים הסתברויות   . 5.1.5

  הנכה. לפי תוכנית הביטוח של -גיל פרישה לזקנה מנכות   . 5.1.6

 לשנה. 0.5%שיעור דמי הניהול מפנסיונרים:   . 5.1.7
 שיעורי הריבית להיוון:  . 5.1.8

 .3/2018לפי ווקטור הריביות שפורסם ע"י החברה המצטטת לסוף חודש   

 :זקיפת תשואת אג"ח מיועדות   .5.1.9

יפה כאמור עומדת בפועל נכון למועד המאזן הזקמנכסי מקבלי הקצבאות מושקעים באג"ח מיועדות.  

 מנכסי מקבלי הקצבאות.   85% -על כ
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 נספחים סטטיסטיים. 6

 מידע אודות עמיתי הקרן: 

 סה"כ נקבה זכר 31/03/2018מספר עמיתים ליום 

    עמיתים שאינם מקבלי קצבה:

 18,170 10,762 7,408 )*( פעילים

 5,301 3,056 2,245 פעיליםשאינם 

 23,471 13,818 9,653 מקבלי קצבה:סה"כ עמיתים שאינם 

    

    מקבלי קצבה:

 פנסיונרים

 - - - זקנה

 - - - שאירים

 - - - נכות

 - - - סה"כ פנסיונרים

    

 מקבלי קצבה קיימים

 13 3 10 זקנה

 13 6 7 שאירים

 9 7 2 נכות

 35 16 19 מקבלי קצבה קיימיםסה"כ 

    

 זכאים קיימים לפנסיה

 - - - זקנה

 - - - שאירים

 - - - נכות

 - - - סה"כ זכאים קיימים לפנסיה

    

 23,506 13,834 9,672 סה"כ עמיתי הקרן

    

 

 מספר עמיתים פעילים אינו כולל מקבלי קצבת נכות, הנכללים במסגרת מספר מקבלי קצבה. *

 

 


