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  והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ מבטחי� מנורה
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  דוח רואה החשבו� המבקר
  

  המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ והסתדרות מבטחי� לבעלי המניות של מנורה    
  

  
  

של מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות  הדוחות המצורפי� על המצב הכספי את ביקרנו 
הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר,  ואת %2013 ו 2014 בדצמבר 31 לימי� החברה) % (להל� גמל בע"מ

, 2014בדצמבר,  31מהשני� הסתיימו בימי�  אחת לכל המזומני� יתזרימ על והדוחות בהו� השינויי� על הדוחות
 דיעה היא לחוות אחריותנו של החברה. וההנהלה הדירקטוריו� באחריות הינ� אלה כספיי� דוחות. %2012, ו2013

  .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיי� על דוחות

   

 
חשבו�  רואי בתקנות שנקבעו תקני� בישראל, לרבות מקובלי� ביקורת לתקני בהתא� ביקורתנו את ערכנו
ולבצעה   הביקורת את לתכנ� מאיתנו נדרש אלה תקני� פי על %1973ג"התשל חשבו�), רואה של (דר* פעולתו

בדיקה  כוללת ביקורת מהותית. מוטעית הצגה הכספיי� בדוחות שאי� ביטחו� של סבירה במטרה להשיג מידה
כללי  של בחינה ג� כוללת ביקורת הכספיי�. שבדוחות ובמידע בסכומי� ראיות התומכות מידגמית של

הערכת  וכ� החברה של וההנהלה הדירקטוריו� ידי על שנעשו האומדני� המשמעותיי� ושל החשבונאות שיושמו
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורי� אנו .בכללותה הכספיי� בדוחות נאותות ההצגה

 
  

של  הכספי המצב את המהותיות, הבחינות מכל נאות, באופ� משקפי� הנ"ל הכספיי� לדעתנו, הדוחות
לכל אחת  ותזרימי המזומני� שלה בהו� השינויי� פעולותיה, תוצאות ואת %2013ו 2014 בדצמבר, 31 החברה לימי�

 (IFRS)כספי בינלאומיי�  לתקני דיווח בהתא� %2012ו 2013, 2014בדצמבר,  31השני� שהסתיימו בימי�  משלוש
ובהתא� לדרישות הגילוי שנקבעו על ידי הממונה על שוק ההו�, ביטוח וחסכו� במשרד האוצר, בהתא� לחוק 

  .2005 % התשס"ה  ,הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל)
   

  

 כפי ,כספי דיווח על פנימית בקרה של ביקורת בדבר ב"בארה  PCAOB %ה לתקני התא��, בג ביקרנו 
 ,בדצמבר  31 ליו� החברה של כספי דיווח על הפנימית הבקרה את, בישראל חשבו� רואי לשכת ידיעל  שאומצו

 והדוח  COSO ידי על שפורסמה פנימית בקרה של המשולבת במסגרת שנקבעו קריטריוני� על בהתבסס 2014
 של כספי דיווח על הפנימית הבקרה אפקטיביות על מסויגת בלתי דעת חוות כלל 2015במרס,  25 מיו� שלנו

  .החברה
  

  
  
  
  
  

  קסירראת גבאי קוסט פורר     אביב,%תל
  רואי חשבו�    2015במרס,  25

 
  

   

 קוסט פורר גבאי את קסירר

  , 3עמינדב ' רח

  6706703אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   

  972-3-5622555+פקס  

ey.com 



        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
        דוחות על המצב הכספידוחות על המצב הכספידוחות על המצב הכספידוחות על המצב הכספי
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  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח  באור

        נכסי�:נכסי�:נכסי�:נכסי�:

  1,343   1,286   3  חייבי� ויתרות חובה

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

  9,692   10,752   4  נכסי חוב סחירי�

  3,664   3,084   5  מזומני� ושווי מזומני�

  14,699   15,122         ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�

:�  6        הו�:הו�:הו�:הו

  1   1   הו� מניות 

  1,400   1,400   פרמיה על מניות

  10,010   10,397   עודפי�

�  11,411   11,798         ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו

        התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:

  %    7   7  התחייבויות בגי� מסי� נדחי�

  2,283   2,520   7  התחייבויות בגי� מסי� שוטפי�

  734   558   8  חשבו� שוט� % חברות קשורות 

  271   239   9  זכאי� ויתרות זכות

  3,288   3,324         ס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויות

  14,699   15,122         ס* כל ההו� וההתחייבויותס* כל ההו� וההתחייבויותס* כל ההו� וההתחייבויותס* כל ההו� וההתחייבויות
  

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

              2015במרס,  25
  ר� קלמי    משה קליי�    אסאייג%יהודה ב�    שור הדוחות הכספיי�יתארי* א

    �  מנהל כספי�    מנהל כללי     יו"ר הדירקטוריו



        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
  דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחרדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
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  לשנה שהסתיימה ביו�

  בדצמבר 31

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  באור

  16,630   16,368   15,686   10  מדמי ניהול מקופות גמל, נטוהכנסות 

�  103   170   98   12  רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו

  16,733   16,538   15,784         ס* כל ההכנסותס* כל ההכנסותס* כל ההכנסותס* כל ההכנסות

  561   725   896   13  עמלות והוצאות שיווק 

  7,419   7,247   5,990   14  הוצאות הנהלה וכלליות

�  15   %    %    15  הוצאות מימו

  7,995   7,972   6,886         ס* כל ההוצאותס* כל ההוצאותס* כל ההוצאותס* כל ההוצאות

  8,738   8,566   8,898         רווח לפני מסי� על ההכנסה רווח לפני מסי� על ההכנסה רווח לפני מסי� על ההכנסה רווח לפני מסי� על ההכנסה 

  3,103   3,103   3,361   7  מסי� על הכנסה

  5,635   5,463   5,537         רווח נקי רווח נקי רווח נקי רווח נקי 

  %    %    %    רווח כולל אחר

  5,635   5,463   5,537         ס* הכל רווח כוללס* הכל רווח כוללס* הכל רווח כוללס* הכל רווח כולל
  
  

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



        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
        השינויי� בהו�השינויי� בהו�השינויי� בהו�השינויי� בהו�דוחות על דוחות על דוחות על דוחות על 

% 5  %  
  

  
  

  הו� מניות
פרמיה על 

  סה"כ  עודפי�  מניות

  אלפי ש"ח

  11,411   10,010   1,400   *) 1  2014בינואר,  1יתרה ליו� 

  5,537   5,537   %    %    סה"כ רווח כולל

  )5,150(   )5,150(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,798   10,397   1,400   *) 1  2014בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  8,458   7,057   1,400   *) 1  2013בינואר,  1יתרה ליו� 

  5,463   5,463   %    %    סה"כ רווח כולל

  )2,510(   )2,510(   %    %    דיבידנד לבעלי מניות החברה

  11,411   10,010   1,400   *) 1  2013בדצמבר,  31יתרה ליו� 

  2,823   1,422   1,400   *) 1  2012בינואר,  1יתרה ליו� 

  5,635   5,635   %    %    סה"כ רווח כולל

  8,458   7,057   1,400   *) 1  2012בדצמבר,  31יתרה ליו� 
  
  .אלפי ש"ח %1סכו� הנמו* מצג יימ   *)
  
  

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



        גמל בע"מגמל בע"מגמל בע"מגמל בע"ממנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות 
        דוחות על תזרימי המזומני�דוחות על תזרימי המזומני�דוחות על תזרימי המזומני�דוחות על תזרימי המזומני�
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  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

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

  5,635   5,463   5,537   רווח נקי לתקופה

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

  רווחי� מהשקעות פיננסיות:

  %    )119(   )71(   נכסי חוב סחירי�  

  )88(   )51(   )27(   הכנסות מימו�, נטו

  3,103   3,103   3,361   מסי� על הכנסה

 3,263   2,933   3,015  

        שינויי� בסעיפי נכסי� והתחייבויות:שינויי� בסעיפי נכסי� והתחייבויות:שינויי� בסעיפי נכסי� והתחייבויות:שינויי� בסעיפי נכסי� והתחייבויות:

  )1,395(   133   57   חייבי� ויתרות חובה

  730   )631(   )176(   חשבו� שוט� % חברות קשורות 

  154   %    %    חשבו� שוט� %חברה א� 

  3   )68(   )32(   זכאי� ויתרות זכות

 )151(   )566(   )508(  

        מזומני� ששולמו והתקבלו במהל* השנה:מזומני� ששולמו והתקבלו במהל* השנה:מזומני� ששולמו והתקבלו במהל* השנה:מזומני� ששולמו והתקבלו במהל* השנה:

  )1,552(   )3,126(   )3,117(   מסי� ששולמו

  1   4   %    מסי� שהתקבלו

  )15(   %    %    ריבית ששולמה

  103   51   27   ריבית שהתקבלה

 )3,090(   )3,071(   )1,463(  

  6,679   4,759   5,559   מזומני� נטו שנבעו מפעילות שוטפת

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

  )9,120(   )453(   )989(   רכישות, נטו של השקעות פיננסיות 

  )9,120(   )453(   )989(   מזומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה

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

  %    )2,510(   )5,150(   דיבידנדי� ששולמו לבעלי מניות החברה  

 �  %    )2,510(   )5,150(   מזומני� נטו ששימשו לפעילות מימו

  )2,441(   1,796   )580(   עלייה (ירידה) במזומני� ושווי מזומני�

  4,309   1,868   3,664   ושווי מזומני� לתחילת השנהיתרת מזומני� 

  1,868   3,664   3,084   יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו� השנה
  

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



        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
        באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�באורי� לדוחות הכספיי�
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 כללי  %: 1באור 

    
הינה בעלת החברה)  %(להל�  מנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי� ניהול קופות גמל בע"מ  א.

 �מאפשר לה  ,ביחד ע� אישור קופות גמל ,ת גמל. רשיו� זהוקופלשל חברה מנהלת רשיו
 .אומגה (קופת גמל) שתלמותהקר� הלהפעיל את 

  

  .רמת ג�, 7בוטינסקי 'ז הכתובתוהחברה הינה תושבת ישראל   
    

�   .החברה הו� המניות שלמ 60% % ב מחזיקה) החברה הא� %  מנורה מבטחי� פיננסי� בע"מ (להל
 ,הו� המניות של החברה הא� מוחזק באופ� ישיר במלואו על ידי מנורה מבטחי� החזקות בע"מ  

  אביב בע"מ.%למסחר בבורסה לניירות ער* בתלות שמניותיה רשומ
  

  :ניהול החברהבקופת הגמל ש  .ב
  

  סוג הקופה   ופה ש� הק
    

  קר� השתלמות  אומגה 
  
  
  הגדרות  .ג
  

  .ת גמל בע"מוניהול קופמנורה מבטחי� והסתדרות המהנדסי�   %  החברה
      

   .מנורה מבטחי� פיננסי� בע"מ   %  החברה הא�
      

  .ורה מבטחי� החזקות בע"מנמ  %  החברה הא� הסופית 
      

  .IAS %24כהגדרת� ב  %  צדדי� קשורי�
      

  .%2010ע"כהגדרת� בתקנות ניירות ער* (דוחות כספיי� שנתיי�), התש  %  בעל עניי� ובעל שליטה 
  

�  ביטוח וחסכו� במשרד האוצר. ,אג� שוק ההו�  %  אג� שוק ההו
  

  שוק ההו�, ביטוח וחסכו� במשרד האוצר.אג� הממונה על   %  הממונה
      

�תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסי� (קופות גמל) (הו� עצמי מזערי   %  תקנות ההו
  .2012 % קופת גמל או קר� פנסיה), התשע"ב  הנדרש מחברה מנהלת של

      
  .%1964התשכ"דתקנות מס הכנסה (כללי� לאישור ולניהול קופות גמל),   %  תקנות מס הכנסה

  
  מדד המחירי� לצרכ� כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  %  מדד

  
  

  מדד  ולחלהל� שיעורי השינוי ש      .ד    
  

�  מדד ידוע  מדד בגי

%  

  )0.10(   )0.20(   2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  
  1.91   1.82   2013בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  
  1.44   1.63   2012בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  %: 2באור 

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיי�  א.

  
  בסיס המדידה  .1

  
השקעות פיננסיות ערוכי� על בסיס העלות, למעט  חברההדוחות הכספיי� של ה  

  בשווי הוג� דר* רווח והפסד. המוצגות
  

  הדוחות הכספיי�מתכונת העריכה של   .2
  

 �  ).IFRS %דוחות כספיי� אלו נערכו בהתא� לתקני דיווח כספי בינלאומיי� (להל
  

  על ידי הממונה כמו כ�, הדוחות הכספיי� נערכו בהתא� לדרישות הגילוי כפי שנקבעו 
   .2005 %ס"ההתש), קופות גמלבהתא� לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסי� (

  
   מדיניות חשבונאית עקבית  .3

  
המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיי� יושמה באופ� עקבי בכל התקופות   

  למעט א� נאמר אחרת. ,המוצגות
  
  מבנה הדיווח הנוכחי  .4

  
הוצגו  החברה, הכוללי� בעיקר את הנכסי� וההתחייבויות של הדוחות על המצב הכספי

 �לפי סדר נזילות ללא הבחנה בי� שוט� ללא שוט�. הצגה זו, המספקת מידע מהימ
  .IAS 1 % כפי שנדרש בורלבנטי יותר, 

  
  החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת מאפיי� הפעילות.   

  
  עיקרי השיקולי� בעריכת הדוחות הכספיי�  ב.

  

  השיקולי�
  

שקלה ההנהלה את הנושאי� הבאי�,  חברהחשבונאית של הבתהלי* יישו� עיקרי המדיניות ה  
  שלה� ההשפעה המהותית ביותר על הסכומי� שהוכרו בדוחות הכספיי�:

 
  סיווג ויעוד ההשקעות הפיננסיות 

  
של  ההפעילה שיקול דעת בבואה לסווג ולייעד את ההשקעות הפיננסיות לקבוצ חברההנהלת ה  

 � דר* רווח והפסד.נכסי� פיננסיי� הנמדדי� בשווי הוג
  

  להל�. 4באור ו סעי� ה' ראה
    

   מטבע הפעילות ומטבע הצגה  ג.
  

  הדוחות הכספיי� מוצגי� בשקלי� חדשי�, שהינ� מטבע הפעילות של החברה.  
  

  פריטי� כספיי� צמודי מדד  ד.
  

נכסי� והתחייבויות כספיי� הצמודי� על פי תנאיה� לשינויי� במדד מותאמי� לפי המדד 
  בכל תארי* דיווח, בהתא� לתנאי ההסכ�.הרלוונטי, 
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  (המש*) עיקרי המדיניות החשבונאית  %: 2באור 

  

  מכשירי� פיננסיי�  .ה
  

  מכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי�  .1
  

מכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי� כוללי� נכסי� פיננסיי�. נכסי� פיננסיי� כוללי� 
 :� חייבי� אחרי�השקעות פיננסיות (נכסי חוב סחירי�) וכ� נכסי� פיננסיי� אחרי� כגו

  .מזומני� ושווי מזומני�ו
�לאחר ההכרה  .ההכרה הראשונית במכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי� הינה לפי שווי הוג

לפי שווי הוג� דר* רווח והפסד,  אשונית, מכשירי� פיננסיי� שאינ� נגזרי� נמדדי�הר
  .בעת ההכרה הראשונית בה� ככאלו ויועדלמסחר או א�  י�מוחזק ה�א� 

החברה קיבלה החלטה לייעד את המכשירי� הפיננסיי� לקבוצת שווי הוג� דר* רווח או 
  הפסד.

 החברהמכשיר פיננסי מוכר כנכס או כהתחייבות במועד קבלת התנאי� החוזיי� על ידי 
  (מועד העסקה). 

  

  מזומני� ושווי מזומני�
  

מזומני� כוללי� יתרות מזומני� לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה. שווי מזומני� 
מי� כוללי� השקעות לזמ� קצר ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכו

ידועי� של מזומני� ואשר חשופות לסיכו� בלתי משמעותי של שינויי� בשווי ואשר 
        אינ� מוגבלי� בשעבוד.

  

2.  �  קביעת השווי ההוג
  

נקבע על ידי מחירי השוק בתארי* מכשירי� פיננסיי� הנסחרי� בשוק השווי ההוג� של 
  להל�). 17(ראה באור  הדיווח

        

   גריעת מכשירי� פיננסיי�  .3
  

  פיננסיי� נכסי�
  

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומני� מהנכס 
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומני� מהנכס  החברההפיננסי, או 

  הפיננסי או נטלה על עצמה מחוייבות לשל� את תזרימי המזומני� שהתקבלו במלוא�
בנוס�, העבירה באופ� ממשי את כל הסיכוני� לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. 

וההטבות הקשורי� בנכס, או לא העבירה וא� לא הותירה באופ� ממשי את כל הסיכוני� 
  וההטבות הקשורי� בנכס א* העבירה את השליטה בנכס.

העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומני� מהנכס ולא העבירה ולא  החברהכאשר 
יכוני� וההטבות הקשורי� בנכס וא� לא העבירה את הותירה באופ� ממשי את הס

 החברההשליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתא� למידת המעורבות הנמשכת של 
בנכס. מעורבות נמשכת בדר* של ערבות לנכס המועבר נמדדת לפי הנמו* מבי� היתרה 

עשויה  שהחברההמקורית של הנכס בדוחות הכספיי� והסכו� המירבי של התמורה 
  רש לשל� בחזרה.להיד

  

  מסי� על ההכנסה  .ו
  

   .תוצאות המס בגי� מסי� שוטפי� נזקפות לרווח או הפסד
  

  מסי� שוטפי�  .1
  

חבות בגי� מסי� שוטפי� נקבעת תו* שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
חקיקת� הושלמה למעשה, עד לתארי* הדיווח, וכ� התאמות נדרשות בקשר לחבות המס 

  בגי� שני� קודמות.לתשלו� 
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  (המש*) עיקרי המדיניות החשבונאית  %: 2באור 

  
  (המש*) מסי� על ההכנסה  .ו

  

  נדחי� מסי� .2
  

לבי�  הכספיי�מסי� נדחי� מחושבי� בגי� הפרשי� זמניי� בי� הסכומי� הנכללי� בדוחות 
   .הסכומי� המובאי� בחשבו� לצורכי מס

הנכס ימומש או יתרות המסי� הנדחי� מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר 
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקת� הושלמה למעשה עד ההתחייבות תסולק

  . הדיווחלתארי* 
  

  נכסי מסי� נדחי� נבחני� ובמידה שלא צפוי ניצול� ה� מופחתי�.  דיווחתארי*  בכל
  

 מס התחייבות כנגד שוט� מס נכס קיזוזל חוקית זכות קיימת א� מקוזזי�מסי� נדחי� 
  .מס רשות ולאותה במס החייבת ישות לאותה מתייחסי� הנדחי� והמסי� פתשוט

  

 הכרה בהכנסה  ז.
  

  דמי ניהול
  

הכנסות מניהול קופות גמל נזקפות על בסיס יתרות הנכסי� המנוהלי� ועל בסיס התקבולי�   
  הממונה., בהתא� להנחיות מהעמיתי�

  
  �  רווחי� (הפסדי�) מהשקעות נטו, הכנסות מימו� והוצאות מימו

  

 �רווחי� (הפסדי�) מהשקעות נטו, והכנסות מימו� כוללי� הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגי
  צגי� בשווי הוג� דר* רווח והפסד.שינויי� בשווי ההוג� של נכסי� פיננסיי� המוונכסי חוב 

  

רווחי� (הפסדי�) ממימוש השקעות מחושבי� כהפרש בי� תמורת המימוש, נטו לבי� העלות 
  המקורית או העלות המופחתת ומוכרי� בעת קרות אירוע המכירה. 

�   .הכנסות ריבית מוכרות ע� צבירת
  

  הפרשות  .ח
  

קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת)  חברהמוכרת כאשר ל IAS %37הפרשה בהתא� ל
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבי� כלכליי� על מנת לסלק את 

 .� המחויבות ונית� לאמוד אותה באופ� מהימ
  

 �  סוג ההפרשה שנכללה בדוחות הכספיי�:להל
 

  תביעות משפטיות
  

וייבות משפטית בהווה או מחוייבות קיימת מח חברההפרשה בגי� תביעות מוכרת כאשר ל
) כי more likely than notמשתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא (

  תידרש למשאביה הכלכליי� לסילוק המחוייבות ונית� לאמוד אותה באופ� מהימ�.  חברהה
  

    הצגת דוח על הרווח הכולל  .ט
  

, הכולל את פריטי דוח רווח אחר כוללורווח  או הפסד החברה בחרה להציג דוח יחיד על רווח  
  והפסד ואת פריטי הרווח הכולל האחר.
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  (המש*) עיקרי המדיניות החשבונאית  %: 2באור 

  

   �בתקופה שלפני יישומ י�חדש IFRS ניגילוי לתק  .י
  

9 IFRS  מכשירי� פיננסיי�  
  

מכשירי� פיננסיי�,  % IFRS 9 פירס� את הנוסח המלא והסופי של IASB%ה 2014בחודש יולי 
מתמקד בעיקר התק�)  %(להל�  IFRS 9מכשירי� פיננסיי�: הכרה ומדידה.  % IAS 39 המחלי� את

  .IAS 39בסיווג ובמדידה של נכסי� פיננסיי� והוא חל על כל הנכסי� הפיננסיי� שבתחולת 
  

וג�. בתקופות יימדדו בשווי ה כרה לראשונה כל הנכסי� הפיננסיי�התק� קובע כי בעת הה
עוקבות יש למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק א� מתקיימי� שני התנאי� המצטברי� 

  הבאי�:
  

הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסי� על מנת לגבות את   %
  תזרימי המזומני� החוזיי� הנובעי� מה�.

  
, במועדי� מסויימי�, לקבל על פי התנאי� החוזיי� של הנכס הפיננסי, החברה זכאית  %

.� תזרימי מזומני� המהווי� א* ורק תשלומי קר� ותשלומי ריבית על יתרת קר
  

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסי� הפיננסיי� האחרי� תהיה על פי שווי 
.�התק� קובע הבחנה בי� מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוג� דר* רווח או הפסד ומכשירי  הוג

  חוב שימדדו בשווי הוג� דר* רווח כולל אחר.
  

נכסי� פיננסיי� שהינ� מכשירי� הוניי� יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוג�, וההפרשי� 
 .לגבי כל מכשיר ומכשיר החברהייזקפו לרווח והפסד או לרווח (הפסד) כולל אחר, על פי בחירת 

א� מדובר במכשירי� הוניי� המוחזקי� למטרות מסחר, חובה למדוד אות� בשווי הוג� דר* 
   .רווח או הפסד

  
�קובע התק� את אות� הוראות שנדרשות לפי  ובנושא התחייבויות פיננסיות גריעה לעניי

השווי לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביה� חלופת  IAS 39הוראות 
�. ההוג  

 %שמיוחס לשינויי� בסיכו� האשראי  % לפי התק�, סכו� השינוי בשווי ההוג� של ההתחייבות 
  ייזק� לרווח כולל אחר. כל יתר השינויי� בשווי ההוג� ייזקפו לרווח או הפסד. 

  
  התק� כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 

  
 . אימו0 מוקד� אפשרי.2018בינואר,  1התק� ייוש� החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביו� 

 
   .הכספיי� הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא IFRS %9ל יקוני�לת החברה, להערכת

  
  

15IFRS  % לקוחות ע� מחוזי� בהכנסה הכרה  
  

15 IFRS  �  . 2014, מאיחודש ב IASB% ההתק�) פורס� על ידי  % (להל
  

� 15תכניות נאמנות לקוחות,  IFRIC 13הקמה ואת  חוזי IAS 11, הכנסות IAS 18את  מחלי� התק

IFRIC  ,18הסכמי� להקמת מבני� IFRIC %31 העברות של נכסי� מלקוחות וSIC   עסקאות  %הכנסות
  חליפי� הכוללות שירותי פרסו�.
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  (המש*) עיקרי המדיניות החשבונאית  %: 2באור 

  

  (המש*) �בתקופה שלפני יישומ י�חדש IFRS ניגילוי לתק  .י
  

15IFRS  % (המש*) לקוחות ע� מחוזי� בהכנסה הכרה  
  

�  :לקוחות ע� מחוזי� הנובעות הכנסות על שיחול שלבי� חמישה ב� מודל מציג התק

) modifications( בשינויי� וטיפול חוזי� לקיבו0 התייחסות לרבותהלקוח,  ע� החוזה זיהוי %  1ב של
  .בחוזי�

  ) בחוזה.distinct( נפרדות ביצוע מחויבויות מספר זיהוי % 2 שלב
 תמורות, משמעותי מימו� רכיב, משתנה לתמורה התייחסות לרבות העסקה, מחיר קביעת % 3 שלב

� .ללקוח שתשול� ותמורה במזומ� שאינ
 תו* הנפרד היחסי המכירה מחיר בסיס עלנפרדת  ביצוע מחויבות כלל העסקה מחיר הקצאת % 4 שלב

  .והערכות באומדני� או, זמיני� ה� א� נצפי� במחירי� שימוש
 מסוי� במועד מחויבות קיו� בי� הבחנה תו*ביצוע,  מחויבותב עמידה בעת בהכנסה הכרה % 5 שלב
�  .זמ� לאור* מחויבות קיו� לבי

 חוזה בהשגת הכרוכות) incrementalאת הטיפול החשבונאי בעלויות תוספתיות ( קובע התק�, כ� כמו
  .החוזה למילוי במישרי� הקשורות ובעלויות
  

�   .2017, בינואר 1 ביו� המתחילות שנתיות לתקופות הכספיי� מהדוחות החל למפרע ייוש� התק
 התק� שלפיו, מסוימות הקלות ע� חלקי למפרע ביישו� לבחור מאפשר התק�. אפשרי מוקד� אימו0
 מספרי של מחדש הצגה תידרש ולא, ואיל* לראשונה היישו� מתקופת החל קיימי� חוזי� על ייוש�

  .בתק� שנקבעו השוואתיי� גילויי� נכללי� עוד כל ההשוואה
  

, השפעתו את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אי� א*, התק� של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .הכספיי� הדוחות על, בכלל א�

  
  

  חייבי� ויתרות חובה  %: 3באור 
  

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

  1,343   1,284   דמי ניהול לקבל מקופות גמל אומגה

  %    2   אחרי�

 1,286   1,343  
  
  

  השקעות פיננסיות  %: 4באור 
      

 נכסי חוב סחירי�  א.
  

  הרכבה
  

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

מוצגות בשווי הוג� דר* רווח  %אגרות חוב ממשלתיות 
  9,692   10,752   לראשונה או הפסד שיועדו בעת ההכרה
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  (המש*) השקעות פיננסיות  %: 4באור 

  
 סחירי� פרטי� בדבר ריבית והצמדה בגי� נכסי חוב  ב.

  ריבית אפקטיבית

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אחוזי�

  0.91  0.27  נכסי חוב סחירי�
  

 שווי הוג� של נכסי� פיננסי� בחלוקה לרמות  .ג
  

לפי שווי הוג� מסווגי�, לפי קבוצות  הפיננסיי� המוצגי� בדוח על המצב הכספיהמכשירי� 
בעלות מאפייני� דומי�, למדרג שווי הוג� כדלהל� הנקבע בהתא� למקור הנתוני� ששימש 

 :�  לקביעת השווי ההוג
  

  זהי�.  תמחירי� מצוטטי� (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסי� והתחייבויו  :1רמה 
אשר ניתני� לצפייה במישרי�  1נתוני� שאינ� מחירי� מצוטטי� שנכללו ברמה   : 2רמה 

 .�  או בעקיפי
נתוני� שאינ� מבוססי� על מידע שוק נית� לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   : 3רמה 

  בנתוני שוק ניתני� לצפייה).
  

זכאי� ויתרות ו היתרה בדוחות הכספיי� של מזומני� ושווי מזומני�, חייבי� ויתרות חובה    
  , תואמת או קרובה לשווי ההוג� שלה�.זכות

  

      

  2014בדצמבר,  31ליו� 

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח

  10,752   %    %    10,752   נכסי חוב סחירי�

  2013בדצמבר,  31ליו� 

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה 

  אלפי ש"ח

  9,692   %    %    9,692   סחירי�נכסי חוב 
  
  

  מזומני� ושווי מזומני�  %: 5באור 
  

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

  3,664   3,084   מזומני� ופקדונות למשיכה מיידית
  

ת בגי� ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבי הדיווחהמזומני� בתאגידי� הבנקאיי� נושאי� ליו� 
    ).0.7%  % 2013בדצמבר,  31(ליו�  0.2%הפקדות בנקאיות יומיות בשיעור 
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  הו� ודרישות הו�  %: 6באור 

  

  הרכב הו� המניות   א.
  
  

  2013בדצמבר,  31ליו�   2014בדצמבר,  31ליו� 

  רשו�
מונפק 
  רשו�  ונפרע

מונפק 
  ונפרע

  כמות מניות

ש"ח  0.0001מניות רגילות בנות 
  5   19,902   5   19,902   )1כ"א (ג)( ע.נ.

ש"ח  0.0001מניות הנהלה בנות 
  120   10,120   120   10,120   )2ע.נ. כ"א (ג)(

ש"ח ע.נ.  0.0001מניה נדחית בת 
  1   1   1   1   )3כ"א (ג)(

  

  
 זכויות הנלוות למניות  . ב

 

לבעלי זכויות הבעלות בה� את הזכות להשתת� כעמיתי� בקר�  מקנותהמניות הרגילות  )1(
החברה, אול� המחזיקי� במניות הרגילות לא יהיו זכאי� לקבל הודעות  ידי%שמנוהלת על

  נ"ל, להיות נוכחי� בה� ולהצביע בה�.העל אסיפות כלליות של החברה, להשתת� באסיפות 
  
  

באסיפה הכללית ואת הזכות לקבל קנה למחזיק בה קול אחד בהצבעות מכל מנית הנהלה  )2(
הודעות על אסיפות כלליות של החברה, להיות נוכח בה�, להשתת� בה�, וכ� זכות לקבלת 

  דיבידנדי�, א� וכאשר יחולקו.
 

 קנה למחזיק בה כל זכות פרט לזכות לקבל את ערכה הנקוב בפירוקמהמניה הנדחית לא  )3(
 .החברה

  
  דיבידנדי�  .ג
  

  ושולמו על ידי החברה: הדיבידנדי� הבאי� הוכרזו  
      

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

 20,917: 2013ש"ח למנית הנהלה ( 42,917
  %    2,510   5,150   ש"ח)

לאחר תארי* הדיווח הוכרז הדיבידנד 
  הבא:

  %    1,250   1,400   )10,417: 2013ש"ח למנית הנהלה ( 11,667
  

  אלפי ש"ח. 1,400דיבידנד בס* של חלוקת הכריזה החברה על  2015במרס,  25*) ביו� 
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  (המש*) הו� ודרישות הו�  %: 6באור 

  

   ניהול ודרישות הו�  .ה
  

  

להמשי*  החברהמדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הו� אית� במטרה לשמר את יכולת   .1
כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכ� על מנת לתמו* בפעילות  את פעילותה

 .הממונהלדרישות הו� הנקבעות על ידי  כפופה החברהעסקית עתידית. 
  

והנחיות תקנות ההו� לבהתא�  החברהלהל� נתוני� בדבר ההו� הנדרש והקיי� של   .2
  הממונה:

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

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

  1,307   1,306   הסכו� הנדרש ערב פרסו� התיקו� (ד)

  8,693   8,694   הפרש

      
�  1,307   1,306   הסכו� הנדרש על פי תקנות ההו� ערב פרסו� התיקו

  6,954   8,694   אחוז מההפרש הנדרש להשלמה (ג)

  8,261   10,000   פי תקנות ההו�בדצמבר, על  31הסכו� הנדרש ליו� 

  11,411   11,798   הו� עצמי קיי�

�  3,150   1,798   עוד

      
  פעולה הונית שארעה לאחר תארי* הדיווח:

    
  )1,250(   )1,400(   דיבידנד שהוכרז (ראה סעי� ב. לעיל)

      
  1,900   398   עוד� בהתחשב באירוע לאחר תארי* הדיווח

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

    
  2,357   2,316   היק� נכסי� מנוהלי�        

  1,993   1,722   הוצאות שנתיות        

  5,650   5,962   דרישות הו� מיוחדות על פי הנחיית הממונה *)        

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

כאמור  הנדרש מחברה מנהלת המינימליסכו� הנדרש סכו� זה מהווה השלמה ל  (*)  
�  .בסעי� (ב) להל

  מעודפי הו� בחברותמלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד     (**)  
  מנהלות כפופה לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות ההשקעה החדשות.           

   
ותקנות מס הכנסה (כללי� לאישור  ההו�פורסמו תקנות  2012בחודש פברואר   )ב(

 "התקנות החדשות").  %(להל�  %2012), התשע"ב2ולניהול קופות גמל)(תיקו� מס' 
  

בהתא� לתקנות החדשות הורחבו דרישות ההו� מחברות מנהלות וה� כוללות   
דרישות הו� בהתא� להיק� הנכסי� המנוהלי� ולהוצאות השנתיות, א* לא פחות 

  מיליו� ש"ח.  10* מהו� עצמי התחלתי בס
 

הממונה רשאי להורות על הפחתת דרישות ההו� או הגדלת� בהתחשב, בי� היתר,   
בסיכוני� המאפייני� את פעילותה של החברה המנהלת, ובלבד שהגדלת דרישות 

  ההו� תהיה לתקופה קצובה.
 

, חוזר שעיקריו מת� הקלות 2012בהתא� לסמכותו פרס� הממונה בחודש פברואר   
  .מסוימות מנהלותבדרישות ההו� לחברות 
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  (המש*) הו� ודרישות הו�  %: 6באור 

  
  (המש*) ניהול ודרישות הו�  .ה

  
  (המש*)  (ב)   .2

  
חברה מנהלת נדרשת להעמיד הו� נוס� בגי� סכו� הנכסי� המוחזקי� בניגוד   

להוראות דרכי השקעת ההו� העצמי הנדרש הכלולות בתקנות החדשות. עוד נקבע 
כי חברה מנהלת לא תחזיק נכסי� בלתי מוחשיי� כנגד ההו� העצמי המזערי 

  הנדרש.
  

   �חברה מנהלת רשאית לחלק דיבידנד רק א� הונה העצמי הוא לפחות בגובה ההו
  העצמי הנדרש ממנה לפי תקנות אלה.

  
דשות כוללות הוראות מעבר להשלמת ההפרש שבי� ההו� שהיה נדרש התקנות הח  (ג)

במועדי� הנקובי� להל� לבי� ההו� שהיה נדרש ממנה ערב פרסו�  מהחברה
 �בדצמבר,  31"הפרש") עד פרסו� הדוח הכספי ליו�  %התקנות החדשות (להל

2014 :�  כדלהל
  

  ;מההפרש 30%לפחות  2012במרס,  31עד מועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 
 ;מההפרש 60%לפחות  2012בדצמבר,  31עד מועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 
 ;מההפרש 80%לפחות  2013בדצמבר,  31עד מועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 
  יושל� מלוא הפרש. 2014בדצמבר,  31עד מועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 

  
מחברה מנהלת של עד ליו� פרסו� תקנות ההו�, ההו� עצמי המינימלי הנדרש   )ד(

 הוא בס* מיליו� ש"ח, כשהוא צמוד למדד ,קופות גמל, על פי תקנות מס הכנסה
  .בסו� כל שנת כספי� 2001נובמבר 

    
    

  סי� על הכנסהמ  %: 7באור 
  

  החברהחוקי המס החלי� על   א.
  

  כללי  .1
  

. המס החל על %1975החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ער* מוס�, התשל"ו  
  הכנסות של מוסדות כספיי� מורכב ממס חברות וממס רווח.

  
  החוק) % (להל�  %1985המס הכנסה (תיאומי� בשל אינפלציה), התשמ" חוק  .2
  

רכי מס ונמדדו התוצאות לצ, חוקהפי %על .חוקה, 2007, עד לתו� שנת חל החברהעל   
  .במדד כשה� מותאמות לשינויי�

  
ו� לחוק מס הכנסה (תיאומי� בשל אינפלציה), התקבל בכנסת תיק 2008בחודש פברואר   

, ומשנת 2007תחולתו של חוק התיאומי� תסתיי� בשנת המס שקבע כי  %1985 התשמ"ה
לא יחולו עוד הוראות החוק, למעט הוראות המעבר שמטרת� למנוע עיוותי�  2008המס 

למעט , נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכי� נומינליי� 2008החל משנת בחישובי המס. 
. התיקו� 2007בדצמבר,  31תיאומי� מסוימי� בגי� שינויי� במדד בתקופה שעד ליו� 

   .התוספת בשל אינפלציהתיאו� לחוק כולל בי� היתר את ביטול 
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  (המש*) מסי� על הכנסה  %: 7באור 

  
  החברהשיעורי המס החלי� על   ב.

 
  מס רווח. מממס חברות ו, מורכב ובכלל� החברה ,וסדות כספיי�מהמס הסטטוטורי החל על 

�  :החברה ובכלל� כספיי� מוסדותהחלי� על  הסטטוטוריי� המס שיעורי להל
  

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

שיעור מס 
כולל במוסדות 

 כספיי�
 %  שנה

       
2012   25.0  16.33 (* 35.53 
2013   25.0  17.58 (* 36.22  (** 
  37.71  18.00   26.5   ואיל* 2014

  
  משוקלל.מס שיעור   *)

  ערב פרסו� התיקו�. 35.90%לעומת שיעור מס של   **)
  

אי� השפעה  ומס חברות המפורטי� לעיל מס הרווח השפעת השינויי� בשיעוריל
  .2013 %ו 2014לשני�  החברה תוצאותמהותית על 

 

 שומות מס  ג.
  

  , נחשבות כסופיות. 2010השומות של החברה עד וכולל שנת המס 
  

 : או הפסד ורווח כולל אחר הכלולי� בדוחות על הרווח סי� על ההכנסהמ  ד.
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

  3,110   3,080   3,354   מסי� שוטפי�

(�  )7(   23   7   מסי� נדחי� (ראה ה להל

  3,103   3,103   3,361   סה"כ מסי� על ההכנסה

  
  מסי� נדחי�  ה.

     
  ההרכב

תביעה 
  משפטית

השקעות 
  סה"כ  פיננסיות

  אלפי ש"ח

  23   %    23         2013201320132013בינואר, בינואר, בינואר, בינואר,     1111יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� 

  )23(   %    )23(   שינויי� אשר נזקפו לרווח והפסד

  %    %    %          2013201320132013בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר,     31313131יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� יתרת נכס מסי� נדחי� ליו� 

  )7(   )7(   %    נזקפו לרווח והפסדשינויי� אשר 

בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר, בדצמבר,     31313131יתרת התחייבות מסי� נדחי� ליו� יתרת התחייבות מסי� נדחי� ליו� יתרת התחייבות מסי� נדחי� ליו� יתרת התחייבות מסי� נדחי� ליו� 
2014201420142014          %   )7(   )7(  
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  (המש*) מסי� על הכנסה  %: 7באור 

  
  כדלקמ�: דוח על המצב הכספיהמסי� הנדחי� המוצגי� ב

      

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

  %    )7(   התחייבויות בגי� מסי� נדחי�
  

 מס תיאורטי  ו.
  

וההוצאות, הרווחי�  בי� סכו� המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תלהל� מובא  
, לבי� סכו� שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  י�היו מתחייבבדוח רווח והפסד  וההפסדי�

  :שנזק� בדוח רווח והפסדמסי� על ההכנסה 
        

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

  8,738   8,566   8,898   רווח לפני מסי� על ההכנסה 

  35.53%  36.22%  37.71%  שיעור המס הסטטוטורי

  3,105   3,103   3,355   סכו� המס לפי שיעור המס הסטטוטורי

  )2(   %    6   אחרות

  3,103   3,103   3,361   מסי� על הכנסה

  35.51%  36.22%  37.78%  מס אפקטיבי ממוצע שיעור
  
  

  חשבו� שוט� %  ותקשור חברות  %: 8באור 
  

  היתרות אינ� צמודות למדד ואינ� נושאות ריבית.
  

  
  זכאי� ויתרות זכות  %: 9באור 

  

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

  271   239   הוצאות לשל�
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  הכנסות מדמי ניהול  %: 10באור 

  

(להל�  2012 %ב(דמי ניהול), התשע" הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל)בהתא� לתקנות   .א
, שעניינ� קביעת תקרות לדמי ניהול שרשאי� גופי� מוסדיי� לגבות בגי� קופות גמל התקנות) %

 ,�רשאית חברה מנהלת לגבות דמי ניהול מעמיתי קר� ההשתלמות וקופות ביטוח שבניהול
(לשנה) מהצבירה. דמי הניהול ישולמו על בסיס חודשי,  2%ור שלא יעלה על בניהולה בשיע

התקנות קובעות, כי בחשבונות של עמיתי� שהקשר  בהתא� לס* הנכסי� בסו� כל חודש.
עימ� נותק או של עמיתי� שנפטרו, כעבור פרק הזמ� שנקבע בתקנות לאיתור העמית המנותק 

 מהיתרה 0.3% % יהול בגי� חשבונות העמיתי� הנ"ל לאו המוטבי� לפי העניי�, יופחתו דמי הנ
  .שנתיי� במונחי� הצבורה

  
  :הרכב הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל  .ב    

  

  דמי ניהול
שיעור ממוצע של 

  דמי ניהול

  לשנה שהסתיימה ביו�
לשנה שהסתיימה 

  ביו�

  בדצמבר 31  בדצמבר 31

2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  אחוזי�  אלפי ש"ח

  0.69  0.68  0.67  16,250   15,775   15,157   אומגה כללי

  0.56  0.59  0.57  335   542   471   אומגה אג"ח

  0.61  0.65  0.68  45   51   58   אומגה מנייתי

 15,686   16,368   16,630  
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  שבניהול החברהנתוני� אודות קופות הגמל   % :11באור 

  
 היק� נכסי� מנוהלי�, תקבולי� ותשלומי�  א.

  

 31ליו� 
  2014בדצמבר, 

 31לשנה שהסתיימה ביו� 
  2014בדצמבר, 

ס* נכסי� 
  תשלומי�  תקבולי�   מנוהלי�

  אלפי ש"ח

  )98,565(   176,948   2,228,820   אומגה כללי

  )3,199(   5,079   78,062   אומגה אג"ח

  )222(   1,447   8,939   אומגה מנייתי

 2,315,821   183,474   )101,986(  

 31ליו� 
  2013בדצמבר, 

 31לשנה שהסתיימה ביו� 
  2013בדצמבר, 

ס* נכסי� 
  תשלומי�  תקבולי�   מנוהלי�

  אלפי ש"ח

  )140,459(   196,184   2,263,433   אומגה כללי

  )4,273(   6,118   85,274   אומגה אג"ח

  )646(   1,720   8,198   אומגה מנייתי

 2,356,905   204,022   )145,378(  
  
  

 :העברות כספי�  ב. 
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

        העברה לקופות מגופי� אחרי�העברה לקופות מגופי� אחרי�העברה לקופות מגופי� אחרי�העברה לקופות מגופי� אחרי�

  9,258   3,987   1,932   העברות מקופות גמל

  9,258   3,987   1,932         העברות לקופותהעברות לקופותהעברות לקופותהעברות לקופותס* כל ס* כל ס* כל ס* כל 

        העברה מהקופות לגופי� אחרי�העברה מהקופות לגופי� אחרי�העברה מהקופות לגופי� אחרי�העברה מהקופות לגופי� אחרי�

  %    )6(   %    העברות לקרנות פנסיה

  )212,368(   )313,866(   )271,143(   העברות לקופות גמל

  )212,368(   )313,872(   )271,143(         ס* כל העברות מהקופותס* כל העברות מהקופותס* כל העברות מהקופותס* כל העברות מהקופות
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  והכנסות מימו� , נטורווחי� מהשקעות  %: 12באור 

    

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

  %    119   71   השקעות המוצגות בשווי הוג� דר* רווח או הפסד

  103   51   27   מזומני� ושווי מזומני�

 98   170   103  
  

  הוצאות שיווקעמלות ו  %: 13באור 
      

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

  561   725   723   עמלת הפצה ומכירה

  %    %    173   הוצאות שיווק

  561   725   896   סה"כ עמלות והוצאות שיווק
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  %: 14באור 
  

  ההרכב  א.

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

  1,453   1,436   %    תפעול (סעי� (ב) להל�)דמי 

  83   %    %    דמי ניהול לחברה הא� 

  5,811   5,745   5,985   )19דמי ניהול לחברות קשורות (באור 

  72   66   5   אחרות

  7,419   7,247   5,990   ס* הכל הוצאות הנהלה וכלליות
  

  

  דמי תפעול  ב.    
  

 % ע� הבנק הבינלאומי הראשו� לישראל (להל�  נחת� הסכ� 2008באוקטובר,  1החל מיו�     
משווי נכסי הקר�  0.1% %הבנק) לפיו הבנק יספק שירותי תפעול שוני� לחברה בתמורה ל

  בשיעור שנתי.
. בתיקו� הוארכה 2011באפריל,  1, נחת� תיקו� להסכ� בתוק� מיו� 2011באוקטובר,  10ביו�     

  ופחת שיעור התמורה השנתית. שני� נוספות. כמו כ�, ה 5תקופת ההסכ� למש* 
      

את מלוא שירותי התפעול ממנורה מבטחי� פנסיה ת קבלמהחברה  2014החל מחודש ינואר   ג.
הראשו� לישראל בע"מ  הבינלאומי הבנק באמצעות ובי� בעצמה בי�, ממפ"ג) %(להל�  וגמל בע"מ

 � שבינה בהסכ� והתחייבויותיה זכויותיה כל את החברה הסבה זאת ובמסגרת, הבנק) %(להל
�  להל�). 19באור בנוס� לממפ"ג (ראה  הבנק לבי
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  הוצאות מימו�   %: 15באור 

          

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביו� 

2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח

  15   %    %    ריבית ששולמה למס הכנסה
  
  

  יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  %: 16באור 
  

 יתרות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�     .א
  

  ההרכב
  

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  בדבר תנאי�
בעלי עניי� וצדדי� קשורי� 

  אחרי�

  אלפי ש"ח  ראה באור

  חייבי� ויתרות חובה

  1,343   1,284   דמי ניהול לקבל %קופות גמל אומגה 

  התחייבויות

  734   558   8  שוט�חשבו�  % חברות קשורות 
  

 ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי� עסקאות     .ב
  

  2014בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  בדבר תנאי�
בעלי עניי� וצדדי� 

  קשורי� אחרי�

  אלפי ש"ח  ראה באור

�  כלולות בסעי� הכנסות והוצאות מימו

  15,686   10  דמי ניהול קופות גמל אומגה

 �  הוצאות הנהלה וכלליותכלולות בסעי

  5,985   19  דמי ניהול לצדדי� קשורי�
  

      2013בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו� 

  בדבר תנאי�
בעלי עניי� וצדדי� 

  קשורי� אחרי�

  אלפי ש"ח  ראה באור

�  כלולות בסעי� הכנסות והוצאות מימו

  16,368   10  דמי ניהול קופות גמל אומגה

  בסעי� הוצאות הנהלה וכלליותכלולות 

  5,745   19  דמי ניהול לצדדי� קשורי�
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  (המש*) יתרות ועסקאות ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי�  %: 16באור 

 

 (המש*) ע� בעלי עניי� וצדדי� קשורי� עסקאות  .ב
  

  2012בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביו�     

  בדבר תנאי�
בעל שליטה 

  (החברה הא�)
�וצדדי�  בעלי עניי

  קשורי� אחרי�

  אלפי ש"ח  ראה באור

כלולות בסעי� הכנסות 
�  והוצאות מימו

  16,630   %    10  דמי ניהול קופות גמל אומגה

כלולות בסעי� הוצאות 
  הנהלה וכלליות

  5,811   %    19  דמי ניהול לצדדי� קשורי�

  %    83   דמי ניהול לחברה הא�
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  ניהול סיכוני�  %: 17באור 

  

    כללי  .א
  

 סיכו�ומחיר  סיכו�, שוק ניסיכו כגו�, שוני� פיננסיי� לסיכוני� אותה חושפות חברהה פעילויות
 למינימו� לצמצו� בפעולות מתמקדת חברהה של הכוללת הסיכוני� ניהול תוכנית. )ריבית

  .חברהה של הפיננסיי� הביצועי� על אפשריות שליליות השפעות
  

  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכוני�  .ב
  

פעילות החברה אינה חושפת אותה לסיכוני� פיננסיי�. הפעולות והסכמי ההתקשרות של   
החברה מצמצמות למינימו� את ההשפעות השליליות האפשריות על הביצועי� הפיננסיי� של 

  החברה.
  

בכל  נושאת היא), כ* שלהל� 19 %לעיל ו 16 (ראה באור ממפ"גלחברה הסכמי התקשרות ע�   
�   .עלויות החברה ובתמורה תהיה זכאית לתקבולי� מהחברה מנכסי הקר

    

 סיכוני שוק   .ג

 

 י�פיננסי נכסי�העתידיי� של  הסיכו� שהשווי ההוג� או תזרימי המזומני�סיכו� שוק הוא  .1
כוללי�, בי�  שוק ניסיכומשינויי� במחירי שוק.  ישתנו כתוצאהושל התחייבויות פיננסיות 

 חו0. מטבעני� הנובעי� משינויי� בשערי הריבית, בשערי מניות, במדד ובסיכוהיתר, 
  

 מבחני רגישות הנוגעי� לסיכוני שוק .2
  

ועל תני� אלה על הרווח (הפסד) לתקופה להל� ניתוח רגישות ביחס להשפעת השינוי במש
חס לנכסי� הפיננסיי� בגי� משתנה ההכנסה הכוללת (הו� עצמי). ניתוח הרגישות הינו בי

הסיכו� הרלבנטי נכו� לכל מועד דיווח, ובהנחה שכל שאר המשתני� האחרי� קבועי�. כ*, 
  הינו בהנחה, שכל הפרמטרי� האחרי� לא השתנו.  בשיעור הריביתלמשל, השינוי 

  

  ניתוח הרגישות, מביא לידי ביטוי השפעות ישירות בלבד ללא השפעות משניות. 
 �, כ* ששינויי� גדולי� או קטני� יותר ביחס לשינויי� תג� כי הרגישויות אינ� ליניאריויצוי

  להל� אינ� בהכרח אקסטרפולציה פשוטה של השפעת אות� שינויי�.  שמתוארי�
  

  ניכוי השפעת המס: אחריתוצאות מבחני הרגישות מוצגות 
    

  שיעור הריבית

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

1%+  1% %  1%+  1% %  

  אלפי ש"ח

  34   )33(   35   )34(   רווח (הפסד) כולל (*)
  

ניתוח הרגישות ביחס לשינוי בריבית הינו ג� ביחס למכשירי� בריבית קבועה וג�   *) 
ביחס למכשירי� בריבית משתנה. ביחס למכשירי� בריבית קבועה החשיפה הינה ביחס 

של המכשיר וביחס למכשירי� ע� ריבית משתנה החשיפה הינה ביחס  בספרי�לער* 
 �לתזרי� המזומני� מהמכשיר הפיננסי. לצור* חישוב ניתוח הרגישות נלקח בחשבו

 שינוי בריבית מתחילת השנה ג� לגבי נכסי� שנרכשו במהל* השנה.
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  (המש*) ניהול סיכוני�  %: 17באור 

  

  (המש*)  סיכוני שוק  .ג
  

 וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה פירוט הנכסי� .2
  

  2014בדצמבר,  31ליו� 

  ללא הצמדה
בהצמדה  

  למדד

פריטי� לא 
פיננסיי� 
  ס* הכל  ואחרי�

  אלפי ש"ח

        נכסי�:נכסי�:נכסי�:נכסי�:

  1,286   %    %    1,286   חייבי� ויתרות חובה

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

  10,752   %    %    10,752   נכסי חוב סחירי�

  3,084   %    %    3,084   מזומני� ושווי מזומני�

  15,122   %    %    15,122         ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�

�  11,798   11,798   %    %          ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו

        התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:

התחייבויות בגי� מסי� 
  2,520   %    2,520   %    שוטפי�

התחייבויות בגי� מסי� 
  7   7   %    %    נדחי�

 % חברות קשורות 
�  558   %    %    558   חשבו� שוט

  239   %    %    239   זכאי� ויתרות זכות

  3,324   7   2,520   797         ס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויות

 �ס* כל ההו� ס* כל ההו� ס* כל ההו� ס* כל ההו
  15,122   11,805   2,520   797         וההתחייבויותוההתחייבויותוההתחייבויותוההתחייבויות
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  (המש*) ניהול סיכוני�  %: 17באור 

  

  (המש*)  סיכוני שוק  .ג
  

 (המש*) הנכסי� וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדהפירוט  .2
  

  2013בדצמבר,  31ליו� 

  ללא הצמדה
בהצמדה  

  למדד

פריטי� לא 
פיננסיי� 
  ס* הכל  ואחרי�

  אלפי ש"ח

        נכסי�:נכסי�:נכסי�:נכסי�:

  1,343   %    %    1,343   חייבי� ויתרות חובה

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

  9,692   %    %    9,692   נכסי חוב סחירי�

  3,664   %    %    3,664   מזומני� ושווי מזומני�

  14,699   %    %    14,699         ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�ס* כל הנכסי�

�  11,411   11,411   %    %          ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו�ס* הכל הו

        התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:התחייבויות:

התחייבויות בגי� מסי� 
  2,283   %    2,283   %    שוטפי�

 % חברות קשורות 
�  734   %    %    734   שוט� חשבו

  271   %    %    271   זכאי� ויתרות זכות

  3,288   %    2,283   1,005         ס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויותס* כל ההתחייבויות

 �ס* כל ההו� ס* כל ההו� ס* כל ההו� ס* כל ההו
  14,699   11,411   2,283   1,005         וההתחייבויותוההתחייבויותוההתחייבויותוההתחייבויות

 

 סיכוני נזילות  .ד

 
לעמוד סיכו� נזילות הינו הסיכו� שהחברה תידרש לממש את נכסיה במחיר נחות על מנת 

לגיוס מקורות באופ� בלתי צפוי ובזמ� קצר עשוי לחייב מימוש  צור* אפשרי בהתחייבויותיה.
  שלא בהכרח ישקפו את שווי השוק שלה�. ומכירת� במחירי�באופ� מהיר נכסי� משמעותי 

(אשתקד  ש"ח הינ� נכסי� סחירי� אלפי 13,836 %מתו* יתרת הנכסי� של החברה, ס* של כ
, הניתני� למימוש מיידי. על פי תקנות דרכי ההשקעה על החברה להחזיק בנכסי� )13,356

  מההו� הנדרש. %50%נזילי� בסכו� שלא יפחת מ
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  (המש*) ניהול סיכוני�  %: 17באור 

  

  סיכוני אשראי  .ה
  

 חלוקת נכסי חוב על פי מיקומ�:
    

  בדצמבר 31ליו� 

2014  2013  

  אלפי ש"ח

  9,692   10,752   באר0נכסי חוב סחירי� 
  

  דירוג מקומי (*)

  2014בדצמבר,  31ליו� 

AA ומעלה  BBB  עדA  נמו* מ%BBB  ס* הכל  לא מדורג  

  אלפי ש"ח

נכסי חוב סחירי� נכסי חוב סחירי� נכסי חוב סחירי� נכסי חוב סחירי� 
        באר0באר0באר0באר0

אגרות חוב 
  10,752   %    %    %    10,752   ממשלתיות

  דירוג מקומי (*)

  2013בדצמבר,  31ליו� 

AA ומעלה  BBB  עדA  נמו* מ%BBB  ס* הכל  לא מדורג  

  אלפי ש"ח

נכסי חוב סחירי� נכסי חוב סחירי� נכסי חוב סחירי� נכסי חוב סחירי� 
        באר0באר0באר0באר0

אגרות חוב 
  9,692   %    %    %    9,692   ממשלתיות

  

  דירוג מקומי (*)

  2014בדצמבר,  31ליו� 

AA ומעלה  BBB  עדA  נמו* מ%BBB  ס* הכל  לא מדורג  

  אלפי ש"ח

  1,286   1,286   %    %    %    חייבי�

מזומני� ושווי 
  3,084   %    %    %    3,084   מזומני�

  דירוג מקומי (*)

  2013בדצמבר,  31ליו� 

AA ומעלה  BBB  עדA  נמו* מ%BBB  ס* הכל  לא מדורג  

  אלפי ש"ח

  1,343   1,343   %    %    %    חייבי�

מזומני� ושווי 
  3,664   %    %    %    3,664   מזומני�
  

  +.Aועד  -Aכולל  Aכל דירוג כולל בתוכו את כל הטווחי�, לדוגמא: דירוג   *)
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  התחייבויות והפרשות לתביעות משפטיות  %: 18באור 

  

הוגשה בבית המשפט המחוזי בירושלי� כנגד מדינת ישראל וכנגד החברה  2012בינואר,  24ביו�   א.
 �  התובענה).  %הנתבעות), תובענה ובקשה להכרה בתובענה כייצוגית (להל�  %(להל

עניינה של התובענה והבקשה לאישור הוא בדרישת המבקשי� להשבת תמורת המכר ששולמה 
רכישת אחזקות בנתבעת, שכללה את מכירת מלוא אחזקותיה  למדינת ישראל, במסגרת עסקת

העסקה), לידי עמיתי קר� ההשתלמות "אומגה"  % (להל� חברה הא�של מדינת ישראל בנתבעת ל
�קר� ההשתלמות) ו/או תשלו� פיצוי לעמיתי קר� ההשתלמות, בגובה תמורת המכר  % (להל

   למדינת ישראל במסגרת העסקה.  ששולמה
 שהושג הפשרה הסדר של תיקו� בירושלי� המחוזי המשפט בית אישר 2014 ,בפברואר 10 ביו�  

 הסדר תמצית להל� .2013 ,ביוני 6אשר אושר על ידי בית המשפט ביו�  ,לתובענה בקשר
  :המתוק� הפשרה

  
 23,810,498ישראל תשל� לחברי הקבוצה, באמצעות ב"כ המבקשי�, ס* כולל של  מדינת  .1

שפורטו בהסדר הפשרה (גמול למבקשי� ושכ"ט  מסוימי�כו סכומי� . מסכו� זה ינוש"ח
  לעו"ד של המבקשי�, חלק� של מי שיפרשו מהקבוצה והוצאות פרסו�).

יחסי מהסכו� האמור ישול� לכ"א מחברי הקבוצה (בהתא� לחלקו של כל עמית  חלק  .2
), בניכוי הפקדות השיערו*מועד  %� (להל 2008בספטמבר,  30ליו�  נכו�הקר� בנכסי 

הקר� , לחלק לס* נכסי השיערו*ובהוספת משיכות שבוצעו בי� המועד הקובע למועד 
בניכוי הפקדות ובהוספת משיכות שבוצעו בי� המועד הקובע למועד  השיערו* במועד

 מקרנות מי עמיתי על או קר�ה. ככל שחברי הקבוצה נמני� עדיי� על עמיתי השיערו*
 ) (להל�החברה של קשורה"מ (חברה בע וגמל פנסיה מבטחי� המנור שבניהול ההשתלמות

  "ג), יבוצע התשלו� לחשבונ� בקרנות השתלמות אלו, ללא ניכוי מס במקור. ממפ %
על עמיתי מי מקרנות  אוהקר� לחברי הקבוצה שאינ� נמני� עוד על עמיתי  הפיצוי  .3

רז, גלילי, ובר, "ג, ישתל� באמצעות ב"כ המבקשי�, משרד ממפההשתלמות שבניהול 
. חברי קבוצה 20%& וקרט, עו"ד, וזאת לאחר שינוכה מס במקור בשיעור של  עזורי

שינוכה לה� מס במקור הסבורי� ששיעור המס בו ה� חייבי� על הכספי� שקיבלו 
, יוכלו לפנות אל רשות המיסי� ולבקש 20% % במסגרת הסדר הפשרה האמור הינו נמו* מ

  החזר בשיעור לו ה� זכאי�.
4.  �לקיומו של הסדר הפשרה במלואו ובמועדו, ויתרו הצדדי� לו על כל טענה, תביעה  בכפו

או זכות של צד נגד משנהו בכל הקשור לעילות הבקשה השונות. בכפו� לאישורו של 
ו/או  שלוחיה�הסדר הפשרה, מוותרי� המבקשי� וחברי הקבוצה כלפי המשיבות ו/או 

עובדיה� באופ� סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או עילה הנובעי� 
ו/או הכרוכי� באיזו מהטענות בבקשת האישור, בתביעה או בכתב בית די� אחר מטע� 

  המבקשי�, אשר הוגשו במסגרת הלי* זה.
  

צור* חלוקתו קיבלה החברה מב"כ התובעי� את חלק מסכו� הפיצוי, ל 2014בחודש אפריל 
לעמיתי� על ידי החברה ו/או ממפ"ג, כאמור לעיל. הסכו� התווס� לחשבונות העמיתי� 

  .2014הרלבנטיי� בתחילת מאי 

  
, פרס� הממונה הכרעה עקרונית בעניי� העלאת דמי ניהול ללא הודעה 2013בחודש אוגוסט   .ב

 �הלות של קופות גמל ההכרעה). במסגרת ההכרעה, מורה הממונה לחברות מנ % מוקדמת (להל
אשר לא נתנו לעמיתיה� הודעה על הכוונה להעלות דמי ניהול בהתא� למתחייב בהסדר 

 1התחיקתי, להשיב לעמיתי� דמי ניהול שנגבו ביתר, וזאת לגבי התקופה שתחילתה ביו� 
השלכות  אי�. להערכת החברה ביישו� ההכרעה 2009בדצמבר,  31וסיומה ביו�  2006בינואר, 
  , כספיות ותפעוליות.מהותיות

  

בעניי� טיוב נתוני זכויות עמיתי�  2012בנובמבר,  18מיו�  2012%9%16בהמש* להוראת חוזר   .ג
החברה המנהלת נערכת לביצוע הלי* מקי� של טיוב נתוני� במערכותיה ומול  בגופי� מוסדיי�

הלקוחות ביחס לנתוני המוצרי�. החברה אינה יכולה להערי* ולכמת בשלב זה את היקפ� 
ועלויותיה� של הליכי הטיפול והטיוב האמורי� והשלכותיה� ג� ביחס לפעילותה בעבר ולא 

שיועלו בהקשר זה ו/או את החשיפה הנובעת מה� נית� א� לצפות מראש את סוגי הטענות 
בקשר ע� הפעילויות בתחומי� אלו, אשר יכול ויועלו, בי� היתר, באמצעות המנגנו� הדיוני של 

  .תתובענות ייצוגיו
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  התקשרויות והסדרי�  %: 19באור 

  
�  :ממפ"ג לבי� החברה בי� והסדרי� התקשרויות בדבר פרטי� יובאו להל

  

 שיווק שירותי בגי� בהוצאות השתתפות  .א

 
 ההפצה מער* מולהחברה הפעילות השוטפת של  ניהול שירותימקבלת מממפ"ג החברה   

 אומגהקר� ההשתלמות  בשיווקמסתייעת בממפ"ג , וכ� אומגהביחס לקר� ההשתלמות  הבנקאי
  .ממפ"גבאמצעות אנשי אג� השיווק המועסקי� על ידי 

  

  לקוחות ושירות תפעול שירותי  .ב
  

, והתפעולא שירותי הניהול ואת מלמקבלת מממפ"ג, במישרי� ו/או באמצעות הבנק,  החברה  
קבלת קהל בסניפי  ושירותיממפ"ג לרבות שירות לקוחות טלפוני ע"י המוקד הטלפוני של 

במלוא  נושאתממפ"ג . אומגהההשתלמות  קר�האר0, הנדרשי� לניהול  ברחביממפ"ג חטיבות 
, והיא אומגהמנכסי  0.3%בשיעור שנתי של לתמורה א זכאית ההוצאות בגי� שירותי� אלו, והי

סיפק הבנק את שירותי  2013 שנת יצוי�, כי עד לסו� .נושאת בתשלו� לבנק מאמצעיה שלה
  ) והתמורה ששולמה לבנק הופחתה מהתמורה ששולמה לממפ"ג כאמור.16התפעול (ראה באור 

כ* שגובה  ממפ"גשבי� החברה לבי� חל שינוי בתנאי ההתקשרות  2014ביוני,  1מיו�  החל  
ליו� ש"ח ימ 5.5לכדי סכו� קבוע מראש לס* של  הופחתמשלמת לממפ"ג התשלו� שהחברה 

 %5ל תואר* מכ� ולאחר, 2019בדצמבר,  31לשנה. ההתקשרות הנ"ל הינה לתקופה שעד ליו� 
שני� נוספות, אלא א� מי מהצדדי� הודיע כי הוא לא מעוני� בהארכת תוק� ההתקשרות 

   כאמור.
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