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  )או "החברה המנהלת" "החברה" � בע"מ (להל� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלמנורה מבטחי� 

סוקר את השינויי   2016, בספטמבר 30סתיימה ביו  הדוח הדירקטוריו� על מצב עניני התאגיד לתקופה ש

  העיקריי  בפעילות החברה. 
  
 � (להל�  2016, בספטמבר 30נערכו במתכונת מתומצתת ליו   הנלווי  לדו"ח הדירקטוריו�כספיי  הדוחות ה

באותו תארי(. יש לעיי� בדוחות אלה  וחודשי  שהסתיימשלושה ו תשעה של ות"סו� תקופת הדוח") ולתקופ

 ,צמברבד 31ליו   וקר� ההשתלמות שבניהולהבהקשר לדוחות הכספיי  השנתיי  המבוקרי  של החברה 

  ולשנה שהסתיימה באותו תארי(. 2015

  תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קר� ההשתלמות שבניהולה: .1

הינה חברה פרטית מוגבלת במניות  ,מנורה מבטחי  והסתדרות המהנדסי  ניהול קופות גמל בע"מ

גמל), לחוק הפיקוח על שירותי  פיננסיי  (קופות הפועלת כחברה מנהלת של קופות גמל בהתא  

החברה  חברה מנהלת לגבי קר� ההשתלמות שבניהולה. �, ולצור( כ( הינה בעלת רישיו�2005התשס"ה

"מנורה מבטחי  פיננסי "). החברה מנהלת  �הינה חברת בת של מנורה מבטחי  פיננסי  בע"מ (להל� 

  את "אומגה קר� השתלמות".

  

  אומגה קר� השתלמות

 חמישהי  שכירי  ועמיתי  עצמאיי  אשר בה פועלי  הקר� הינה קר� השתלמות המיועדת לעמית

 15%, אשר שניי  מתוכ  (מסלול אג"ח עד מסלולי  מתמחי  וארבעהמסלול כללי  �  מסלולי השקעה

  .2015נובמבר, חודש מניות) הוקמו ב 25%מניות ומסלול אג"ח עד 

לקר� סקטוריאלית,  הוגש לאישור הממונה, תיקו� תקנו� הקר� לצור( הפיכתה 2016בחודש אוגוסט, 

דהיינו שההצטרפות אליה מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסי  או מי שהסתדרות המהנדסי  קבעה 

בכתב כי הוא רשאי להצטר� לקופה. מטרת התיקו� היא לאפשר לבעלת השליטה הסופית בחברה, 

בחברה בעלת השליטה) להמשי( להחזיק בחברה לצד החזקתה  �מנורה מבטחי  החזקות בע"מ (להל� 

 2016�9�1מנהלת אחרת, מנורה מבטחי  פנסיה וגמל בע"מ, בהתא  להוראות חוזר גופי  מוסדיי  

שעניינו תנאי  לשליטה בחברה מנהלת של קר� פנסיה נוספת או בחברה מנהלת של קופת גמל נוספת. 

  נכו� למועד דוח זה עדיי� לא נית� אישור הממונה לתיקו� התקנו� האמור.

  

  :ניות בחברהבעלי המ ירוטפ

  
  

  

  

  

  

  

  
  

      

  

 ער( נקוב סוג המניה סוג המניה
 הו� מניות

  מונפק ונפרע רשו 

 0.0072 0.0072 0.0001 הנהלה  מנורה מבטחי  פיננסי 

 0.0048 0.0048 0.0001 הנהלה  הסתדרות המהנדסי 

 0.0001 0.0001 0.0001 נדחית מדינת ישראל

 0.0005 1.9902 0.0001 רגילות שוני 
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  תאור זכויות המניות    

מקנות זכות למחזיק בה קול אחד בהצבעות באסיפה הכללית בחברה, זכות לקבל הודעות  � הנהלה

על אסיפות כלליות של החברה, להיות נוכחי  להשתת� ולהצביע בה� וכ� זכות לקבלת דיבידנדי  א  

  וכאשר יחולקו.

כאי  לקבל הודעות על אסיפות כלליות מקנות זכות להצטר� כעמיתי  בקר�, א( אינ  ז �  רגילות

  ואינ  בעלי זכות להשתת� או להצביע בה .

  לא תקנה למחזיק בה כל זכות פרט לזכות לקבל את ערכה הנקוב בפירוק. � נדחית

  הזכות לקבלת דיבידנדי  הוקנתה בתקנו� רק למניות ההנהלה.

 הפעילות תוצאות ריכוז .2

  )ח"ש באלפי( 2015ולשנת  �2015 ו 2016 ספטמבר � לתקופות ינואר  הפעילות תוצאות ריכוז .2.1

לתקופה שהסתיימה ביו  
  בספטמבר 30

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביו  
  בדצמבר

2016  2015  2015  

  
  מספר חשבונות עמיתי�:

  8,907   8,957   8,962   פעילי 

  11,856   11,999   13,285   לא פעילי 

      
  נכסי� מנוהלי�, נטו (באלפי ש"ח)

      
  1,312,483   1,308,403   1,211,420   פעילי 

  988,590   965,292   1,113,828   לא פעילי 

      
  נכסי� תוצאתיי�: (באלפי ש"ח):

      
  5,567   2,909   9,828   דמי גמולי  משונתי  עבור מצטרפי  חדשי 

  170,036   125,100   124,152   תקבולי  מדמי גמולי 

  13,557   15,183   53,675   העברות צבירה לקופה

  149,918   129,510   112,726   העברות צבירה מהקופה

  89,523   67,584   79,084   פדיונות

  41,100   14,685   38,158   עוד� הכנסות על הוצאות לתקופה

        
  דמי ניהול שנגבו מנכסי� (באלפי ש"ח):

      
  15,254   11,514   10,892   פעילי  ולא פעילי 

        
  ניהול ממוצע מנכסי� (באחוזי�):שיעור דמי 

      
  0.61   0.61   0.59   פעילי 

  0.70   0.71   0.67   לא פעילי 
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  ההשתלמות עמיתי�  במגזר ושינויי� התפתחויות של והסברי� ניתוחי� .2.2

  
בתקופת הדוח חלה עלייה  –מספר החשבונות, היק� הנכסי  המנוהלי  ונכסי  תוצאתיי  

 30שהסתיימו ביו  בתקופות מתונה במספר העמיתי  הפעילי  (לעומת ירידה מתונה 

כתוצאה ממאמצי שימור וכ�  )2015בדצמבר  31שהסתיימה ביו   ובשנה 2015 ,בספטמבר

לאור התחרות העזה אל מול המתחרי  מתשואות ביחס לתשואות קרנות ההשתלמות המתחרות 

למתחרי  (סכומי צבירה כלקוחות פוטנציאליי   העמיתי  בקר� של אטרקטיביותלאור ה

חל שינוי משמעותי במגמת הניוד החוצה בתקופת הדוח  ).בקרנות אחרות גבוהי  יחסית לממוצע

נמשכה ו ביחס לתשואות קרנות ההשתלמות המתחרות ממאמצי שימור וכ� מתשואותכתוצאה 

חלה התאוששות בדמי הגמולי   כמו כ�, בתקופת הדוח .לקר�עמיתי  חדשי  מגמת הצטרפות 

 � חלה ירידה משמעותית של ככפועל יוצא בהעברות צבירה לקופה וועבור מצטרפי  חדשי , 

תקופת . במהל( ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ביציאת הכספי  מהקר� לקרנות אחרות 13%

לתשואות השליליות בשוק ההו�  שאותה נית� לייחס בהיק� הפדיונותהדוח חלה עליה מתונה 

  .תקופהבחלק מה

  

בשני  האחרונות אנו עדי  לירידה בשיעור דמי הניהול הנובעת מתחרות עזה בשוק  �הניהול  דמי

  קרנות ההשתלמות וירידה בשיעור דמי הניהול בענ� החיסכו� הפנסיוני בכלל.

  

  מידע בדבר עמיתי� לא פעילי�  .2.3

 

  בספטמבר 30לתקופה שהסתיימה ביו� 
לשנה שהסתיימה 

  בדצמבר 31ביו� 

2016  2015  2015  

  חשבונות מנותקי קשר:

  1,440   1,439   1,175   מספר חשבונות
נכסי  מנוהלי  נטו (באלפי 

  54,064   66,115   46,081   ש"ח)

דמי ניהול שנגבו מנכסי  
  302   295   105   **) (באלפי ש"ח)

שיעור דמי ניהול ממוצע 
  0.69   0.79   0.58   (באחוזי ) *)מנכסי  

  .*) בחישוב שנתי          
  **) מתייחס לתקופה בה העמית מוגדר כמנותק קשר (על פי תקנות הפיקוח על שירותי  פיננסיי            

  .2012(קופות גמל) (איתור עמיתי  ומוטבי ), התשע"ב       
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  הכספי ותוצאות פעילות החברה המצב .3

  החברה מאז�

ש"ח  אלפי 13,042 �כ אלפי ש"ח לעומת 12,513 �הסתכ  בכ 2016, מברפטבס 30מאז� החברה ליו  

לעומת  . עיקר השינוי2015בדצמבר,  31ש"ח ליו   אלפי 12,684 �כולעומת  ה אשתקדלהמקבי בתקופה

נכסי  ב משינויוכ� ש"ח,  אלפי �265 מזומני  בס( של כבמזומני  ושווי  מגידולנובע  סו� שנה קודמת

  אלפי ש"ח. ביתר הסעיפי  לא היה שינוי משמעותי. �839 התחייבות בגי� מסי  שוטפי  בס( של כוה

  

  העצמי ההו�

 מס( 94.4% �כהמהווי  אלפי ש"ח ( 11,810 �הסתכ  בכ 2016, בספטמבר 30ההו� העצמי ליו  

 90.8% �המהווי  כש"ח ( אלפי 11,840 �בכההו� העצמי הסתכ   2015, בספטמבר 30ליו   .המאז�)

 93.4% � אלפי ש"ח (המהווי  כ 11,847 �בכ ההו� העצמי הסתכ  2015בדצמבר,  31ליו   מס( המאז�).

  ). מס( המאז�

 
מזערי הנדרש מחברה מנהלת  עצמי הו�שירותי  פיננסיי  (קופות גמל) ( על הפיקוח לתקנות בהתא 

 העצמי הו�ה"), המזערי ההו� דרישות תקנות" � (להל�  �2012 ב"עאו קר� פנסיה), התש גמלקופת  של

 �  הל�) (לחריגי ש"ח (למעט  ונימילי 10יעמוד על ס( מינימאלי של  לתההתחלתי הנדרש מחברה מנה

 מבי� מהגבוה יפחת לאמנהלת  מחברההנדרש  המזערי מיהעצ ו�"). ההההתחלתי העצמי ההו� סכו�"

  נכסי תקרתעד ל המנוהלי מהנכסי   0.1%: (א) של מצרפי סכו  או, ההתחלתי העצמי ההו� סכו 

); (ג) א( בסעי�האמורה  לתקרהמעל  המנוהלי  מהנכסי  0.05%ש"ח; (ב)  דימיליאר 15מנוהלי  של 

   .אלוהשנתיות כפי שהוגדרו בתקנות  תמההוצאו 25%

  
 בדרישת והוא עומד אלפי ש"ח 11,810 �נו כיהההו� עצמי של החברה  2016, בספטמבר 30נכו� ליו  

  ההו� העצמי המזערי הנדרש כאמור.

  

  של החברה. י  ביניי הכספי ותבדוח 5ת דיבידנד ראה באור ולגבי חלוק

  
   התחייבויות

  
 אלפי ש"ח 1,202 �כ לעומת אלפי ש"ח 703 � הסתכ  בכ 2016, בספטמבר 30ס( ההתחייבויות ליו  

מסו� שנה  . עיקר השינוי2015, בדצמבר 31ליו  לפי ש"ח  837 �כ לעומתו המקבילה אשתקד בתקופה
אלפי ש"ח  221 �ס( של כהתחייבות בנובע מהשינוי בסעי� התחייבויות בגי� מסי  שוטפי  מ קודמת

  .2016, בספטמבר 30אלפי ש"ח ליו   618 �נכס בס( של כל 2015בדצמבר,  31ליו  

  תוצאות הפעילות  ניתוח

  הכנסות

ש"ח  אלפי 11,530 �לעומת כוזאת  אלפי ש"ח 10,904 �הסתכמו בכ בתקופת הדוח הכנסות החברה
. הירידה בדמי הניהול השנה נובעת מירידה בשיעור דמי הניהול תקופה המקבילה אשתקדב

    הממוצעי  אות  גבתה החברה.
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  הוצאות

אלפי ש"ח  4,685 �אלפי ש"ח וזאת לעומת כ 4,821 �הסתכמו בכ ת הדוחבתקופהוצאות החברה 
  אשתקד.בתקופה המקבילה 

מרבית ההוצאות ה� בגי� הסכ  התפעול בי� החברה לבי� מנורה מבטחי  פנסיה וגמל בע"מ (חברה 
מיליוני ש"ח  5.5קשורה), אשר מספקת את כל שירותי התפעול של החברה. החברה משלמת ס( של 

  לשנה בגי� הסכ  זה.

  הכנסהה על מסי� לפני רווח

אלפי ש"ח  6,845 �אלפי ש"ח לעומת רווח לפני מס בס( של כ 6,803 �הסתכ  בכ לתקופהרווח לפני מס 
  בתקופה המקבילה אשתקד.

  הכנסהה על מסי�

ח בתקופה אלפי ש" 2,573 � אלפי ש"ח וזאת לעומת כ 2,180 �הסתכמו בכבתקופה הוצאות המס 
  המקבילה אשתקד.

  של החברה. י  ביניי הכספי ותבדוח 4לפרטי  נוספי  בדבר שינוי בשיעור המס, ראה ביאור 

  רווח

 אלפי ש"ח 4,272 � אלפי ש"ח לעומת רווח של כ 3,903 �של החברה בתקופה הסתכ  לכ הכולל הרווח
  החברה.  בהכנסותהשינוי נובע מקיטו�  בתקופה המקבילה אשתקד.

 נזילות ומקורות מימו� .4

  .אינה נזקקת למימו�במסגרת פעילותה השוטפת, החברה 

   כלכליתהתפתחויות בסביבה המאקרו  .5

  
  סביבה כללית והשפעת גורמי  חיצוניי  על פעילות התאגיד 

האינדיקטורי  לפעילות הריאלית שנוספו במהל( החודשי  האחרוני  מעידי  כי המשק מוסי� 

 3.2% �כצמח המשק הישראלי בשיעור של  2016נאה כאשר במחצית הראשונה של שנת לצמוח בקצב 

 רובב גידול על נסמכת שהצמיחה (בחישוב שנתי, במחירי  קבועי  ולאחר השפעות עונתיות), תו(

 2016בלט לחיוב בעיקר הגידול בצריכה הפרטית, שעלתה במחצית הראשונה של שנת  .מרכיבי התוצר

 , העליה בשכר הממוצע במשק והקיטו�הריבית הנמוכה, בי� היתר, על רקע 7.2% �בשיעור שנתי של כ

אול  ג  שימושי  אחרי  עלו באופ� משמעותי. התמ"ג העסקי עלה בשיעור שנתי  בשיעור האבטלה,

, 4.1% �, היצוא (למעט סטארט אפי  ויהלומי ) עלה בכ3.7% �, הצריכה הציבורית בכ2.5% �של כ

 נית� החברות סקר . מנתוני12.5% � והיבוא בשיעור של כ 13.4% �ההשקעות בנכסי  קבועי  בכ

   .בפעילות גידול המש( צפוי השלישי ברבעו� שג  י(להער

הועלתה  ,2016של שנת ראשונה בקצב הצמיחה של המשק במהל( המחצית הגידול כאמור על רקע ה

  . 3.1% � ל 2017ולשנת  2.8% � לשל בנק ישראל  2016תחזית צמיחת התוצר לשנת 
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 � ובשכר. מספר משרות השכיר עלה ב בתעסוקה גידול מאוד של חיובית תמונה נמשכת העבודה בשוק

האבטלה במשק הישראלי עמדה על כאשר  2.8% �, בכ2016החודשי  האחרוני , שהסתיימו ביולי  12

תקבולי מס הבריאות שמהווי  אומד� . 2016 ספטמברבסו� חודש  4.9% � שיעור מנוכה עונתיות, של כ

לעומת החודשי   6.3% �, בכ2016 ספטמבר�ביולילגידול השכר במשק, היו גבוהי  נומינלית 

  המקבילי  אשתקד. 

כאשר  ,נרשמה אינפלציה אפסית במשק הישראלי 2016של שנת תשעת החודשי  הראשוני  במהל( 

נרשמה א� אינפלציה שלילית בשיעור של  ,2016 בספטמברשהסתיימו  ,החודשי  האחרוני  12 �ב

. התרומה העיקרית לעליית 1.2% �כללא דיור ירד בשיעור של  לצרכ�כאשר מדד המחירי   0.4%

החודשי  האחרוני  באה מסעי� הדיור כאשר סעיפי האנרגיה והפחתות המחירי   12 �המדד ב

שיזמה הממשלה תרמו לירידה החדה במדד. האינפלציה הושפעה ג  מהאינפלציה הנמוכה בחו"ל, 

), ומהייסו� האפקטיבי מהירידה במחירי הסחורות העולמיי  (לרבות הירידה החדה במחירי האנרגיה

  בשקל.

 ,2016 אוגוסט חודשהחודשי  שהסתיימו ב 12 �מחירי הדירות ממשי( להיות גבוה. בב העלייהקצב 

, כאשר הפעילות בשוק הדיור מוסיפה להיות ערה, ה� מבחינת מספר 6.8% �כהדירות ב מחיריעלו 

לצד זאת נמשכה העלייה עסקאות והתחלות בניה חדשות וה� מבחינת היקפי המשכנתאות שנלקחו. 

  במלאי הדירות הלא מכורות כאשר חלה עלייה ניכרת במהל( התקופה בריבית המשכנתאות.

מוכות מהגבול התחתו� של יעד האינפלציה של בנק ישראל. ציפיות האינפלציה לשנה הקרובה נותרו נ

רמת הריבית הנומינלית, אשר נקבעת על ידי בנק ישראל, ממשיכה להיות ברמת שפל היסטורי של 

כאשר הצפי הוא שבנק ישראל לא יעלה את הריבית במהל( השנה הקרובה. בשילוב ע  פעילות  ,0.1%

  מוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה מאוד.בנק ישראל בשוק המט"ח, הרי שהמדיניות ה

במהל( חודש  פרסמה המטבע שקר� התחזית ועל פי, איטי בקצב לצמוח ממשי( העולמי המשק

 הגידול קצב. 3.4%על  2017 �ול 3.1%יעמדו על  2016 �ל הצפויי  הצמיחה שיעורי, 2016אוקטובר 

 � ל והתחזית, 2.3% �ל 2.7% � מ עודכנה 2016 � ל התחזית �לרדת  ממשי( העולמי הסחר של החזוי

  . 3.8% �ל 3.9% �מ עודכנה 2017

 המדינות במרבית והאינפלציה מאוד מרחיבה מוניטרית מדיניות להנהיג ממשיכי  המרכזיי  הבנקי 

 מחירי עליית רקע על הדרגתית עלייה במגמת נמצאת היא א(, יחסית נמוכה נותרה המפותחות

  . והסחורות האנרגיה

 � ה מדד לפי השלישי ברבעו� הצפוי הצמיחה קצב, בנוס� .2% סביב נעה הליבה אינפלציית ב"בארה

GDP Now על לפצות כדי יספיק שלא צמיחה שיעור – 2.0% על כעת עומד והוא, מטה כלפי עודכ� 

 בשעה, הכלכלה את להוביל מוסיפה הפרטית הצריכה. הקודמי  הרבעוני  בשני הנמוכה הצמיחה

 למגזר התווספו בחודש ספטמבר,. הראשונה במחצית להתכוו1 המשיכה למגורי  שלא שההשקעה

 על) 5.0%( האבטלה בשיעור) האחוז נקודת 0.1( קל גידול שנרש  וא�, משרות אל� 156 חקלאי�הלא

 פי על. מלאה לתעסוקה מתקרב העבודה ששוק ה� ההערכות ההשתתפות, בשיעור עלייה רקע

 עוד האחוז נקודות 0.25 �ב תעלה שהריבית לכ( יחסית גבוהה הסתברות ישנה, בשווקי  ההערכות

  . איטי להיות צפוי מכ� לאחר ההעלאות קצב א(, השנה
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 מעט עדכנה המטבע וקר�, מתו� צמיחה קצב ג  ה� על להצביע ממשיכי  באירופה שנוספו הנתוני 

 האירו נותרה בגוש הפוליטית הוודאות�אי. �1.7%ל, 2016 �ב הצפוי הצמיחה קצב את מעלה כלפי

 נקודות 0.2 � ב בספטמבר עלה שלה השנתי הקצב א(, נמוכה נותרה האירו בגוש האינפלציה. גבוהה

  . שלילית איננה כבר המובילות הכלכלות בארבע והאינפלציה, 0.4% � ל, האחוז

 משמעותי פיחות ובהמש( למשאל הע  בנושא הברקזיט לפרישה מהאיחוד האירופי, חל בבריטניה,

 לפי אול , הברקזיט החלטת של מהותית השפעה ניכרת לא עדיי� הריאליי  בנתוני . שטרלינג בלירה

  . 2017בשנת  בפעילות משמעותית האטה צפויה ההערכות מרבית

. המרכזי הבנק שנקט המרחיבי  המדיניות צעדי חר� להתגבר המשיכו ביפ� הדפלציוניי  הלחצי 

 בהתא , יחסית נמוכה פעילות רמת לשק� ממשיכי  השלישי לרבעו� כה עד שפורסמו הנתוני 

  . הנמו( הצמיחה לפוטנציאל

 הכלכליי  הנתוני . הפעילות לגבי בהערכות מסוי  שיפור חל המתעוררי  המשקי  במרבית

 נחיתה"מ החששות רמת את והפחיתו הפעילות בקצב יציבות על הצביעו בסי� החודש שפורסמו

 עלויות מדד. הקודמת בשנה המקביל הרבעו� לעומת 6.7% על עמדה השלישי ברבעו� . הצמיחה"קשה

 והמש(, שלילי היה הוא שבה� שני  5 אחרי, 0.1% � ל �0.8% �מ בספטמבר עלה בסי�) PPI( הייצור

 עלה" ברנט" מסוג נפט חבית של מחירה. בעול  הדפלציוניי  הלחצי  לירידת יתרו  התייצבותו

 ירידה הציג אנרגיה ללא הסחורות דולר ארה"ב. מדד 50 �על כ עומד והוא הנסקרת התקופה במהל(

  .קלה

  והמניותשוקי האג"ח 

בתנודתיות גבוהה.  2016שוקי ההו� בישראל ובעול  התאפיינו בתשעת החודשי  הראשוני  של שנת 

תיות שחווינו השילוב של צניחה במחירי הנפט לצד דיווחי  על האטה כלכלית בסי� היוו מקור לתנוד

בשווקי  ברבעו� הראשו� בעוד שלקראת סו� הרבעו� השני תוצאות משאל הע  בבריטניה בדבר 

הברקזיט התקבלו בהפתעה בשווקי  הפיננסיי  והובילו לתנודתיות גבוהה כאשר בעקבות  נחלשה 

ת הליש"ט באופ� משמעותי לעומת הדולר, במקביל לירידות חדות במחירי המניות (ובעיקר מניו

הבנקי  באירופה). הרבעו� השלישי, לעומת זאת, היה חזק למדי ברוב בורסות העול , הודות לנתוני 

מאקרו גלובאליי  שהקטינו את העצבנות בשווקי . הזינוק המרשי  ביותר נרש  דווקא במדינות 

, ירידה 2016השווקי  המתעוררי  כאשר במקביל חלה, במהל( תשעת החודשי  הראשוני  של שנת 

דה בתשואות של האג"ח הממשלתיות ברחבי העול , הנחשבות ל"בטוחות", וחלק� ירדו לשפל ח

  היסטורי וא� לריביות שליליות. 

, 5.6% �בשיעור של כ 25, ירד מדד ת"א 2016בסיכו  תשעת החודשי  הראשוני  של שנת 

במדד  23.7% �ולעומת עליה בשיעור של כ 75במדד ת"א  10.9% �לעומת עליה בשיעור של כ

  . 50מניות היתר 

ג  בבורסות העול  היתה שונות גבוהה ביחס לתשואות שוקי המניות. כ(, למשל, מדדי המניות 

ומדד  5.1�5.7%עלו בשיעור של  S&P 500 �האמריקאיי  העיקריי  (הדאו ג'ונס, הנאסד"ק וה

ומדד הקאק  2.2% �, בעוד שמדד הדאקס הגרמני ירד בכ10.5% � הפוטסי האנגלי עלה בכ
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. ג  השווקי  המתעוררי  הציגו שונות גבוהה, כאשר שוק המניות 4.1% �הצרפתי ירד בכ

ור של בעוד שמדד המניות הברזילאי עלה בשיע 10.5% �הסיני בלט לשלילה וירד בשיעור של כ

  . 31.9% �ומדד המניות הרוסי עלה בשיעור של כ 34.6% �כ

בעוד שמדד האג"ח הממשלתי הצמוד  2.1% �מדד האג"ח הממשלתי השקלי עלה בשיעור של כ

 40בעוד שמדד התל בונד  2.5% �עלה בשיעור של כ 20. מדד התל בונד 2.5% �עלה בשיעור של כ

  . 1.6% �עלה בשיעור של כ

 � , יוס� שערו היציג של השקל מול הדולר בכ2016שי  הראשוני  של שנת במהל( תשעת החוד

 �, על א� רכישות אגרסיביות של מט"ח מצד בנק ישראל, כאשר מול האירו יוס� השקל בכ3.7%

1%.  

  בקרות ונהלי� לגבי גילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי .6

  
הברית והמיושמות בהתא  להוראות � בארצות" שנחקק Sarbanes-Oxleyל"חוק  302הוראות סעי� 

כספי , יחתמו כל אחד בנפרד על הצהרה בנושא בקרות ונהלי  מנהל ההממונה, קובעות כי המנכ"ל ו

לגבי הגילוי. לצור( קיו  ההלי( הנדרש עפ"י ההנחיות האמורות, ביצעה החברה, בי� היתר, בחינה של 

  תתפות הגורמי  השותפי  להכנת הדוחות הכספיי .הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי וקיו  דיוני  בהש

  :הגילוי לגבי ונהלי  בקרות

העריכו לתו  התקופה המכוסה  ,כספי  של החברהההמנכ"ל ומנהל ע  הנהלת החברה, בשיתו� 

בדוח זה את אפקטיביות הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי של החברה המנהלת. על בסיס הערכה זו, 

כספי  הסיקו כי לתו  תקופה זו הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי של החברה המנהלת ההמנכ"ל ומנהל 

הינ� אפקטיביות על מנת לרשו , לעבד, לסכ  ולדווח על המידע שהחברה המנהלת נדרשת לגלות 

בדוח הרבעוני בהתא  להוראות הדי� והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההו�, ביטוח וחסכו� 

  אות אלו. ובמועד שנקבע בהור

  :  כספי דיווח על פנימית בקרה

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה  2016 ,בספטמבר 30במהל( הרבעו� המסתיי  ביו  

אשר השפיע באופ� מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על  על הדיווח הכספי, המנהלת

  כספי.הדיווח ההבקרה הפנימית של החברה המנהלת על 

  קטוריו� החברה מודה לעובדי החברה והנהלתה על המסירות והתרומה לפעילותה של החברה.דיר

  
  2016, בנובמבר 15ג�, �רמת

  
  

  משה קליי�  
 מנהל כללי

  יהודה ב� אסאייג  
יו�             דירקטורהיו"ר 

  



 

10  

 

  )certificationהצהרה (

  , מצהיר כי:י�ימשה קלאני, 

  

בע"מ (להל�:  והסתדרות המהנדסי  ניהול קופות גמלמנורה מבטחי   סקרתי את הדוח הרבעוני של .1

 .(להל�: "הדוח") 2016, בספטמבר 30לרבעו� שהסתיי  ביו   "החברה המנהלת")

ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה בהתבסס על  .2

מהותית הנחו1 כדי שהמצגי  שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות  מצגי , לא יהיו מטעי  

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

בדוח משקפי  באופ� נאות, בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיי  הרבעוניי  ומידע כספי אחר הכלול  .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויי  בהו� העצמי ותזרימי 

 המזומני  של החברה המנהלת למועדי  ולתקופות המכוסי  בדוח.

אני ואחרי  בחברה המנהלת המצהירי  הצהרה זו אחראי  לקביעת  ולקיומ  של בקרות ונהלי   .4

 �של החברה המנהלת; וכ� 1לבקרה הפנימית על דיווח כספיו 1לגבי הגילוי

קבענו בקרות ונהלי  כאלה, או גרמנו לקביעת  תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי  כאלה, המיועדי    )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על ידי אחרי  בחברה המנהלת, 

 בפרט במהל( תקופת ההכנה של הדוח;  

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת   )ב(

לספק מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ( שהדוחות הכספיי  ערוכי  

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההו�;IFRSבהתא  לתקני דיווח בינלאומיי  (

הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את הערכנו את האפקטיביות של   )ג(

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי, לתו  התקופה המכוסה בדוח 

  �בהתבסס על הערכתנו; וכ�

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעו� זה   )ד(

י, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה שהשפיע באופ� מהות

 �המנהלת על דיווח כספי. וכ�

אני ואחרי  בחברה המנהלת המצהירי  הצהרה זו גילינו לרואה החשבו� המבקר, לדירקטוריו�  .5

ולוועדת הביקורת של הדירקטוריו� של החברה המנהלת בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי 

 בקרה הפנימית על דיווח כספי:ה

את כל הליקויי  המשמעותיי  והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית   )א(

לרשו , לעבד, לסכ   על דיווח כספי, אשר סביר שצפויי  לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת

   �ולדווח על מידע כספי; וכ�

ה מעורבת ההנהלה או מעורבי  עובדי  אחרי  כל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, ב  )ב(

 על דיווח כספי. שיש לה  תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה מנהלת

  
  אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד  אחר, על פי כל די�.

                                                                
    2016, בנובמבר 15       

  
                                                                                   ___________________  

  , י�ימשה קל                                             
  מנהל כללי                     

                                                            
 הצהרות, דוחות וגילויי�. –כהגדרת� בהוראות חוזר גופי� מוסדיי� לעני� בקרה פנימית על דיווח כספי  1
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  )certificationהצהרה (

  קלמי, מצהיר כי: אני, ר�
  

בע"מ (להל�:  והסתדרות המהנדסי  ניהול קופות גמלמנורה מבטחי   סקרתי את הדוח הרבעוני של .1

 .(להל�: "הדוח") 2016, בספטמבר 30לרבעו� שהסתיי  ביו   "החברה המנהלת")

עובדה בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2

מהותית הנחו1 כדי שהמצגי  שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות  מצגי , לא יהיו מטעי  

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיי  הרבעוניי  ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי  באופ� נאות,  .3

ות, השינויי  בהו� העצמי ותזרימי מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעול

 המזומני  של החברה המנהלת למועדי  ולתקופות המכוסי  בדוח.

אני ואחרי  בחברה המנהלת המצהירי  הצהרה זו אחראי  לקביעת  ולקיומ  של בקרות ונהלי   .4

 �של החברה המנהלת; וכ� 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1לגבי הגילוי

ה, או גרמנו לקביעת  תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי  כאלה, המיועדי  קבענו בקרות ונהלי  כאל  )א(

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על ידי אחרי  בחברה המנהלת, 

 בפרט במהל( תקופת ההכנה של הדוח;  

, המיועדת קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי  )ב(

לספק מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ( שהדוחות הכספיי  ערוכי  

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההו�;IFRSבהתא  לתקני דיווח בינלאומיי  (

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את   )ג(

ת של הבקרות והנהלי  לגבי הגילוי, לתו  התקופה המכוסה בדוח מסקנותינו לגבי האפקטיביו

  �בהתבסס על הערכתנו; וכ�

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעו� זה   )ד(

שהשפיע באופ� מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה 

 �ח כספי. וכ�המנהלת על דיוו

אני ואחרי  בחברה המנהלת המצהירי  הצהרה זו גילינו לרואה החשבו� המבקר, לדירקטוריו�  .5

ולוועדת הביקורת של הדירקטוריו� של החברה המנהלת בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי 

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

תה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקויי  המשמעותיי  והחולשות המהותיות בקביע  )א(

על דיווח כספי, אשר סביר שצפויי  לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשו , לעבד, לסכ  

   �ולדווח על מידע כספי; וכ�

כל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבי  עובדי  אחרי    )ב(

 ל החברה מנהלת על דיווח כספי.שיש לה  תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית ש

  
  אי� באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד  אחר, על פי כל די�.

                                                                
       2016, בנובמבר 15      

  
                                                                                  ______________________  

  ר� קלמי,                                                   
  מנהל כספי                      
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        מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"ממנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"ממנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"ממנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ

        

        ביניי�ביניי�ביניי�ביניי�    דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�דוחות כספיי�

        

        2012012012016666, , , , בספטמברבספטמברבספטמברבספטמבר    30303030ליו� ליו� ליו� ליו� 

        

          בלתי מבוקרי�בלתי מבוקרי�בלתי מבוקרי�בלתי מבוקרי�



    

  
  
  
  
  
  
  

  בע"מ והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלמנורה מבטחי� 
  

  ביניי�דוחות כספיי� 
  

  6201, בספטמבר 30ליו� 
  
  

  בלתי מבוקרי�
  
  

  
  תוכ� הענייני�

  
  
  

  �  ד
    

  2  סקירת דוחות כספיי� ביניי�
    

  3  דוחות על המצב הכספי
    

  4  דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
    

  5  הו� ב על השינויי� ותדוח
    

  6   מזומני�העל תזרימי  ותדוח
    

  7%9  ביניי� לדוחות הכספיי�באורי� 
    

  
  
  
  
  
  

% % % % % %  %  %  %  %   
  
  



  

  %  2  %  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

            דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של רואה החשבו� המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של רואה החשבו� המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של רואה החשבו� המבקר לבעלי המניות של
        בע"מבע"מבע"מבע"מ    והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלוהסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלוהסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלוהסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלמנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי� מנורה מבטחי�     

  
  

        מבואמבואמבואמבוא
  

החברה),  %(להל�  בע"מ והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמלמנורה מבטחי�  סקרנו את המידע הכספי המצור� של
רווח או הפסד ואת הדוחות התמציתיי� על  2016 ,בספטמבר 30ליו�  על המצב הכספיהתמציתי הדוח הכולל את 

באותו תארי*.  ושהסתיימחודשי�  ושלושה תשעהשל  ותלתקופ, השינויי� בהו� ותזרימי המזומני� ורווח כולל אחר
בהתא� לתק� חשבונאות  אלוביניי�  תוהדירקטוריו� וההנהלה אחראי� לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

ג� שוק הממונה על אדי י עלו לוי שנקבעות הגיישובהתא� לדר"דיווח כספי לתקופות ביניי�"  % IAS 34בינלאומי 
� %2005י� (קופות גמל), התשס"היבמשרד האוצר, בהתא� לחוק הפיקוח על שירותי� פיננס ההו�, ביטוח וחסכו

  בהתבסס על סקירתנו. אלות ביניי� ואחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. והתקנות שהותקנו מכוחו
  
  

        היק� הסקירההיק� הסקירההיק� הסקירההיק� הסקירה
  

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי�  %של לשכת רואי חשבו� בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתא� לתק� סקירה 
בעיקר מורכבת מבירורי�, הנערכת על ידי רואה החשבו� המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי� 

סקירה הינה . לי סקירה אנליטיי� ואחרי�ע� אנשי� האחראי� לענייני� הכספיי� והחשבונאיי�, ומיישו� נה
מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� בישראל ולפיכ* אינה 
מאפשרת לנו להשיג ביטחו� שניוודע לכל הענייני� המשמעותיי� שהיו יכולי� להיות מזוהי� בביקורת. בהתא� לכ*, 

  ביקורת. אי� אנו מחווי� חוות דעת של
  
  

        מסקנהמסקנהמסקנהמסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור� לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערו*, מכל הבחינות 
שוק  אג� הממונה עלדרישות הגילוי שנקבעו על ידי לובהתא�  IAS 34המהותיות, בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי 

�  .�%2005 (קופות גמל), התשס"היבהתא� לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסי ,במשרד האוצר ביטוח וחסכו� ,ההו
  
  
  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,%תל

  רואי חשבו�    2016, בנובמבר 15
  
  

  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר

  , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
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  מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ

  %  3  %  

  דוחות על המצב הכספי
  
  

  

  בדצמבר 31ליו�   בספטמבר 30ליו� 

2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

        נכסי�:נכסי�:נכסי�:נכסי�:

  %    %    618   נכסי מסי� שוטפי�

  1,243   1,284   1,215   חייבי� ויתרות חובה

        השקעות פיננסיות:השקעות פיננסיות:השקעות פיננסיות:השקעות פיננסיות:

  10,684   10,794   9,658   נכסי חוב סחירי�

  757   964   1,022   מזומני� ושווי מזומני�

  12,684   13,042   12,513         ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�

:�        הו�:הו�:הו�:הו

  1   1   1   הו� מניות 

  1,400   1,400   1,400   פרמיה על מניות

  10,446   10,439   10,409   עודפי�

�  11,847   11,840   11,810         ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו

        התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:

  7   3   8   התחייבויות בגי� מסי� נדחי�

  221   65   %    התחייבויות בגי� מסי� שוטפי�

  481   1,004   563   חשבו� שוט� % חברות קשורות 

  128   130   132   זכאי� ויתרות זכות

  837   1,202   703         ס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויות

  12,684   13,042   12,513         ס* כל ההו� וההתחייבויותס* כל ההו� וההתחייבויותס* כל ההו� וההתחייבויותס* כל ההו� וההתחייבויות
  
  

  .ביניי� הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
  
  
  
  
  
  
  
  

              2016, בנובמבר 15
  ר� קלמי    משה קליי�    אסאייג%יהודה ב�    שור הדוחות הכספיי�יתארי* א

    �  מנהל כספי�    מנהל כללי     יו"ר הדירקטוריו
  
  



  מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"ממנורה 

  %  4  %  

  אחרעל רווח או הפסד ורווח כולל  ותדוח
  
  

  חודשי� שהסתיימו %3ל  חודשי� שהסתיימו %9ל

לשנה 
שהסתיימה 

  ביו�  

  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביו�    בספטמבר 30ביו�  

2016  2015  2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

  15,254   3,769   3,658   11,514   10,892   הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

�  10   3   3   16   12   רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו

  15,264   3,772   3,661   11,530   10,904         ס* כל ההכנסותס* כל ההכנסותס* כל ההכנסותס* כל ההכנסות

  854   202   250   591   695   עמלות והוצאות שיווק 

  5,410   1,344   1,376   4,094   4,126   הוצאות הנהלה וכלליות

  6,264   1,546   1,626   4,685   4,821         ס* כל ההוצאותס* כל ההוצאותס* כל ההוצאותס* כל ההוצאות

  9,000   2,226   2,035   6,845   6,083         רווח לפני מסי� על ההכנסה רווח לפני מסי� על ההכנסה רווח לפני מסי� על ההכנסה רווח לפני מסי� על ההכנסה 

  3,371   839   728   2,573   2,180   מסי� על ההכנסה

  5,629   1,387   1,307   4,272   3,903         רווח נקי רווח נקי רווח נקי רווח נקי 

  %    %    %    %    %    רווח כולל אחר

  5,629   1,387   1,307   4,272   3,903         רווח כוללרווח כוללרווח כוללרווח כולל    ס* הכלס* הכלס* הכלס* הכל
  
  

  .ביניי� הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�
  
  



  מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"ממנורה 

  %  5  %  

   על השינויי� בהו� ותדוח
 
  

  הו� מניות
פרמיה על 

  סה"כ  עודפי�  מניות

  אלפי ש"ח

  11,847   10,446   1,400   *) 1  (מבוקר) 2016בינואר,  1יתרה ליו� 

  3,903   3,903   %    %    סה"כ רווח כולל

  )3,940(   )3,940(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,810   10,409   1,400   *) 1  (בלתי מבוקר) 2016בספטמבר,  30יתרה ליו� 

  11,798   10,397   1,400   *) 1  (מבוקר) 2015בינואר,  1יתרה ליו� 

  4,272   4,272   %    %    רווח כוללסה"כ 

  )4,230(   )4,230(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,840   10,439   1,400   *) 1  (בלתי מבוקר) 2015בספטמבר,  30יתרה ליו� 

  11,803   10,402   1,400   *) 1  (בלתי מבוקר) 2016ביולי,  1יתרה ליו� 

  1,307   1,307   %    %    סה"כ רווח כולל

  )1,300(   )1,300(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,810   10,409   1,400   *) 1  (בלתי מבוקר) 2016בספטמבר,  30יתרה ליו� 

  11,853   10,452   1,400   *) 1  (בלתי מבוקר) 2015ביולי,  1יתרה ליו� 

  1,387   1,387   %    %    סה"כ רווח כולל

  )1,400(   )1,400(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,840   10,439   1,400   *) 1  (בלתי מבוקר) 2015בספטמבר,  30יתרה ליו� 

  11,798   10,397   1,400   *) 1  (מבוקר) 2015בינואר,  1יתרה ליו� 

  5,629   5,629   %    %    סה"כ רווח כולל

  )5,580(   )5,580(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,847   10,446   1,400   *) 1  (מבוקר) 2015בדצמבר,  31יתרה ליו� 
  

  אלפי ש"ח. %1מייצג סכו� הנמו* מ  *) 
  

    .ביניי� הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�



  מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"ממנורה 

  %  6  %  

  מזומני�העל תזרימי  ותדוח
  

  חודשי� שהסתיימו %3ל  חודשי� שהסתיימו %9ל

לשנה 
שהסתיימה 

  ביו�  

  בדצמבר 31  בספטמבר 30ביו�    בספטמבר 30ביו�  

2016  2015  2016  2015  2015  

  מבוקר  בלתי מבוקר

  אלפי ש"ח

        תזרימי מזומני� מפעילות שוטפתתזרימי מזומני� מפעילות שוטפתתזרימי מזומני� מפעילות שוטפתתזרימי מזומני� מפעילות שוטפת

  5,629   1,387   1,307   4,272   3,903   רווח נקי 

        פריטי� שאינ� כרוכי� בתזרימי מזומני�:פריטי� שאינ� כרוכי� בתזרימי מזומני�:פריטי� שאינ� כרוכי� בתזרימי מזומני�:פריטי� שאינ� כרוכי� בתזרימי מזומני�:

  הפסדי� (רווחי�) מהשקעות פיננסיות:

  )6(   )2(   168   )12(   161   נכסי חוב סחירי�  

  )5(   )1(   )171(   )4(   )173(   הכנסות מימו�, נטו

  3,371   839   728   2,573   2,180   מסי� על ההכנסה

 2,168   2,557   725   836   3,360  

        שינויי� בסעיפי� מאזניי� אחרי�:שינויי� בסעיפי� מאזניי� אחרי�:שינויי� בסעיפי� מאזניי� אחרי�:שינויי� בסעיפי� מאזניי� אחרי�:

  43   )10(   %    2   28   חייבי� ויתרות חובה

  )77(   435   )16(   446   82   חשבו� שוט� % חברות קשורות 

  )111(   )123(   3   )109(   4   זכאי� ויתרות זכות

 114   339   )13(   302   )145(  

        והתקבלו במהל* התקופה:והתקבלו במהל* התקופה:והתקבלו במהל* התקופה:והתקבלו במהל* התקופה:מזומני� ששולמו מזומני� ששולמו מזומני� ששולמו מזומני� ששולמו 

  )5,678(   )958(   )1,047(   )5,040(   )3,018(   מסי� ששולמו

  8   %    %    8   %    מסי� שהתקבלו

  5   1   171   4   173   ריבית שהתקבלה

 )2,845(   )5,028(   )876(   )957(   )5,665(  

  3,179   1,568   1,143   2,140   3,340   מזומני� נטו שנבעו מפעילות שוטפת

        תזרימי מזומני� מפעילות השקעהתזרימי מזומני� מפעילות השקעהתזרימי מזומני� מפעילות השקעהתזרימי מזומני� מפעילות השקעה

תמורה ממימוש (רכישת) ניירות ער* סחירי� 
  74   )32(   867   )30(   865   הנמדדי� בשווי הוג� דר* רווח והפסד, נטו

מזומני� נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) 
  74   )32(   867   )30(   865   השקעה

�        תזרימי מזומני� מפעילות מימו�תזרימי מזומני� מפעילות מימו�תזרימי מזומני� מפעילות מימו�תזרימי מזומני� מפעילות מימו

  )5,580(   )1,400(   )1,300(   )4,230(   )3,940(   דיבידנדי� ששולמו לבעלי מניות החברה  

 �  )5,580(   )1,400(   )1,300(   )4,230(   )3,940(   מזומני� נטו ששימשו לפעילות מימו

  )2,327(   136   710   )2,120(   265   עליה (ירידה) במזומני� ושווי מזומני�

  3,084   828   312   3,084   757   יתרת מזומני� ושווי מזומני� לתחילת התקופה

  757   964   1,022   964   1,022   יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו� התקופה

  .ביניי� הבאורי� המצורפי� מהווי� חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיי�



  מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ
  באורי� לדוחות הכספיי� ביניי�

  
  

  %  7  %  

  כללי  %: 1באור 
  
 תשעה של ותולתקופ 2016, בספטמבר 30דוחות כספיי� אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליו�   .א

 ודוחות כספיי� ביניי�). יש לעיי� בדוחות אל % באותו תארי* (להל�  ושלושה חודשי� שהסתיימו
ולשנה שהסתיימה באותו  2015בדצמבר,  31בהקשר לדוחות הכספיי� השנתיי� של החברה ליו� 

 הדוחות הכספיי� השנתיי�). %לבאורי� אשר נלוו אליה� (להל� תארי* ו
  

הקר� הינה קר� השתלמות המיועדת  .הקר�) % (להל� החברה מנהלת את "אומגה קר� השתלמות"  .ב
מסלול כללי  % אשר בה פועלי� חמישה מסלולי השקעה לעמיתי� שכירי� ועמיתי� עצמאיי� 

מניות ומסלול אג"ח עד  15%וארבעה מסלולי� מתמחי�, אשר שניי� מתוכ� (מסלול אג"ח עד 
  .2015מניות) הוקמו בחודש נובמבר,  25%

הפיכתה לקר� לצור* לאישור הממונה, תיקו� תקנו� הקר�  הוגש 2016בחודש אוגוסט, 
שההצטרפות אליה מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסי� או מי שהסתדרות סקטוריאלית, דהיינו 

המהנדסי� קבעה בכתב כי הוא רשאי להצטר� לקופה. מטרת התיקו� היא לאפשר לבעלת 
בעלת השליטה) להמשי* להחזיק  %מנורה מבטחי� החזקות בע"מ (להל�  ,השליטה הסופית בחברה

בטחי� פנסיה וגמל בע"מ, בהתא� להוראות בחברה לצד החזקתה בחברה מנהלת אחרת, מנורה מ
שעניינו תנאי� לשליטה בחברה מנהלת של קר� פנסיה נוספת או  2016%9%1 גופי� מוסדיי� חוזר

נכו� למועד דוח זה עדיי� לא נית� אישור הממונה לתיקו� בחברה מנהלת של קופת גמל נוספת. 
 .התקנו� האמור

  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  %: 2באור 

  
  מתכונת העריכה של הדוחות הכספיי� ביניי�   .א

  
"דיווח כספי לתקופות  % 34הדוחות הכספיי� ביניי� ערוכי� בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי 

ההו�, ביטוח וחסכו� שוק אג� ביניי�", ובהתא� לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על 
 ,שירותי� פיננסיי� (קופות גמל)בהתא� לחוק הפיקוח על , הממונה) % (להל� במשרד האוצר

  . %2005 התשס"ה
  

 הנהלת נדרשת, IFRS)( תקני דיווח כספי בינלאומיי�תמצית הדוחות הכספיי� בהתא� ל בעריכת
 המדיניות יישו� על משפיעי� אשר והנחות אומדני�, בהערכות דעת בשיקול להשתמש החברה

 להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסי� של הסכומי� ועל
  .אלה מאומדני� שונות

  
 העיקריות וההנחות החברה של החשבונאית המדיניות יישו� בעת, ההנהלה של הדעת שיקול

 הכספיי� בדוחות ששימשו אלו ע� עקביי� הינ�, וודאות באי הכרוכות בהערכות ששימשו
  .השנתיי�

  
הדוחות הכספיי� ביניי� עקבית לזו שיושמה בעריכת המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת 

    הדוחות הכספיי� השנתיי�.



  מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ
  באורי� לדוחות הכספיי� ביניי�

  
  

  %  8  %  

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המש*)  %: 2באור 
 

   :מדדב ולחלהל� שיעורי השינוי ש  .ב

�  מדד ידוע  מדד בגי

%  

  לתשעה חודשי� שהסתיימו ביו�:

  0.00  0.00  2016בספטמבר,  30

  )0.20(   )0.60(   2015בספטמבר,  30

  לשלושה חודשי� שהסתיימו ביו�:

  0.40   0.00  2016בספטמבר,  30

  0.30   )0.40(   2015בספטמבר,  30

  
  )0.90(   )1.00(   2015בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  
  מכשירי� פיננסיי�  %: 3באור 

  
". 1לקבוצה "רמה  הוג� מסווגי�ה �לפי שווי נכסי חוב סחירי� אשר מוצגי� בדוחות על המצב הכספי

  שווי הוג� נמדד על ידי שימוש במחירי� מצוטטי� (לא מתואמי�) בשוק פעיל למכשירי� זהי�.דהיינו, ה
   

  מסי� על ההכנסה  %: 4באור 
  

 ,(הפחתת שיעור מס חברות) )216(מס' חוק לתיקו� פקודת מס הכנסה ה אושר 2016 ,בחודש ינואר  .א
 1, וזאת בתחולה מיו� 25% %ל 26.5% %ת שיעור מס החברות מפחתה כולל, אשר %2016התשע"ו
  .2016בינואר, 

 

בעקבות השינוי  ,ובכלל� החברה ,כספיי� מוסדות החלי� על הסטטוטוריי� המס שיעורי להל�  .ב
  :האמור

  

  
עור מס יש

  חברות
עור מס יש

  רווח

עור מס יש
כולל במוסדות 

 כספיי�
 %  שנה

 
 

 
    

2015   26.5  17.75 (*  37.58 (** 
  35.90   17.00   25.0   ואיל* 2016

  
  משוקלל. מס שיעור  *) 
  ערב פרסו� התיקו�. 37.71%לעומת שיעור מס של   **)

  

. יתרות ערב פרסו� התיקו�חושבו לפי שיעור המס  2015בדצמבר,  31ליו� יתרות המסי� הנדחי�   .ג
מחושבות לפי שיעור המס  2016 ,בספטמבר 30המסי� הנדחי� הנכללות בדוחות הכספיי� ליו� 

� , כאמור לעיל. לאחר פרסו� התיקו
  .יתרות המסי� הנדחי�לשינוי האמור אי� השפעה מהותית על 

  
    



  מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ
  באורי� לדוחות הכספיי� ביניי�

  
  

  %  9  %  

  ודרישות הו� ניהול  %: 5באור 
  
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הו� אית� במטרה לשמר את יכולת החברה להמשי* את   א.

כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכ� על מנת לתמו* בפעילות עסקית עתידית.  פעילותה
  הממונה.לדרישות הו� הנקבעות על ידי  כפופההחברה 

  
לדוחות הכספיי�  6יש לקרוא את המידע לעניי� דרישות ההו� יחד ע� המידע הכלול בבאור   ב.

  השנתיי�.
  
שירותי� הפיקוח על  בהתא� לתקנות החברהלהל� נתוני� בדבר ההו� הנדרש והקיי� של   ג.

 ,)מנהלת של קופת גמל או קר� פנסיה מחברהמזערי הנדרש (הו� עצמי  פיננסיי� (קופות גמל)
  :והנחיות הממונה )ההו�תקנות  %  (להל� %2012 ע"בהתש

  ליו�  ליו�

  בדצמבר 31  בספטמבר 30

2016  2015  

  
  מבוקר  בלתי מבוקר

  
  אלפי ש"ח

      
  10,000   10,000   )1הנדרש, על פי תקנות ההו� (הסכו� 

  11,847   11,810   הו� עצמי קיי�

�  1,847   1,810   עוד

      
  פעולה הונית שארעה לאחר תארי* הדיווח:

    
(�  )1,340(   )1,300(   דיבידנד שהוכרז (ראה סעי� ח' להל

      
  507   510   עוד� בהתחשב באירוע לאחר תארי* הדיווח

      
)1    (:�  הסכו� הנדרש כולל דרישות הו� בגי

    
  2,301   2,326   היק� נכסי� מנוהלי�        

  1,566   1,600   הוצאות שנתיות        

  6,133   6,074   דרישות הו� מיוחדות על פי הנחיית הממונה *)        

  10,000   10,000   ס* כל הסכו� הנדרש        
      

  .הינו בגי� הסכו� ההתחלתי הנדרש מחברה מנהלת הסכו� הנדרש*)     
  

הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי הו� בחברות מנהלות כפופה  מלבד הדרישות  ד.

  וההבהרות שיצאו בגינ�. לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה החדשות

 1,340דיבידנד לבעלי המניות בס* של , הכריז דירקטוריו� החברה על חלוקת 2016במרס,  13ביו�   .ה

  .2016במרס,  13אלפי ש"ח. הדיבידנד שול� ביו� 

 1,300, הכריז דירקטוריו� החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בס* של 2016במאי,  �23 ביו  .ו

  .2016במאי,  24אלפי ש"ח. הדיבידנד שול� ביו� 

ברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בס* של , הכריז דירקטוריו� הח2016, באוגוסט �15 ביו  ז.

  .2016, באוגוסט 16ביו�  שול�אלפי ש"ח. הדיבידנד  1,300

, הכריז דירקטוריו� החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בס* של 2016, בנובמבר �15 ביו  ח.

  .2016, בדצמבר 1ביו�  ישול�אלפי ש"ח. הדיבידנד  1,300

% %  % %  % % %  % % %  


