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 (או "החברה המנהלת" "החברה" - בע"מ )להלן והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמלמנורה מבטחים 

סוקר את השינויים  2017, במרס 31סתיימה ביום הדוח הדירקטוריון על מצב עניני התאגיד לתקופה ש

 העיקריים בפעילות החברה. 
 
"סוף  -)להלן  2017, במרס 31נערכו במתכונת מתומצתת ליום  הנלווים לדו"ח הדירקטוריוןכספיים הדוחות ה

באותו תאריך. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  החודשים שהסתיימשלושה  של התקופת הדוח"( ולתקופ

ולשנה  2016 ,בדצמבר 31ליום  וקרן ההשתלמות שבניהולהלדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה 

 שהסתיימה באותו תאריך.

 תיאור תמציתי של החברה המנהלת ושל קרן ההשתלמות שבניהולה: .1

הינה חברה פרטית מוגבלת במניות  ,מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, הפועלת כחברה מנהלת של קופות גמל בהתאם 

החברה  חברה מנהלת לגבי קרן ההשתלמות שבניהולה. ןולצורך כך הינה בעלת רישיו ,2005-התשס"ה

"מנורה מבטחים פיננסים"(. החברה מנהלת  -הינה חברת בת של מנורה מבטחים פיננסים בע"מ )להלן 

 את "אומגה קרן השתלמות".

 

 אומגה קרן השתלמות

"אומגה קרן השתלמות" )לשעבר  -נכון למועד עריכת דו"ח זה החברה מנהלת קרן השתלמות אחת 

"קרן השתלמות למהנדסים"(, המיועדת לעמיתים שכירים ועצמאים, ושבה מופעלים חמישה מסלולי 

 השקעות:

  286מספר אישור רשות המיסים  - קרן השתלמות מסלול כלליאומגה. 

  1445מספר אישור רשות המיסים  - אג"חקרן השתלמות מסלול אומגה. 

  1446מספר אישור רשות המיסים  - מסלול מניות קרן השתלמותאומגה. 

 9802מספר אישור רשות המיסים  - מניות 15% עד"ח אג מסלול. 

 9803מספר אישור רשות המיסים  - מניות 25% עד"ח אג מסלול. 

ההצטרפות לקרן מוגבלת לחברי הסתדרות המהנדסים או מי שהסתדרות  2017בינואר,  25החל מיום 

 כי הוא רשאי להצטרף לקופה. המהנדסים קבעה בכתב

 

 :בעלי המניות בחברה ירוטפ

 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

 ערך נקוב סוג המניה סוג המניה
 הון מניות

 מונפק ונפרע רשום

 0.0072 0.0072 0.0001 הנהלה  מנורה מבטחים פיננסים

 0.0048 0.0048 0.0001 הנהלה  הסתדרות המהנדסים

 0.0001 0.0001 0.0001 נדחית מדינת ישראל

 0.0005 1.9902 0.0001 רגילות שונים
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 תאור זכויות המניות  

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

להשתתף ולהצביע בהן וכן זכות לקבלת דיבידנדים אם  ,על אסיפות כלליות של החברה, להיות נוכחים

 וכאשר יחולקו.

מקנות זכות להצטרף כעמיתים בקרן, אך אינם זכאים לקבל הודעות על אסיפות כלליות  - רגילות

 ואינם בעלי זכות להשתתף או להצביע בהם.

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

 הזכות לקבלת דיבידנדים הוקנתה בתקנון רק למניות ההנהלה.

 הפעילות תוצאות ריכוז .2

 (ח"ש באלפי) 2016ולשנת  6201-ו 7201 מרס -לתקופות ינואר  הפעילות תוצאות ריכוז .2.1

 

לתקופה שהסתיימה ביום 
 במרס 31

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

 
2017 2016 2016 

 
 מספר חשבונות עמיתים:   
 8,873  8,661  8,590  פעילים   

 13,426  12,547  13,619  לא פעילים

 
   

 נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(
   

 1,195,901  1,250,927  1,168,479  פעילים

 1,158,297  1,029,475  1,166,883  לא פעילים

 
   

 נכסים תוצאתיים: )באלפי ש"ח(:
   

 11,111  4,204  1,942  דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 170,677  40,308  41,928  תקבולים מדמי גמולים

 -- -- 1,274  תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים

 42,679  8,821  14,667  העברות צבירה לקופה

 134,176  18,853  68,399  העברות צבירה מהקופה

 105,894  25,978  27,047  פדיונות

 79,839  (24,969)  73,140  עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה

    
 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

   
 14,515  3,608  3,547  פעילים ולא פעילים

    
 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(:

   
 0.59  0.60  0.58  פעילים

 0.65  0.70  0.64  לא פעילים
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 ההשתלמות עמיתים  במגזר ושינויים התפתחויות של והסברים ניתוחים .2.2

 
 ירידהבתקופת הדוח חלה  -היקף הנכסים המנוהלים ונכסים תוצאתיים מספר החשבונות, 

הירידה נובעת מניוד עמיתים  (אשתקדשל  למגמה בהמשךמתונה במספר העמיתים הפעילים )

ההצטרפות לקרן  2017בינואר,  15 לקרנות אחרות ומצמצום פוטנציאל המצטרפים לקרן. )החל מ

המהנדסים או מי שהסתדרות המהנדסים קבעה בכתב כי הוא ראשי מוגבלת לחברי הסתדרות 

 להצטרף לקרן(.

ולשנה  ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בהעברות צבירה לקופהעלייה חלה  בתקופת הדוח

התחרות העזה אל מ כתוצאהבמגמת הניוד החוצה  גידולחל בתקופת הדוח החולפת, במקביל, 

למתחרים כלקוחות פוטנציאליים  העמיתים בקרן של אטרקטיביותולאור המול המתחרים 

  (.בקרנות אחרות )סכומי צבירה גבוהים יחסית לממוצע

 .בהיקף הפדיונותתקופת הדוח חלה עליה מתונה מהלך ב

 

בשנים האחרונות אנו עדים לירידה בשיעור דמי הניהול הנובעת מתחרות עזה בשוק  -הניהול  דמי

 קרנות ההשתלמות וירידה בשיעור דמי הניהול בענף החיסכון הפנסיוני בכלל.

 

 מידע בדבר עמיתים לא פעילים  .2.3

 

 
 במרס 31לתקופה שהסתיימה ביום 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 
2017 2016 2016 

 מנותקי קשר:חשבונות 
 1,232  1,070  1,140  מספר חשבונות   

נכסים מנוהלים נטו )באלפי 
 56,910  49,782  42,142  ש"ח(

דמי ניהול שנגבו מנכסים 
 162  67  55  *( )באלפי ש"ח(

שיעור דמי ניהול ממוצע 
 0.58  0.54  0.53  *(*מנכסים )באחוזים( 

 *( מתייחס לתקופה בה העמית מוגדר כמנותק קשר )על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים         
 .2012-)קופות גמל( )איתור עמיתים ומוטבים(, התשע"ב     

 .*( בחישוב שנתי*         
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 הכספי ותוצאות פעילות החברה המצב .3

 החברה מאזן

ש"ח  אלפי 12,489 -כ אלפי ש"ח לעומת 12,477 -הסתכם בכ 2017, במרס 31מאזן החברה ליום 

לעומת  . עיקר השינוי2016בדצמבר,  31ש"ח ליום  אלפי 12,933 -כולעומת  ה אשתקדלהמקבי בתקופה

נכסי ב משינויוכן ש"ח,  אלפי 480-מזומנים בסך של כבמזומנים ושווי  מקיטוןנובע  סוף שנה קודמת

 אלפי ש"ח. ביתר הסעיפים לא היה שינוי משמעותי. 39-מסים שוטפים בסך של כ

 
 העצמי ההון

 .המאזן( מסך 94.2% -כהמהווים אלפי ש"ח ) 11,754 -הסתכם בכ 2017, במרס 31ההון העצמי ליום 

 מסך המאזן(. 94.5% -המהווים כש"ח ) אלפי 11,805 -בכההון העצמי הסתכם  2016, במרס 31ליום 

 (. מסך המאזן 91.0% -אלפי ש"ח )המהווים כ 11,763 -בכ ההון העצמי הסתכם 2016בדצמבר,  31ליום 

 
מזערי הנדרש מחברה מנהלת  עצמי הוןשירותים פיננסיים )קופות גמל( ) על הפיקוח לתקנות בהתאם

 העצמי הוןה"(, המזערי ההון דרישות תקנות" -)להלן  2012-ב"עאו קרן פנסיה(, התש גמלקופת  של

 - הלן( )לחריגיםש"ח )למעט  ונימילי 10יעמוד על סך מינימאלי של  לתההתחלתי הנדרש מחברה מנה

 מבין מהגבוה יפחת לאמנהלת  מחברההנדרש  המזערי מיהעצ ון"(. ההההתחלתי העצמי ההון סכום"

 םנכסי תקרתעד ל המנוהליםמהנכסים  0.1%: )א( של מצרפי סכום או, ההתחלתי העצמי ההון סכום

(; )ג( א) בסעיףהאמורה  לתקרהמעל  המנוהלים מהנכסים 0.05%ש"ח; )ב(  דימיליאר 15מנוהלים של 

  .אלוהשנתיות כפי שהוגדרו בתקנות  תמההוצאו 25%

 
ההון  בדרישת והוא עומד אלפי ש"ח 11,754 -נו כיהההון עצמי של החברה  2017, במרס 31נכון ליום 

 העצמי המזערי הנדרש כאמור.

 

 של החברה. ים בינייםהכספי ותבדוח 5ת דיבידנד ראה באור וחלוקלגבי 

 
  התחייבויות

 
 בתקופה אלפי ש"ח 684 -כ לעומת אלפי ש"ח 723 -בכ מוהסתכ 2017, במרס 31סך ההתחייבויות ליום 

 מסוף שנה קודמת . עיקר השינוי2016, בדצמבר 31ליום לפי ש"ח  1,170 -כ לעומתו המקבילה אשתקד
 2016בדצמבר,  31אלפי ש"ח ליום  1,003 -סך של כמ לחברה קשורה נובע מהשינוי בסעיף התחייבויות

 .2017, במרס 31אלפי ש"ח ליום  554 -סך של כל

 תוצאות הפעילות  ניתוח

 הכנסות

ש"ח  אלפי 3,610 -לעומת כוזאת  אלפי ש"ח 3,557 -הסתכמו בכ בתקופת הדוח הכנסות החברה
. הירידה בדמי הניהול השנה נובעת מירידה בשיעור דמי הניהול אשתקדתקופה המקבילה ב

  הממוצעים אותם גבתה החברה.
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 הוצאות

אלפי ש"ח  1,585 -אלפי ש"ח וזאת לעומת כ 1,648 -הסתכמו בכ ת הדוחבתקופהוצאות החברה 
 בתקופה המקבילה אשתקד.

מבטחים פנסיה וגמל בע"מ )חברה מרבית ההוצאות הן בגין הסכם התפעול בין החברה לבין מנורה 
מיליוני ש"ח  5.5קשורה(, אשר מספקת את כל שירותי התפעול של החברה. החברה משלמת סך של 

 הגידול בהוצאות נובע מגידול בסעיף העמלות. לשנה בגין הסכם זה.

 הכנסהה על מסים לפני רווח

אלפי ש"ח  2,025 -אלפי ש"ח לעומת רווח לפני מס בסך של כ 1,909 -הסתכם בכ לתקופהרווח לפני מס 
 בתקופה המקבילה אשתקד.

 הכנסהה על מסים

ח בתקופה המקבילה אלפי ש" 727 -אלפי ש"ח וזאת לעומת כ 668 -הסתכמו בכבתקופה הוצאות המס 
 אשתקד.

 של החברה. ים בינייםהכספי ותבדוח 4לפרטים נוספים בדבר שינוי בשיעור המס, ראה ביאור 

 רווח

 אלפי ש"ח 1,298 -אלפי ש"ח לעומת רווח של כ 1,241 -של החברה בתקופה הסתכם לכ הכולל הרווח
 החברה.  בהכנסותהשינוי נובע מקיטון  בתקופה המקבילה אשתקד.

 נזילות ומקורות מימון .4

 .אינה נזקקת למימוןבמסגרת פעילותה השוטפת, החברה 

  כלכליתהתפתחויות בסביבה המאקרו  .5

 
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד 

האינדיקטורים לפעילות הריאלית שנוספו במהלך החודשים האחרונים, דוגמת מדד מנהלי הרכש 

בתעשייה והמדד המשולב למצב המשק, כמו גם סקר החברות של בנק ישראל, מעידים כי המשק 

, אם כי נתון הצמיחה שפורסם 2017ון הראשון של שנת מוסיף לצמוח בקצב נאה גם במהלך הרבע

בחישוב שנתי( בשל תנודתיות ביבוא כלי הרכב  1.4% -לגבי הרבעון הראשון היה נמוך יחסית )כ

כאשר ההערכה הינה שחלק ניכר  4% -צמח המשק הישראלי בשיעור של כ 2016)במהלך שנת 

צאה של יבוא מוגבר של כלי רכב, בקצב הינו תו 2016מהצמיחה הגבוהה של המשק הישראלי בשנת 

 (. 2017שאין להניח שיימשך לאורך שנת 

יודגש, שצמיחת המשק ברבעונים האחרונים נסמכת על גידול ברוב מרכיבי התוצר כאשר הסתכלות 

על התפתחות היצוא בחודשים האחרונים מראה כי נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות בעוד שיצוא 

השיפור בסחר העולמי צפוי לתמוך ביצוא, אך הייסוף המהיר בשער השירותים ממשיך לצמוח. 

 החליפין צפוי להוסיף ולהקשות עליו. 
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התחזית המקרו כלכלית של המשק הישראלי מניחה שההשפעה החריגה של יבוא כלי הרכב על 

 . עם זאת,3% -, בה צפויה צמיחה בשיעור של כ2017לא צפויה להימשך גם בשנת  2016הצמיחה בשנת 

בקצב הצמיחה הבסיסי, כלומר בניכוי התנודות הנובעות מיבוא כלי הרכב, צפויה רק ירידה מתונה, 

תוך שינוי בהרכב הצמיחה: קצב הגידול בצריכה הפרטית צפוי להתמתן. לעומת זאת צפויה 

 התאוששות ביצוא בהינתן המשך השיפור בסחר העולמי. 

ול בתעסוקה ובשכר, כאשר האבטלה במשק בשוק העבודה נמשכת תמונה חיובית מאוד של גיד

 . 2017 ס,בסוף חודש מר 4.2% -הישראלי עמדה על שיעור מנוכה עונתיות של כ

החודשים שהסתיימו  12 -במהלך החודשים האחרונים הקצב השנתי של האינפלציה עלה במתינות, וב

. עליית האינפלציה קיבלה תמיכה מהמדיניות המוניטרית 0.9% -הוא הגיע לכ 2017 ס,מרחודש ב

המרחיבה, מהעלייה שחלה בשנה האחרונה במחירי האנרגיה, מעליית האינפלציה בעולם ומעליית 

השכר במשק. אולם, התגברות התחרות במשק מעכבת את חזרת האינפלציה ליעד, ובחודשים 

ייסוף החד שחל בשער החליפין. הייסוף בשער החליפין, הביא גם האחרונים נוספה לכך ההשפעה של ה

לירידה חדה יחסית בציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים כאשר גם בציפיות לטווחים הבינוניים 

והארוכים חלה ירידה מסוימת, אך הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים מעוגנות בתוך יעד 

 כים נעות סביב מרכזו.האינפלציה, והציפיות לטווחים הארו

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

, כאשר הצפי הוא שבנק ישראל לא יעלה את הריבית במהלך השנה הקרובה. בשילוב עם פעילות 0.1%

 אוד.בנק ישראל בשוק המט"ח, הרי שהמדיניות המוניטרית ממשיכה להיות מרחיבה מ

בשוק הדיור נמשכה הירידה בקצב מתן המשכנתאות החדשות, , וכן נמשכת הירידה במספר 

העסקאות, בין היתר, על רקע עליית הריבית על המשכנתאות. הנתונים על התחלות הבנייה מעידים כי 

ההיצע מוסיף להתרחב. עם זאת, למרות שהתצפיות האחרונות מצביעות על התייצבות מסויימת 

 הדירות, מוקדם להסיק שמגמת העלייה במחירי הדירות נעצרה.במחירי 

הפעילות הכלכלית העולמית מציגה תמונה חיובית ברובה. תחזיות הצמיחה בחלק מהמשקים 

המפותחים עודכנו קלות כלפי מעלה, חל שיפור בקצב הצמיחה של הסחר העולמי ומדדי הסנטימנט 

נתונים חיוביים לגבי שוק התעסוקה, הצריכה מוסיפים להציג רמות גבוהות. בארה"ב התפרסמו 

הפרטית, מגזר הייצור וענף הנדל"ן, ומדדי הליבה לאינפלציה מצויים בסביבת היעד. יחד עם זאת, 

מתחילת השנה נוצר בארה"ב פער בין נתוני הסנטימנט שאותתו על אופטימיות גדולה לבין הנתונים 

העלה את הריבית, והיא צפויה לעלות עוד  Fed -השוטפים שאותתו דווקא על האטה בפעילות. ה

פעמיים במהלך השנה. גם באירופה התקבלו נתונים חיוביים על התעסוקה, הייצור, המכירות 

והציפיות לפעילות העתידית, אך אינפלציית הליבה עדיין נמוכה יחסית ונמשכת המדיניות המוניטרית 

עו על אופטימיות לגבי התפתחות הפעילות המרחיבה. מדדי מנהלי הרכש  בשווקים המתעוררים הצבי

הכלכלית, אם כי תחזיות הצמיחה של חלקם הופחתו. נתוני הפעילות הכלכלית שפורסמו בסין הצביעו 

על יציבות בצמיחה. מחירי האנרגיה ירדו בחודש האחרון על רקע הגידול בהיצע, אך הירידה לא 

 מחקה את מגמת העלייה של השנה האחרונה.
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 והמניות שוקי האג"ח

בניגוד לרבעון המקביל אשתקד שהיווה את אחת מפתיחות השנה הגרועות בהיסטוריה המתועדת, 

דווקא הטיבו עם מרבית שווקי המניות ברחבי העולם  2017שלושת החודשים הראשונים של שנת 

( כאשר בלטו 2017במהלך הרבעון הראשון של שנת  5.85% -עלה בשיעור של כ MSCI World)מדד 

 11% -המייצג את השווקים המתעוררים עלה בכ MSCI EMבמיוחד מניות השווקים המתעוררים )מדד

 במהלך הרבעון(. 

, כפועל יוצא מירידת 5% -בשיעור של כ 35, ירד מדד ת"א 2017בסיכום הרבעון הראשון של שנת 

, כאשר בלטו לחיוב מדד חברות 90במדד ת"א  8.4% -הפארמה, לעומת עליה בשיעור של כמניות 

. מדדי המניות האמריקאיים העיקריים 12.3% -ומדד ת"א נדל"ן שעלה בכ 11.2% -הביטוח שעלה בכ

, מדד הפוטסי האנגלי עלה בשיעור של 5-10% -עלו בשיעור של כ S&P 500) -)הדאו ג'ונס, הנאסד"ק וה

 . 5.4% -ומדד הקאק הצרפתי עלה בכ 7.3% -, מדד הדאקס הגרמני עלה בכ2.5% -כ

בעוד שמדד האג"ח הממשלתי הצמוד ירד  0.6% -מדד האג"ח הממשלתי השקלי עלה בשיעור של כ

עלה בשיעור  40בעוד שמדד התל בונד  1.6% -עלה בשיעור של כ 20. מדד התל בונד 0.6% -בשיעור של כ

 . 0.7% -של כ

, יוסף שערו היציג של השקל מול הדולר בשיעור משמעותי של 2017רבעון הראשון של שנת במהלך ה

 -, על אף רכישות אגרסיביות של מט"ח מצד בנק ישראל, כאשר מול האירו יוסף השקל בכ5.5% -כ

מיליארד דולר לראשונה במהלך  100 -. במקביל, יתרות המט"ח של בנק ישראל חצו את רף ה4%

 . 2017 ,חודש ינואר

 התפתחויות לאחר תאריך המאזן

משרד האוצר הכריז לאחר תאריך המאזן על תכנית "נטו למשפחה" אשר כוללת, בין היתר, הגדלת 

נקודות זיכוי להורים לילדים קטנים, סבסוד צהרונים, הגדלת מס הכנסה שלילי והפחתת מכסים. 

כאשר קיימת אי ודאות לגבי ישום מיליארד ש"ח לשנה  4 -התוכנית מוערכת בעלות תקציבית של כ

 התוכנית אשר חלק ממרכיביה מחייבים חקיקה.

, מייצרות FBI -במקביל לפיטורי ראש ה FBI -הפרשות הנוגעות לנשיא ארה"ב, ובכלל זה, חקירת ה

חוסר ודאות סביב יכולותיו לקדם רפורמות כלכליות בארה"ב, ובכלל זה, רפורמות שונות בתחום 

כיום(, הפחתת המס  36%)לעומת  15% -בין השאר, הפחתת שיעור מס החברות ל המס, אשר כוללות,

בלבד, ביטול מסים על רווחי החברות שמגיעים מחוץ לארה"ב,  10% -ל 35% -על הרווחים הכלואים מ

כמו גם פישוט וריווח מדרגות המס לעובדים, ביטול מס הירושה ועוד, תוך יצירת אי וודאות לגבי 

 ק האמריקאי בפרט ועל המשק העולמי בכלל. ההשלכות על המש

באירופה הודיעה ראש ממשלה בריטניה, תרזה מיי, על בחירות בזק בבריטניה כאשר בצרפת נבחר 

 מועמד המרכז מקרון כנשיא המדינה, דבר שהפחית באופן משמעותי סיכונים פוליטיים בצרפת. 
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 יבקרות ונהלים לגבי גילוי ובקרה פנימית על דיווח כספ .6

 
הברית והמיושמות בהתאם להוראות -" שנחקק בארצותSarbanes-Oxleyל"חוק  302הוראות סעיף 

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

של  לגבי הגילוי. לצורך קיום ההליך הנדרש עפ"י ההנחיות האמורות, ביצעה החברה, בין היתר, בחינה

 הבקרות והנהלים לגבי הגילוי וקיום דיונים בהשתתפות הגורמים השותפים להכנת הדוחות הכספיים.

 :הגילוי לגבי ונהלים בקרות

העריכו לתום התקופה המכוסה  ,כספים של החברהההמנכ"ל ומנהל עם הנהלת החברה, בשיתוף 

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

כספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת ההמנכ"ל ומנהל 

רה המנהלת נדרשת לגלות הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחב

שוק ההון, ביטוח  רשות הממונה על הבדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע

 וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו. 

 :  כספי דיווח על פנימית בקרה

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה  2017 ,במרס 31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

 כספי.הדיווח ההבקרה הפנימית של החברה המנהלת על 

 דירקטוריון החברה מודה לעובדי החברה והנהלתה על המסירות והתרומה לפעילותה של החברה.

 
 
 

 2017, במאי 24גן, -רמת
 
 

 משה קליין 
 מנהל כללי

 יהודה בן אסאייג 
 יון             דירקטורהיו"ר 
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 (certificationהצהרה )

 , מצהיר כי:יןימשה קלאני, 

 
בע"מ )להלן:  ניהול קופות גמלוהסתדרות המהנדסים מנורה מבטחים  סקרתי את הדוח הרבעוני של .1

 .)להלן: "הדוח"( 2017, במרס 31לרבעון שהסתיים ביום  "החברה המנהלת"(

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

יהיו מטעים  מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

 ים בדוח.המזומנים של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוס

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

 -של החברה המנהלת; וכן 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1לגבי הגילוי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)

תי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה המנהלת, להבטיח שמידע מהו

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;  

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

יים ערוכים לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספ

 ;, ביטוח וחסכוןשוק ההון רשות ( ולהוראות הממונה עלIFRSבהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

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

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח 

 -בסס על הערכתנו; וכןבהת

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

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

 -המנהלת על דיווח כספי. וכן

ו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינ .5

ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי 

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  (א)

לרשום, לעבד, לסכם  שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלתעל דיווח כספי, אשר סביר 

  -ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  (ב)

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

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

                                                               
   2017, במאי 24       

 
                                                                                   ___________________ 

 , יןימשה קל                                       
 מנהל כללי             

                                                           
 הצהרות, דוחות וגילויים. –כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לענין בקרה פנימית על דיווח כספי  1
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 (certificationהצהרה )

 אני, רן קלמי, מצהיר כי:
 

בע"מ )להלן:  והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמלמנורה מבטחים  סקרתי את הדוח הרבעוני של .1

 .)להלן: "הדוח"( 2017, במרס 31לרבעון שהסתיים ביום  "החברה המנהלת"(

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.

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

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי 

 המזומנים של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

הרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצ .4

 -של החברה המנהלת; וכן 1ולבקרה הפנימית על דיווח כספי 1לגבי הגילוי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים  (א)

י אחרים בחברה המנהלת, להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת, מובא לידיעתנו על יד

 בפרט במהלך 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 ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים 

 ;, ביטוח וחסכוןשוק ההון רשות ( ולהוראות הממונה עלIFRSבהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

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

מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח 

 -בהתבסס על הערכתנו; וכן

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

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

 -המנהלת על דיווח כספי. וכן

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

הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי ולוועדת 

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  (א)

בד, לסכם על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, לע

  -ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים  (ב)

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

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

                                                               
    2017, במאי 24      

 
                                                                                  ______________________ 

 רן קלמי,                                            
 מנהל כספים             

                                                           
 הצהרות, דוחות וגילויים. –כהגדרתם בהוראות חוזר גופים מוסדיים לענין בקרה פנימית על דיווח כספי  1
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  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 בע"מ והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמלמנורה מבטחים  

 
 

 מבוא
 

החברה(,  -)להלן  בע"מ והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמלמנורה מבטחים  סקרנו את המידע הכספי המצורף של
 רווח או הפסד ורווחואת הדוחות התמציתיים על  2017 ,במרס 31ליום  על המצב הכספיהתמציתי הדוח הכולל את 
הדירקטוריון באותו תאריך.  השהסתיימחודשים  שלושהשל  הלתקופ, השינויים בהון ותזרימי המזומנים כולל אחר

 - IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  זוביניים  תוההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ
 שוק ההון, ביטוח וחסכון רשותהממונה על די י עלו ות הגילוי שנקבעישובהתאם לדר"דיווח כספי לתקופות ביניים" 

אחריותנו היא . והתקנות שהותקנו מכוחו 2005-ים )קופות גמל(, התשס"היבהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננס
 בהתבסס על סקירתנו. זולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 

 
 

 היקף הסקירה
 

"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
בעיקר מורכבת מבירורים, הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים 

סקירה הינה . לי סקירה אנליטיים ואחריםעם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נה
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. בהתאם לכך, 

 ביקורת. אין אנו מחווים חוות דעת של
 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 
 רשות הממונה עלדרישות הגילוי שנקבעו על ידי לובהתאם  IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 .2005-ם )קופות גמל(, התשס"היבהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסי ביטוח וחסכון ,שוק ההון
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 דוחות על המצב הכספי
 
 

 

 
 בדצמבר 31ליום  במרס 31ליום 

 
2017 2016 2016 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 נכסים:    
 604  -  643  נכסי מסים שוטפים   

 1,215  1,214  1,192  חייבים ויתרות חובה

 השקעות פיננסיות:    
 9,655  10,685  9,663  נכסי חוב סחירים   

 1,459  590  979  מזומנים ושווי מזומנים    

 12,933  12,489  12,477  סך כל הנכסים    

 הון:    
 1  1  1  הון מניות    

 1,400  1,400  1,400  פרמיה על מניות
 10,362  10,404  10,353  עודפים

 11,763  11,805  11,754  סך כל ההון    

 התחייבויות:    
 7  7  9  התחייבויות בגין מסים נדחים   

 -  23  -  התחייבויות בגין מסים שוטפים
 1,003  526  554  חשבון שוטף -חברות קשורות 

 160  128  160  זכאים ויתרות זכות

 1,170  684  723  סך כל ההתחייבויות    

 12,933  12,489  12,477  סך כל ההון וההתחייבויות    
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 
 
 
 
 
 
 

       2017, במאי 24
 רן קלמי  משה קליין  אסאייג-יהודה בן  שור הדוחות הכספייםיתאריך א

 מנהל כספים  מנהל כללי   יו"ר הדירקטוריון  
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 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר ותדוח
 
 

 
 חודשים שהסתיימו 3-ל

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום  

 
 בדצמבר 31 במרס 31ביום  

 
2017 2016 2016 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 14,515  3,608  3,547  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו    
 11  2  10  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

 14,526  3,610  3,557  סך כל ההכנסות    

    
 986  210  273  עמלות והוצאות שיווק     

 5,500  1,375  1,375  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,486  1,585  1,648  סך כל ההוצאות    

 8,040  2,025  1,909  רווח לפני מסים על ההכנסה     

 2,884  727  668  מסים על ההכנסה    

 5,156  1,298  1,241  רווח נקי     
 -  -  -  רווח כולל אחר

 5,156  1,298  1,241  סך הכל רווח כולל    
 
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
 
 



 מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ

 -  5  -  

  על השינויים בהון ותדוח
 
 

 
 הון מניות

פרמיה על 
 סה"כ עודפים מניות

 
 אלפי ש"ח

 11,763  10,362  1,400  *( 1 )מבוקר( 2017בינואר,  1יתרה ליום      

 1,241  1,241  -  -  סה"כ רווח כולל     

 (1,250)  (1,250)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה     

 11,754  10,353  1,400  *( 1 )בלתי מבוקר( 2017במרס,  31יתרה ליום      

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

 1,298  1,298  -  -  סה"כ רווח כולל     

 (1,340)  (1,340)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה     

 11,805  10,404  1,400  *( 1 )בלתי מבוקר( 2016במרס,  31יתרה ליום      

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

 5,156  5,156  -  -  סה"כ רווח כולל     

 (5,240)  (5,240)  -  -  דיבידנד לבעלי מניות החברה     

 11,763  10,362  1,400  *( 1 )מבוקר( 2016בדצמבר,  31יתרה ליום      
 

 אלפי ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *( 
 
 

  .ביניים נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
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 מזומניםהעל תזרימי  ותדוח
 

 
 חודשים שהסתיימו 3-ל

לשנה 
 שהסתיימה ביום  

 
 בדצמבר 31 במרס 31ביום  

 
2017 2016 2016 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 5,156  1,298  1,241  רווח נקי    

 כרוכים בתזרימי מזומנים:פריטים שאינם     
 הפסדים )רווחים( מהשקעות פיננסיות:   
 163  (1)  (8)  נכסי חוב סחירים     

 (174)  (1)  (2)  הכנסות מימון, נטו
 2,884  727  668  מסים על ההכנסה

    
 

 658  725  2,873 

 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:    
 28  29  23  חייבים ויתרות חובה   

 522  45  (449)  חשבון שוטף -חברות קשורות 
 32  -  -  זכאים ויתרות זכות

    
 

 (426)  74  582 

 מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:    
 (3,715)  (925)  (705)  מסים ששולמו   

 6  -  -  מסים שהתקבלו
 174  1  2  ריבית שהתקבלה

    
 

 (703)  (924)  (3,535) 

 5,076  1,173  770  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת    

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה    
תמורה ממימוש ניירות ערך סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך    

 866  -  -  רווח והפסד, נטו

 866  -  -  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה    

 מזומנים מפעילות מימוןתזרימי     
 (5,240)  (1,340)  (1,250)  דיבידנדים ששולמו לבעלי מניות החברה     

 (5,240)  (1,340)  (1,250)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון     

 702  (167)  (480)  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים    

 757  757  1,459  לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים     

 1,459  590  979  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה    
 

 .ביניים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי -: 1באור 
 

שלושה של  הולתקופ 2017, במרס 31דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר  -באותו תאריך )להלן  חודשים שהסתיימה

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך  2016בדצמבר,  31לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אליהם )להלן  לבאורים אשר נלווו

 

 מי או המהנדסים הסתדרות חבריההצטרפות לקרן מוגבלת ל 2017בינואר,  25החל מיום  .ב
 .לקופה להצטרף רשאי הוא כי בכתב קבעה המהנדסים שהסתדרות

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  .א

 
"דיווח כספי לתקופות  - 34הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 - )להלןההון, ביטוח וחסכון  רשותביניים", ובהתאם לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על 
 . 2005-התשס"ה ,בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, הממונה(

 
 הנהלת נדרשת, IFRS)) תקני דיווח כספי בינלאומייםתמצית הדוחות הכספיים בהתאם ל בעריכת
 המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות אומדנים, בהערכות דעת בשיקול להשתמש החברה

 להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסים של הסכומים ועל
 .אלה מאומדנים שונות

 
 העיקריות וההנחות החברה של החשבונאית המדיניות יישום בעת, ההנהלה של הדעת שיקול

 הכספיים בדוחות ששימשו אלו עם עקביים הינם, וודאות באי הכרוכות בהערכות ששימשו
 .השנתיים

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

 הכספיים השנתיים.הדוחות 
 

  :מדדב ולחלהלן שיעורי השינוי ש .ב
 

 
 מדד ידוע מדד בגין

 
% 

 (0.20)  0.10   2017במרס,  31לשלושת החודשים שהסתיימו ביום    

 
 (0.91)  (1.01)  2016במרס,  31לשלושת החודשים שהסתיימו ביום   

 
 (0.30)  (0.20)  2016בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום   
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 מכשירים פיננסיים -: 3באור 
 

". 1לקבוצה "רמה  הוגן מסווגיםה םלפי שווי נכסי חוב סחירים אשר מוצגים בדוחות על המצב הכספי
 שווי הוגן נמדד על ידי שימוש במחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.דהיינו, ה

 
 מסים על ההכנסה -: 4באור 

 
 הכלכלית המדיניות ליישום חקיקה )תיקוני הכלכלית ההתייעלות חוק אושר 2016 דצמבר, בחודש .א

 במסגרת. 2017 בינואר, 1 ביום לתוקפו נכנס (. אשר2016-ז"(, התשע2018 -ו 2017 התקציב לשנות
 2017 מחודש ינואר, החל 24% -ל 25% של משיעור חברות מס הורדת אושרה, בין היתר,, זאת

בהתאם לתיקון האמור שיעור המס הכולל שיחול  .ואילך 2018 מחודש ינואר, החל 23% של ולשיעור
על  2018והחל מחודש ינואר,  35.04%יעמוד על  2017בשנת על מוסדות כספיים, ובכלל זה החברה, 

34.19% . 

, ובכללם החברה, בעקבות השינויים כספיים מוסדות החלים על הסטטוטוריים המס שיעורי להלן .ב
 :האמורים

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

מס  שיעור
כולל במוסדות 

 כספיים
 %  שנה

       
2016  25.0  17.00  35.90 
2017   24.0  17.00  35.04 
 34.19  17.00  23.0  ואילך 2018
 

אין השפעה מהותית על הרווח הכולל של  ומס החברות הרווח מס יבשיעור יםהאמור יםלשינוי
 החברה.

 
חושבו לפי שיעור המס ערב פרסום התיקון. יתרות  2016בדצמבר,  31יתרות המסים הנדחים ליום  .ג

מחושבות לפי שיעור המס לאחר  2017במרס,  31המסים הנדחים הנכללות בדוחות הכספיים ליום 
 פרסום התיקון, כאמור לעיל. 

בשיעורי מס הרווח ומס החברות אין השפעה מהותית על יתרות המסים לשינויים האמורים 
 הנדחים.

 
  



 ת המהנדסים ניהול קופות גמל בע"ממנורה מבטחים והסתדרו
 באורים לדוחות הכספיים ביניים

 
 

 -  9  -  

 ודרישות הון ניהול -: 5באור 
 
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את  א.

כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית.  פעילותה
 הממונה.לדרישות הון הנקבעות על ידי  כפופההחברה 

 
לדוחות הכספיים  6יש לקרוא את המידע לעניין דרישות ההון יחד עם המידע הכלול בבאור  ב.

 השנתיים.
 
שירותים הפיקוח על  בהתאם לתקנות החברהלהלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של  ג.

( מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה מחברהמזערי הנדרש )הון עצמי  פיננסיים )קופות גמל(
 :והנחיות הממונה (ההוןתקנות  - )להלן 2012-ע"בהתש

 

 
 ליום ליום

 
 בדצמבר 31 במרס 31

 
2017 2016 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

   
 10,000  10,000  (1תקנות ההון )הסכום הנדרש, על פי 

 11,763  11,754  הון עצמי קיים

 1,763  1,754  עודף

   
 פעולה הונית שארעה לאחר תאריך הדיווח:

  
 (1,250)  (1,240)  דיבידנד שהוכרז )ראה סעיף ו' להלן(

   
 513  514  עודף בהתחשב באירוע לאחר תאריך הדיווח

   
 כולל דרישות הון בגין:(    הסכום הנדרש 1)

  
 2,356  2,337  היקף נכסים מנוהלים        
 1,622  1,637  הוצאות שנתיות        
 6,022  6,026  דרישות הון מיוחדות על פי הנחיית הממונה *(        

 10,000  10,000  סך כל הסכום הנדרש        
   
 .הינו בגין הסכום ההתחלתי הנדרש מחברה מנהלת הסכום הנדרש  *(     

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

 וההבהרות שיצאו בגינם. לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה החדשות
 
 1,250דיבידנד לבעלי המניות בסך של , הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת 2017במרס,  16ביום  .ה

 .2017במרס,  21אלפי ש"ח. הדיבידנד שולם ביום 
 
 1,240, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בסך של 2017במאי,  24ביום  .ו

 .2017במאי,  28אלפי ש"ח. הדיבידנד ישולם ביום 
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