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 רואה החשבון המבקרסקירה של דוח 
 

 ותיקה פנסיה קרן - עמית יסוד פנסיה קרן של לעמיתים
 

 מ("בע גמל והשתלמות אקסלנס)לשעבר: מ "הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע ידי על המנוהלת
 

 מבוא
 

אקסלנס הפניקס המנוהלת על ידי  הקרן( -)להלן  קרן פנסיה ותיקה - סקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן פנסיה יסוד עמית
, בספטמבר 30ליום הדוחות על המצב הכספי הכולל את  (החברה -)להלן  (בע"מ אקסלנס גמל והשתלמות)לשעבר:  בע"מ וגמל פנסיה
 .באותו תאריך וחודשים שהסתיימ שלושהו תשעה של ותואת הדוחות על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה לתקופ 2019

של המוסד  14ן חשבונאות בהתאם לתק אלוביניים  תועריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופהדירקטוריון וההנהלה אחראים ל
שוק ההון, ביטוח וחסכון לגבי רשות הישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם להנחיות הממונה על 

הנחיות הממונה( ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות  -קרנות פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד )להלן 
 בהתבסס על סקירתנו. אלוביניים  תולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופ התקנות(. אחריותנו היא -)להלן  1964-התשכ"דגמל(, 

 
 היקף הסקירה

 
"סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים רואה החשבון המבקר של היש
הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת 

נו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת ל
 שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 מסקנה

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות. 14חשבונאות בהתאם לתקן 
 

 פסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(
 

בדבר הטיפול וההצגה של "כרית הביטחון" במאזן  'ד5אור יבב, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור מסקנתנו הנ"למבלי לסייג את 
 קביעת אופן מדידתה והצגתה.הקרן וזאת עד להאקטוארי של 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2019, בנובמבר 26

 

 



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה ותיקה - קרן פנסיה יסוד עמית

3 

 ביניים דוחות על המצב הכספי
 

    
 ליום

  
 בדצמבר 31 בספטמבר 30ליום 

  
2019 2018 2018 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
 מנים מזומנים ושווי מזו    
 

 82,957  74,427  72,651 
 חייבים ויתרות חובה

 
 2,201  1,878  833 

 סיוע ממשלתי ישיר
 

 12,992  11,469  15,026 

  
 98,150  87,774  88,510 

 השקעות
    

 ניירות ערך שאינם סחירים 
 

 759,745  677,227  679,985 
 ניירות ערך סחירים

 
 532,474  527,387  510,450 

 קדונות והלוואותפ
 

 142,344  129,866  117,943 
 נדל"ן להשקעה

 
 3,973  3,109  3,483 

  
 1,438,536  1,337,589  1,311,861 

 סך הכל נכסים
 

 1,536,686  1,425,363  1,400,371 

 התחייבויות שוטפות 
    

 זכאים ויתרות זכות 
 

 2,965  4,160  6,023 

 התחייבויות פנסיוניות
    

 התחייבויות צבורות:
 לפנסיונרים    
 

 499,325  375,535  382,282 
 למבוטחים פעילים 

 
 1,198,258  1,037,869  992,362 

 למבוטחים לא פעילים 
 

 310,608  291,318  283,257 

 סך התחייבויות צבורות 
 

 2,008,191  1,704,722  1,657,901 
 זכויות שייצברו בעתיד:

    
 ות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד התחייבוי

 
 386,068  368,613  340,890 

 בניכוי:
 ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד    
 

(177,370) (182,495) (179,872) 
ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג "ערד" שהקרן צפויה 

  לרכוש לאחר תאריך המאזן
 

(39,998) (48,867) (30,428) 

  
 168,700  137,251  130,590 

הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת שערוך אג"ח 
 מיועדת מסוג "מירון" ו"ערד" לאומדן השווי ההוגן

 
(53,642) (36,449) (21,335) 

 סיוע ממשלתי ישיר:
ות מתשלומי הסיוע הממשלתי הישיר ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפוי    

 לקרן
 

(372,685) (377,016) (369,204) 
 גירעון אקטוארי

 
(216,843) (7,305) (3,604) 

 סך כל התחייבויות פנסיוניות
 

 1,533,721  1,421,203  1,394,348 

 סך כל ההתחייבויות
 

 1,536,686  1,425,363  1,400,371 
 

 .ביניים לתי נפרד מהדוחות הכספייםהבאורים המצורפים מהווים חלק ב
   

       2019, בנובמבר 26
 כהן דניאל  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון    
 

 קיסוס אורי 
  מנכ"ל

 יוסי וקסלבאום 
 כספים ה מנהל
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 ביניים דוחות הכנסות והוצאות
 

  

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

סתיימו שה חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

  
2019 2018 2019 2018 2018 

  
 מבוקר בלתי מבוקר

  
 אלפי ש"ח

 הכנסות )הפסדים(
      

 ממזומנים ושווי מזומנים
 

(216)  96 (40) (28)  256 

 מהשקעות:
 מניירות ערך שאינם סחירים        
 

 84,968  21,862  49,610  13,975  13,328 

 מניירות ערך סחירים   
 

 43,700  16,634 (11,796)  11,491 (2,515) 

 מפקדונות והלוואות  
 

 8,211  3,841  1,102  1,106  1,722 

 מנדל"ן להשקעה  
 

 -  -  -  1  81 

  
 136,879  42,337  38,916  26,573  12,616 

 הכנסות אחרות
 

 48  53  8  10  67 

 שלתי ישירסיוע ממ
 

 13,016  11,557  5,145  4,227  15,114 

 סך כל ההכנסות 
 

 149,727  54,043  44,029  30,782  28,053 

 הוצאות
      

 (6דמי ניהול )באור 
 

 3,453  3,410  1,165  1,172  4,575 

עודף הכנסות מועבר לדוח התנועה בקרן 
 הפנסיה

 
 146,274  50,633  42,864  29,610  23,478 

 
 
 
 
 
 

 .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 ביניים תנועה בקרן הפנסיהדוחות 
 

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2019 2018 2018 

 
 בוקרמ בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 1,368,867  1,391,476  1,493,709  1,368,867  1,394,348  יתרת הקרן לתחילת התקופה

 תוספות לקרן
     

דמי גמולים ממעסיקים, עובדים       
 22,266  5,276  5,071  16,239  15,654  ומעצמאיים 

עודף הכנסות מועבר מדוח הכנסות 
 23,478  29,610  42,864  50,633  146,274  והוצאות

 45,744  34,886  47,935  66,872  161,928  סך הכל תוספות לקרן

 תשלומים והעברות 
 18,271  4,670  5,866  13,282  16,765  תשלומי פנסיית זקנה     

 1,992  489  2,057  1,254  5,790  פדיונות

 20,263  5,159  7,923  14,536  22,555  סך הכל תשלומים והעברות

 1,394,348  1,421,203  1,533,721  1,421,203  1,533,721  יתרת הקרן לסוף התקופה
 
 
 
 

 .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  כללי -: 1אור ב
 

שלושה ו תשעה של ותלתקופו 2019, בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום  .א
דוחות כספיים ביניים(. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות  -באותו תאריך )להלן  וחודשים שהסתיימ

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים  2018בדצמבר,  31הכספיים השנתיים של קרן הפנסיה ליום 
 הדוחות הכספיים השנתיים(. -אשר נלוו אליהם )להלן 

 
 מיזוג חברה: .ב

החברה  - החליטו הדירקטוריון של הפניקס פנסיה בע"מ )להלן 2019במרס,  28וביום  2019במרס,  26ביום  
 30הנקלטת( והדירקטוריון של החברה )בהתאמה( על מיזוג של החברה הנקלטת עם ולתוך החברה. ביום 

החברות.  רשםואישור  ור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןהושלם מיזוג החברות בהתאם לאיש 2019ביוני, 
עם השלמת המיזוג קרנות הפנסיה שהיו בניהול הפניקס פנסיה בע"מ הועברו לניהול החברה אשר שינתה 

מנהלת  2019ביוני,  30את שמה במועד המיזוג להפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ. לפיכך, החל מיום 
 החברה את כל קופות הגמל וקרנות הפנסיה שבקבוצת הפניקס.

 
  המדיניות החשבונאית עיקרי -: 2באור 

 
 מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים ביניים  א. 

 
של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  14הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות 
שוק ההון, ביטוח וחסכון לגבי קרנות  רשות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם להנחיות הממונה על

 ,ת להן לא מונה מנהל מיוחד ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(פנסיה ותיקו
 .1964 -התשכ"ד 

 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקביים לאלה 

 אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים. 
 

שאינם סחירים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד וכן של נכסי חוב פיננסים  השווי ההוגן של נכסי חוב ב.
שאינם סחירים אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור בלבד נקבעים באמצעות היוון אומדן 

רי ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ועיתזרימי המזומנים הצפויים בגינם. ש
ווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ציטוטי ממשלתיות והמר

המחירים ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד 
 רי ריבית לגופים מוסדיים.ועיהאוצר, להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים וש

 
 

 
 שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר של ארה"ב פרטים על -: 3באור 

 
 

  
 

 
 מדד ידוע מדד בגין 

שער חליפין יציג 
 של דולר ארה"ב

 
% % 

 (7.10) 0.50 0.60 2019בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 9 - ל
 4.61 1.10 1.10 2018בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 9 - ל
 (2.36) (0.69) (0.30) 2019בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 3 - ל
 (0.63) 0.20 0.20 2018בספטמבר  30שהסתיימו ביום  חודשים 3 - ל

 8.10 1.20 0.80 2018בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 לפי קבוצות עמיתים והתחייבויות נכסים -: 4באור 

 
 תיםנכסים לפי קבוצות עמי א.

 
 2019בספטמבר  30ליום 

 
 עמיתים עמיתי תקופת 

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 82,957  74,905  8,052  מזומנים ושווי מזומנים
 2,201  2,170  31  חייבים ויתרות חובה
 12,992  12,486  506  סיוע ממשלתי ישיר

 759,745  702,703  57,042  ניירות ערך שאינם סחירים
 532,474  480,081  52,393  ניירות ערך סחירים
 142,344  131,652  10,692  פקדונות והלוואות

 3,973  3,973  -  נדל"ן להשקעה

 1,536,686  1,407,970  128,716  סך הכל נכסים
 2,965  2,821  144  התחייבויות שוטפות

 
 128,572  1,405,149  1,533,721 

 
 

 
 2018בספטמבר  30ליום 

 
 עמיתים עמיתי תקופת 

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 74,427  65,656  8,771  מזומנים ושווי מזומנים

 1,878  1,855  23  חייבים ויתרות חובה

 11,469  11,025  444  סיוע ממשלתי ישיר

 677,227  625,135  52,092  ניירות ערך שאינם סחירים
 527,387  479,115  48,272  ניירות ערך סחירים
 129,866  120,724  9,142  פקדונות והלוואות

 3,109  3,109  -  נדל"ן להשקעה

 1,425,363  1,306,619  118,744  סך הכל נכסים
 4,160  3,946  214  התחייבויות שוטפות

 
 118,530  1,302,673  1,421,203 

 
 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 
 עמיתים עמיתי תקופת 

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 72,651  62,089  10,562  מזומנים ושווי מזומנים

 833  786  47  חייבים ויתרות חובה

 15,026  14,445  581  סיוע ממשלתי ישיר

 679,985  628,795  51,190  ניירות ערך שאינם סחירים

 510,450  464,068  46,382  רות ערך סחיריםניי

 117,943  109,931  8,012  פקדונות והלוואות

 3,483  3,483  -  נדל"ן להשקעה

 1,400,371  1,283,597  116,774  סך הכל נכסים

 6,023  5,846  177  התחייבויות שוטפות

  116,597  1,277,751  1,394,348 
 



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה ותיקה - קרן פנסיה יסוד עמית

 ביניים באורים לדוחות הכספיים
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 עמיתים )המשך(יבויות לפי קבוצות התחינכסים ו -: 4באור 
 

 התחייבויות לפי קבוצות עמיתים ב.

 
 2019בספטמבר  30ליום 

 

עמיתי  
 עמיתים תקופת

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 2,965  2,821  144  התחייבויות שוטפות

 התחייבויות פנסיוניות
 זכויות שנצברו:   
 499,325  470,269  29,056  לפנסיונרים   

 1,198,258  1,085,762  112,496  למבוטחים פעילים
 310,608  275,396  35,212  למבוטחים לא פעילים

 
 176,764  1,831,427  2,008,191 

  זכויות שייצברו בעתיד:
התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן   

 386,068  351,335  34,733  בעתיד ובגין הוצאות ניהול 

 בניכוי:
ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן    

 (177,370) (158,475) (18,895) בעתיד 

ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג 
 (39,998) (36,273) (3,725) "ערד" שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן

 
 12,113  156,587  168,700 

הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי 
בהתאמת שערוך אג"ח מיועדת מסוג "מירון" ו"ערד" 

 (53,642) (48,982) (4,660) לאומדן השווי ההוגן

 סיוע ממשלתי ישיר:
   

ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי 
 (372,685) (362,925) (9,760) הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

 (216,843) (170,958) (45,885) רעון אקטוארי *(יג    

 
 128,572  1,405,149  1,533,721 

 1,536,686  1,407,970  128,716  סך הכל התחייבויות 

     
 .'ד5ראה באור  *(   



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
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 )המשך( עמיתיםהתחייבויות לפי קבוצות נכסים ו -: 4באור 
 

 משך(קבוצות עמיתים )ההתחייבויות לפי  ב.
 

 
 2018בספטמבר  30ליום 

 

עמיתי  
 עמיתים תקופת

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 4,160  3,946  214  התחייבויות שוטפות

 התחייבויות פנסיוניות
 זכויות שנצברו:   
 375,535  353,086  22,449  לפנסיונרים   

 1,037,869  952,248  85,621  למבוטחים פעילים
 291,318  256,649  34,669  למבוטחים לא פעילים

 
 142,739  1,561,983  1,704,722 

 זכויות שייצברו בעתיד:
התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן    

 368,613  335,686  32,927  בעתיד ובגין הוצאות ניהול 

 בניכוי:
ים להתקבל בקרן ערך נוכחי של דמי גמולים הצפוי   

 (182,495) (165,065) (17,430) בעתיד 

ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג 
 (48,867) (44,767) (4,100) "ערד" שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן

 
 11,397  125,854  137,251 

הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי 
ח מיועדת מסוג "מירון" ו"ערד" בהתאמת שערוך אג"
 (36,449) (33,884) (2,565) לאומדן השווי ההוגן

 סיוע ממשלתי ישיר:
   

ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי 
 (377,016) (367,586) (9,430) הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

 (7,305) 16,306  (23,611) אקטוארי *( (רעוןיגעודף )    

 
 118,530  1,302,673  1,421,203 

 1,425,363  1,306,619  118,744  סך הכל התחייבויות 

      
  .'ד5*( ראה באור  
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 עמיתים )המשך(התחייבויות לפי קבוצות נכסים ו -: 4באור 

 
 עמיתים )המשך(התחייבויות לפי קבוצות  ב.

 

 
 2018בדצמבר  31ליום 

 

עמיתי  
 עמיתים תקופת

 
 

 סך הכל תיקיםו  הביניים

 
 מבוקר

 
 אלפי ש"ח

 6,023  5,846  177  התחייבויות שוטפות

 התחייבויות פנסיוניות
 זכויות שנצברו:   
 382,282  360,251  22,031  לפנסיונרים   

 992,362  904,231  88,131  למבוטחים פעילים
 283,257  250,083  33,174  למבוטחים לא פעילים

 
 143,336  1,514,565  1,657,901 

 זכויות שייצברו בעתיד:
התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן    

 340,890  310,976  29,914  בעתיד ובגין הוצאות ניהול 

 בניכוי:
בקרן  ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל   

 (179,872) (162,118) (17,754) בעתיד 

ד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג ערך נוכחי של הסבסו
 (30,428) (27,698) (2,730) "ערד" שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן

 
 9,430  121,160  130,590 

הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי 
בהתאמת שערוך אג"ח מיועדת מסוג "מירון" ו"ערד" 

 (21,335) (19,605) (1,730) לאומדן השווי ההוגן

 סיוע ממשלתי ישיר:
   

 ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי
 (369,204) (359,490) (9,714) הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

 (3,604) 21,121  (24,725) רעון אקטוארי *(יג    

 
 116,597  1,277,751  1,394,348 

    
 1,400,371  1,283,597  116,774  סך כל ההתחייבויות 

 
 

   
 .'ד5*( ראה באור        

  



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
 קרן פנסיה ותיקה - קרן פנסיה יסוד עמית
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  התחייבויות פנסיוניות -: 5באור 

 
ידי האקטואר הראשי של הקרן, מר ישעיהו אורזיצר. החישוב -חישוב ההתחייבויות הפנסיוניות נערך על א. 

 )אקטואר מר אלן פפרמן(. 2018בדצמבר,  31בוצע באופן עקבי לחישוב ליום 
  

 נסיוניות תואמים את החישוב האקטוארי.נתוני ההתחייבויות הפ  
 
 אקטוארי: בגרעוןלהלן התנועה  ב.

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 (72,773) (15,691) (47,908) (72,773) (3,604) קופה אקטוארי לתחילת הת רעוןיג
הנחות ששימשו השפעת השינויים שחלו ב

לתאריך המאזן  לחישוב ההתחייבויות
 לעומת ההנחות ששימשו לחישוב אשתקד 

 90,000  (19,419) (185,624) 30,816  (269,593) להלן( 1)ראה 

 (20,831) 27,805  16,689  34,652  56,354  להלן( 2השפעות שוטפות, נטו )ראה 

 (3,604) (7,305) (216,843) (7,305) (216,843) רעון אקטוארי לסוף התקופהיג
 
 
 

לעומת לתאריך המאזן פירוט השינויים שחלו בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות הפנסיוניות  .1
 :תקופה קודמתההנחות ששימשו לחישוב 

 

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 מברבספט 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 אלפי ש"ח

 73,599  (18,806) (185,677) 13,876  (269,658) שינוי בשיעור הריבית

 19,129  -  -  19,129  -  שינוי מקדמים בתקנון
 (2,728) (613) 53  (2,189) 65  אחרות

 
(269,593)  30,816 (185,624) (19,419)  90,000 

 
 
 :פירוט השפעות שוטפות . 2

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 

2019 2018 2019 2018 2018 

 

 מבוקר בלתי מבוקר

 

 "חאלפי ש
תשואה בפועל גבוהה 

 58,686  מהתשואה החזויה
 

37,978  16,376  41,576 (12,617) 
 (8,214) (13,771) 313  (3,326) (2,332) אחרות

 56,354  סך הכל השפעות שוטפות
 

34,652  16,689  27,805 (20,831) 
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  )המשך( פנסיוניותהתחייבויות  -: 5באור 

   
פורסמה  2012פורסמה טיוטת הצעת האוצר לקבלת "כרית בטחון" ובחודש נובמבר  2012בתחילת חודש יוני  .ג

, ודחיית גיל 1.75%הצעת החוק ברשומות. ההצעה כללה דרישה להפחתת זכויות רוחבית בשיעור של 
הזכאות לפנסיית זקנה לגילאי הפרישה על פי חוק, בתמורה לקבלת "כרית הביטחון" כמפורט במסמך 

אישר דירקטוריון החברה את המתווה המוצע בהצעת החוק הנזכרת  2012בנובמבר,  21יום לפיכך, ב האמור.
שוק ההון, ביטוח  רשותלעיל תוך הוספת התאמות רלוונטיות לתקנון קרן הפנסיה שיועברו לאישור 

 הקרן על פי אישור רשות שוק ההון,תקנון תוקן  2013בינואר,  1יום מוחיסכון במשרד האוצר. בהתאם לכך 
 ונכללו בו בין היתר השינויים שלהלן: לצורך קבלת "כרית הביטחון"ביטוח וחיסכון 

 
גיל הפרישה עודכן בהתאם לטבלת גילאי הפרישה כפי שפורסמה  -עדכון גיל הפרישה בתקנון הקרן  .1

יעלה  60מגיל  -, ולנשים 67ועד גיל  65בהצעת החוק, ובהתאם לכך יעלה בהדרגה לגברים מגיל 
 .64עד לגיל בהדרגה 

מכל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה, בין שהוא קצבה ובין שהוא תשלום חד פעמי, ינוכו   
 השיעורים הבאים:

 0.25% - 2013בשנת   
 0.75% - 2014בשנת   
 1% - 2015בשנת   
 1.5% - 2016בשנת   
 1.75% -ואילך  2017בשנת   

אקטוארי עודכן כך שעודף אקטוארי יחולק לעמיתי הקרן מנגנון האיזון ה -מנגנון האיזון האקטוארי  . 2 
 האקטוארית. בעתודה 5%רק מהחלק העולה על  ושאירים לרבות לפנסיונרים

תיקון התקנון  -עדכון נספחי התקנון )נספחי מנות הפנסיה, מקדמי ההיוון ומקדמי הקדמת פרישה(  . 3 
מתווה האוצר וביצוע ההתאמות כולל עדכון של הנספחים האמורים באופן המגלם את אימוץ 

 הנדרשות ליישומו בקרן באמצעות עדכון הריבית התחשיבית.
כמו כן, מבלי לגרוע מההוראות בדבר עדכון גיל הפרישה כאמור לעיל, נוספה בתקנון הוראה לפיה  . 4 

נסיה )ב( לתקנון הקרן, יחול על נשים אשר יפרשו לפ34 - )א(34מנגנון הגדלת הפנסיה כאמור בסעיפים 
 .62על פי תקנון זה לאחר גיל 

     
)להלן  2017-(, התשע"ז33פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס'  2017בחודש ינואר,  .ד

החוק(. החוק כאמור הפך את הצעת החוק המתוארת לעיל לחוק מחייב. החוק למעשה מעמיד לקרנות  -
הגנה מפני סיכוני ירידת הריבית. לגבי הקרנות שאינן בהסדר, ובהן הפנסיה הוותיקות כרית ביטחון לשם 

הקרן, הוקצה סכום ככרית ביטחון כמפורט בחוק. בחוק מפורטות הדרכים לחישוב סכומי כרית הביטחון 
והוראות לעניין תקרת כרית הביטחון ואופן מימושה והשינויים שנדרשת הקרן לבצע בתקנון. יחד עם זאת, 

ות באופן הקצאת הכרית בין הקבוצות השונות בקרן, פנתה הקרן לרשות שוק ההון בבקשה בשל אי בהירוי
 .לקבלת הבהרות והנחיות בנושא

ש"ח,  מיליוני 216.8של  בסך הפנסיה הותיקה בקרן נטו רעון אקטוארייקיים ג 2019, בספטמבר 30ליום   
 -של כ מגירעוןרעון מורכב יאשר סה"כ הגכ ,9.1%-רעון הכולל בקרן בעבור סה"כ העמיתים הינו כישיעור הג

  מיליוני ש"ח בקבוצת עמיתי דור הביניים. 45.8רעון של ימיליון ש"ח בקבוצת העמיתים הוותיקים וג 170.9
בהתאם לאמור לעיל, הקרן מסתמכת על כרית הביטחון שהוענקה לה במסגרת החוק. הזכאות לכרית                    

 מיליוני ש''ח.  87נה הביטחון בהתאם לחוק הי
 מיליוני ש"ח. 118 -כ  הינו כולל ריבית והצמדה 2019, בספטמבר 30 יוםשל כרית הביטחון ל שוויה  

ככל שיידרש להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הרי זה יופעל בהתאם להוראות תקנון הקרן עפ"י                 
 תוצאות המאזן האקטוארי השנתי.

 
 

התאימה החברה את הוראות התקנון הנוגעות לעניין זכויות העמיתים בנוגע למנות  2018 ,בינואר 1-החל מ ה.
אשר מתייחס לדרך חישוב המאזן האקטוארי  2017-3-6הפנסיה ומקדמי ההיוון וזאת בהתאם לחוזר אוצר 

  .ומקדמי תקנון של קרן פנסיה
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  הוצאות דמי ניהול -: 6באור 

 

 :2011נגבים מעמיתי הקרן החל משנת  להלן דמי הניהול אשר .א

בחישוב שנתי מסך הצבירה  0.1% -מדמי הגמולים המועברים מידי חודש, ו  7%בשל עמית פעיל:  .1
 מיום המעבר ועד לחודש הפרישה לפנסיית זקנה.

 ש"ח, הגבוה מבין השניים. 25מהצבירה השנתית או  0.8%בשל עמית מוקפא, שיעור של  .2

 החודשית, שמשלמת הקרן לפנסיונר )ללא שינוי(. מהפנסיה 5%בשל פנסיונר  .3
 

 :ההרכב . ב

 

שהסתיימו  חודשים 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה 

ביום 
 בדצמבר 31

 
2019 2018 2019 2018 2018 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
 אלפי ש"ח

      
 1,374  325  315  1,000  970  דמי ניהול מדמי גמולים, נטו

 962  247  308  704  882  דמי ניהול מתשלומי פנסיות

 2,239  600  542  1,706  1,601  דמי ניהול מנכסים

 
 3,453  3,410  1,165  1,172  4,575 

 

 תשואות הקרן -: 7באור 
 

 :בשנת הדוח קבוצת עמיתים ותיקים בקרןן התשואה שהשיגה להל 

 

שהסתיימו  יםחודש 9 - ל
 בספטמבר 30ביום 

שהסתיימו  חודשים 3 - ל
 בספטמבר 30ביום 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31

 
2019 2018 2019 2018 2018 

 
 מבוקר בלתי מבוקר

 
% 

 תשואה ממוצעת עמיתים ותיקים
     

 2.36 2.22 2.96 4.22 10.82 נומינלית, ברוטו
 1.16 2.02 3.68 3.09 10.26 ריאלית, ברוטו

       

  תלויות תהתחייבויו -: 8באור 
 
 

  התחייבות להשקעות עתידיות בכפוף לקיום אבני דרך מסוימות: לקרן 
 

 מיליוני ש"ח(. 37 -כ  2018בספטמבר,  30 )בשנה קודמת מיליוני ש"ח 46 -בסך של כ  בקרנות השקעה.   1 
 מיליוני ש"ח(. 20 -כ  2018בספטמבר,  30 ודמת)בשנה ק מיליוני ש"ח 18 -.   במסגרות אשראי בסך של כ2 

 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן -: 9באור 
 

שעניינו תיקון הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת  2019-1-10פורסם חוזר ביטוח  2019בחודש נובמבר 
ביטוח ולקרנות  עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות -התחייבויות 

הפנסיה וכן נייר עמדה באותו עניין. במסגרת החוזר נערך עדכון להנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן על חברות 
ביטוח לחשב את מקדמי הקצבה ואת ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים וכן נערך עדכון להנחות 

ת המאזן האקטוארי שלהן ואת המקדמים הדמוגרפיות שעל בסיסן על חברות מנהלות של קרנות פנסיה לחשב א
-על פי הערכת אקטואר הקרן יישום החוזר צפוי להגדיל את ההתחייבויות לפנסיונרים בכ הכלולים בתקנון הקרן.

1%. 
 
 
                        - - - - - - - - - - 
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 הצהרת האקטואר
 

"קרן פנסיה לערוך דין וחשבון אקטוארי של קרן הפנסיה  בע"מ" הפניקס הפנסיה י "נתבקשתי ע"
 30/9/2019 ליום  יסוד "עמית"

 
כהגדרתם בתקנות אני מצהיר שאין לי כל יחסי גומלין עם הקרן, עם החברה המנהלת של הקרן, 

 -, תשע"ב(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים) (קופות גמל) הפיקוח על שירותים פיננסיים
, ועם מי שיש להם זיקה לקרן או לחברה המנהלת של הקרן. איני מחזיק באמצעי שליטה 2012

הנני . לאף אחד מקרובי, כהגדרת "קרוב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"לבאחד מאלה. 
 .2008 -אקטואר קרן הפנסיה החל מ

 
 :כי ומאשר מצהיר אני

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

 :לאלה בהתאם נערך האקטוארי וחשבון הדין .2

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

 תואמת וחשבון הדין שבבסיס ההנחות מערכת, זה ובכלל, ההון שוק על הממונה הוראות .ב
 .אקטואריים מאזנים לעריכת ההון שוק על הממונה להוראות

 .הקרן תקנון .ג

 .הדוח למועד כתוקפם והכל
 :דעתי חוות .3

 בדוחות הכספי המצב על לדוח בהתאם רשומים, וחשבון בדין המצוינים, שנצברו הנכסים .א
 .הנזכר למועד הקרן של הכספיים

 המשמשים אלה וכן., א בסעיף המפורטים לאלה מעבר, וחשבון שבדין הנתונים יתר .ב
 המנהלת החברה הנהלת ידי-על לי הומצאו, וחשבון שבדין ולהערכות לחישובים כבסיס

 בצורה נענו ונתונים מידע לקבלת בקשותיי כל. ידי על שנדרשה במתכונת הקרן של
 בדבר דעתי את שהניחו בדיקות נערכו שנתקבלו ולנתונים, וחשבון הדין לעריכת מספקת
 .וחשבון הדין עריכת לצורך מספקת בצורה עליהם להסתמך ניתן וכי הנתונים סבירות

, הנתונים של סבירותם בדיקת על מבוססות הנתונים לשלמות באשר שנעשו הבדיקות .ג
 ולנתוני הדוח מתייחס אליה התקופה לנתוני השוואתם ידי-על הנערכות בדיקות לרבות

 או דיוקים-אי לגלות יכולות אינן לעיתים אלו בדיקות, כן על אשר. קודמות תקופות
 אפשריות השמטות או דיוקים - לאי האחריות. בנתונים שיטתיות או עקביות השמטות

 הקרן של המנהלת החברה הנהלת של היא לגלותם סבירה אפשרות אין אשר זה מסוג
 .בלבד

 בדין משתקפים שהם כפי האקטוארית וההערכה החישובים, והערכתי ידיעתי מיטב לפי .ד
 היקף את, וחשבון בדין שפורטו להנחות בהתאם, מייצגים, בזאת המצורף וחשבון

 הדין הוראות את ותואמים 30/9/2019 ליום נכסיה ואת הקרן של ההתחייבויות
 .ההון שוק על הממונה הוראות ואת הרלוונטיות

 
 

 ישעיהו אורזיצר, אקטואר                               26/11/2019       
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31/12/2018 30/09/2019

נכסים

1,235,688 1,322,864 

384,229    385,678    

3. סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח מיועדות:

21,019       26,973       

143,954    224,533    

30,428       39,998       

4. ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי גמולים    177,370    179,871

5. התחייבויות מקופות גמל לקיצבה אחרות             -             -

6. נכסים אחרים             -             -

7. גרעון אקטוארי:

894,026   

-385,678  

-291,504  

3,604         216,843    

סה"כ נכסים 2,394,260 1,998,793

חישוב הגירעון בהתחשב בכרית הביטחון

גירעון לפני כרית ביטחון    216,843         3,604

כרית ביטחון   216,843-        3,604-

גירעון לאחר כרית ביטחון             -             -

מאזן אקטוארי ליום 30/9/2019 באלפי ₪ - כל האוכלוסיה

1. נכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של הקופה, לפי 

עלות מתואמת בניכוי סיוע ממשלתי ישיר בגין שנת המאזן

2. סיבסוד ממשלתי ישיר

א. התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג "מירון" לאומדן שווי הוגן

ב. התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג "ערד" לשווי הוגן, 

שהונפקו לקרן עד למועד המאזן

א. גרעון לפני סבסוד ממשלתי

ב. ניכוי סבסוד ממשלתי ישיר

ג. ניכוי סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח        

מיועדות

ד. גירעון )עודף( לאחר סיבסוד ממשלתי

ג. סבסוד באמצעות אג"ח מסוג "ערד" אשר הקופה             

צפויה להשקיע בהן בעתיד
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ליום ליום

31/12/2018 30/09/2019

התחיבויות 2

לפנסיונרים 2.1

382,282 499,325 זקנה ושאירי זקנה 2.1.1

נכות           -             - 2.1.2

שאירי פעילים           -             - 2.1.3

382,282 499,325 סה"כ פנסיונרים 2.1.4

לעמיתים פעילים זכויות שכבר נצברו 2.2

992,364 1,198,259 לקצבת זקנה ושאירי זקנה 2.2.1

זכויות אחרות           -             - 2.2.2

992,364 1,198,259 סה"כ

לעמיתים פעילים זכויות עד לפרישה 2.3

334,254 380,007 לקצבת זקנה ושאירי זקנה 2.3.1

לקצבת נכות           -             - 2.3.2

לקצבת שאירי פעיל           -             - 2.3.3

זכויות אחרות           -             - 2.3.4

6,636 6,061 ניהול מצבירה 2.3.5

340,890 386,068 סה"כ 2.3.6

236,757 263,229 לעמיתים לא פעילים - זכויות מוקפאות 2.4

התחיבויות אחרות 2.5

46,500 47,379 החזר כספים  2.5.1

1,998,793 2,394,260 סה"כ התחייבויות 2.6

מאזן אקטוארי ל - 30/9/2019 באלפי ₪ - כל האוכלוסייה
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31/12/2018 30/09/2019

נכסים

1,132,805 1,212,499               

373,934     375,412                  

3. סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח מיועדות:

6,155          4,613                       

143,954     224,533                  

27,698        36,273                    

4. ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי גמולים                  158,475     162,117

0 0 5. התחייבויות מקופות גמל לקיצבה אחרות

0 0 6. נכסים אחרים

7. גרעון אקטוארי:

811,790      

(375,412)    

(265,419)    

(21,121)      170,958                  

סה"כ נכסים               2,182,764  1,825,542

ד. גירעון )עודף( לאחר סיבסוד ממשלתי

מאזן אקטוארי ליום 30/9/2019 באלפי ₪ )ללא עמיתי הביניים(

1. נכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של הקופה, לפי 

עלות מתואמת בניכוי סיוע ממשלתי ישיר בגין שנת המאזן

2. סיבסוד ממשלתי ישיר

א.התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג ""ערד" חדש" לאומדן 

שווי הוגן )4.86%(

ב. התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג "ערד" לשווי הוגן, 

שהונפקו לקרן עד למועד המאזן )5.05%(

ג. סבסוד באמצעות אג"ח מסוג "ערד" אשר הקופה צפויה 

להשקיע בהן בעתיד

א. גרעון לפני סבסוד ממשלתי

ב. ניכוי סבסוד ממשלתי ישיר

ג. ניכוי סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח        

מיועדות
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ליום ליום

31/12/2018 30/09/2019

התחיבויות 2

לפנסיונרים 2.1

360,251 זקנה ושאירי זקנה          470,269 2.1.1

נכות                   -           - 2.1.2

שאירי פעילים                   -           - 2.1.3

360,251 סה"כ פנסיונרים          470,269 2.1.4

לעמיתים פעילים זכויות שכבר נצברו 2.2

904,232 לקצבת זקנה ושאירי זקנה       1,085,763 2.2.1

0 זכויות אחרות                   - 2.2.2

904,232 סה"כ       1,085,763

לעמיתים פעילים זכויות עד לפרישה 2.3

305,040 לקצבת זקנה ושאירי זקנה          345,911 2.3.1

לקצבת נכות                   -           - 2.3.2

לקצבת שאירי פעיל                   -           - 2.3.3

זכויות אחרות                   -           - 2.3.4

5,936 ניהול מצבירה               5,424 2.3.5

310,976 סה"כ          351,335 2.3.6

208,291 לעמיתים לא פעילים - זכויות מוקפאות          233,161 2.4

התחיבויות אחרות 2.5

41,792 החזר כספים             42,235 2.5.1

1,825,542 סה"כ התחייבויות       2,182,764 2.6

מאזן אקטוארי ליום 30/9/2019 באלפי ₪ )ללא עמיתי הביניים(
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31/12/2018 30/09/2019

נכסים

102,883 110,365

10,295        10,266                    

3. סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח מיועדות:

14,864        22,360                    

-              -                          

2,730          3,725                      

4. ערך נוכחי של הכנסות עתידיות מדמי גמולים                    18,895        17,754

0 0 5. התחייבויות מקופות גמל לקיצבה אחרות

0 0 6. נכסים אחרים

7. גרעון אקטוארי:

82,236              

(10,266)             

(26,085)             

24,725       45,885                   

סה"כ נכסים                 211,496     173,251

ד. גירעון )עודף( לאחר סיבסוד ממשלתי

מאזן אקטוארי ליום 30/9/2019 באלפי ₪ - עמיתי הביניים

1. נכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של הקופה, לפי 

עלות מתואמת בניכוי סיוע ממשלתי ישיר בגין שנת המאזן

2. סיבסוד ממשלתי ישיר

א.התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג ""ערד" חדש" לאומדן שווי 

הוגן )4.86%(

ב. התאמת שערוך אג"ח מיועדות מסוג "ערד" לשווי הוגן, שהונפקו 

לקרן עד למועד המאזן )5.05%(

ג. סבסוד באמצעות אג"ח מסוג "ערד" אשר הקופה צפויה להשקיע 

בהן בעתיד

א. גרעון לפני סבסוד ממשלתי

ב. ניכוי סבסוד ממשלתי ישיר

ג. ניכוי סבסוד ממשלתי באמצעות אג"ח        

מיועדות
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ליום ליום

31/12/2018 30/09/2019

התחיבויות 2

לפנסיונרים 2.1

זקנה ושאירי זקנה                  29,056          22,031 2.1.1

נכות                        -                 - 2.1.2

שאירי פעילים                        -                 - 2.1.3

סה"כ פנסיונרים                  29,056          22,031 2.1.4

לעמיתים פעילים זכויות שכבר נצברו 2.2

לקצבת זקנה ושאירי זקנה                112,496          88,132 2.2.1

זכויות אחרות                        -                 - 2.2.2

סה"כ                112,496          88,132

לעמיתים פעילים זכויות עד לפרישה 2.3

לקצבת זקנה ושאירי זקנה                  34,096          29,214 2.3.1

לקצבת נכות                        -                 - 2.3.2

לקצבת שאירי פעיל                        -                 - 2.3.3

זכויות אחרות                        -                 - 2.3.4

ניהול                        637                700 2.3.5

סה"כ                  34,733          29,914 2.3.6

לעמיתים לא פעילים - זכויות מוקפאות                  30,068          28,466 2.4

התחיבויות אחרות 2.5

החזר כספים                     5,144            4,708 2.5.1

סה"כ התחייבויות                211,496        173,251 2.6

מאזן אקטוארי ל - 30/9/2019 באלפי ₪ - עמיתי הביניים
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1-9/2019

סה"כ עמיתי ביניים קבוצה גדולה

גירעון )עודף( אקטוארי לתחית התקופה        21,121-          24,725        3,604

3,539        25,157          -21,617        

גירעון )עודף( אקטוארי מתחילת התקופה בתוספת ריבית 

והצמדה לסוף התקופה

השפעת שינוי ווקטור ריביות       241,338          28,320    269,658

תשואה הונית חסרה )עודפת(        52,494-          6,192-     58,686-

שינוי לוחות גריעה               -               -

שינוי מקדמים בתקנון               -               -            -

גידול ריאלי )שחיקה( בפנסיה מעבר לצפוי במודל האקטוארי          2,350-               -       2,350-

שחיקת שכר מעבר לצפוי               -               -

פעילים שהפכו למוקפאים               -               -            -

מוקפאים שהפכו לפעילים              750               -           750

אומדן השפעת הגדלת החבות בגין פידיון נמוך מהצפוי           2,000               -        2,000

פנסיונרים שפרשו השנה עם פנסיה גבוהה יותר מהצפוי כפעיל           1,612               -        1,612

פטירות פנסיונרים בשיעור נמוך מהצפוי              200               -           200

הפרש בין אקטוארים                28            2,747        2,775

גורמים אחרים           1,491          4,147-       2,655-

-            

סה"כ  גירעון )עודף( לסוף התקופה       170,958          45,885    216,843

דוח תנועה בעודף/גירעון ל 30/9/2019 )באלפי ₪(






