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 דוח רואה החשבון המבקר
 ותיקה פנסיה קרן – עמית יסוד פנסיה קרן של לעמיתים

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

 
 

מנוהלת על ידי ה הקרן( -)להלן  ותיקה פנסיה קרן - עמית יסוד פנסיה קרןשל  פיםהמצור הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 
 ,בדצמבר 31 ימיםל (המנהלת החברה -)להלן  ("לשעבר: אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ") בע"מוגמל פנסיה  אקסלנס הפניקס

. לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים תנועה בקרן הפנסיה ותההכנסות וההוצאות ואת דוח ות, את דוח2018 -ו 2019
הקרן. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות החברה המנהלת של דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 
 
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 
במטרה להשיג מידה סבירה של י תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה פ-. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג

של ראיות התומכות בסכומים ובמידע  מדגמיתביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה 
ידי -שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על

הקרן וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים חברה המנהלת של ההדירקטוריון וההנהלה של 
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
 

 ,בדצמבר 31 ימיםלדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של הקרן ל
לכללי  אותם תאריכים בהתאםלכל אחת מהשנים שהסתיימו בתיה והתנועה בקרן הפנסיה ואת תוצאות פעולו 2018 -ו 2019

בהתאם  שוק ההון, ביטוח וחסכון, רשות הממונה עלבהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי  ,חשבונאות מקובלים
בהתאם לתקנות מס הכנסה והתקנות שהותקנו מכוחו ו 2005 -התשס"ה ,ם )קופות גמל(יפיננסי םלחוק הפיקוח על שירותי

 .1964-התשכ"ד ,)כללים לאישור ולניהול קופות גמל(
 

בדבר הטיפול וההצגה של "כרית הביטחון"  'ה12אור ימבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בב
 במאזן האקטוארי של הקרן.

 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת  PCAOB -לתקני הביקרנו גם, בהתאם 
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו 2019בדצמבר,  31רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת  2020, במרס 29מיום והדוח שלנו  COSOבמסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
 על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2020במרס,  29
   

 

 

 +972-3-6232777   טל.

 972-3-5620479+  פקס
  ey.com 

 פורר גבאי את קסיררקוסט 

  Aבניין  144רח' מנחם בגין 
    6492102אביב -תל
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 הכספידוחות על המצב 
 

  
 בדצמבר 31ליום 

  
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח באור

 נכסים שוטפים
   

 72,651  45,473  5 מזומנים ושווי מזומנים 
 833  606  6 חייבים ויתרות חובה

 15,026  16,699  7 סיוע ממשלתי ישיר

  
 62,778  88,510 

 השקעות
   

 679,985  776,656  8 ניירות ערך שאינם סחירים 
 510,450  559,837  9 ניירות ערך סחירים

 117,943  169,546  10 פקדונות והלוואות

 נדל"ן להשקעה
 

 4,330  3,483 

  
 1,510,369  1,311,861 

 סך הכל נכסים
 

 1,573,147  1,400,371 

 התחייבויות שוטפות 
   

 6,023  4,638  11 זכאים ויתרות זכות 

 12 התחייבויות פנסיוניות
  

 התחייבויות צבורות:
 לפנסיונרים   
 

 542,977  382,282 
 למבוטחים פעילים 

 
 1,260,816  992,362 

 למבוטחים לא פעילים 
 

 321,563  283,257 

 סך התחייבויות צבורות 
 

 2,125,356  1,657,901 

 זכויות שייצברו בעתיד:
   

 התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד 
 

 395,468  340,890 
 בניכוי:

 ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד   
 

(171,953) (179,872) 

רן צפויה לרכוש ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג "ערד" שהק
 (30,428) (47,409) 13 דיווחלאחר תאריך ה

  
 176,106  130,590 

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

 
(65,661) (21,335) 

 סיוע ממשלתי ישיר:
   

 (369,204) (383,697) 13 לקרןערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי הישיר 

 - (258,056) 12 סיוע ממשלתי בגין כרית ביטחון

 (3,604) (25,539) 12 גירעון אקטוארי

 סך כל התחייבויות פנסיוניות
 

 1,568,509  1,394,348 
 סך כל ההתחייבויות

 

 1,573,147  1,400,371 
  

 הכספיים.אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות יהב
    

       2020במרס,  29
 דניאל כהן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 דירקטוריוןהיו"ר 
 אורי קיסוס 

  מנכ"ל
 יוסי וקסלבאום 

 כספים ה מנהל
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 דוחות הכנסות והוצאות

 

  

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

  
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח באור

 הכנסות )הפסדים(
   

 ושווי מזומנים ממזומנים
 

(1,036)  256 

 14 מהשקעות:
 בניירות ערך שאינם סחירים  

 
 96,794  13,328 

 בניירות ערך סחירים 
 

 64,165 (2,515) 

 בפקדונות והלוואות
 

 11,569  1,722 

 נדל"ן להשקעה
 

 180  81 

  
 172,708  12,616 

 הכנסות אחרות
 

 62  67 

 סיוע ממשלתי ישיר
 

 16,723  15,114 

 סך כל ההכנסות 
 

 188,457  28,053 

 הוצאות
   

 4,575  4,639  15 דמי ניהול

 עודף הכנסות, נטו מועבר לדוח התנועה בקרן הפנסיה
 

 183,818  23,478 
 
 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב
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 תנועה בקרן הפנסיהדוחות 
 
 

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 1,368,867  1,394,348  יתרת הקרן לתחילת השנה

 תוספות לקרן
  

 22,266  20,727  דמי גמולים ממעסיקים, עובדים ומעצמאיים    

 23,478  183,818  עודף הכנסות נטו מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 45,744  204,545  סך הכל תוספות לקרן

 תשלומים והעברות 
 18,271  22,791  תשלומי פנסיית זקנה  

 1,992  7,593  פדיונות

 20,263  30,384  סך הכל תשלומים והעברות

 1,394,348  1,568,509  יתרת הקרן לסוף השנה
 
 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.יהב



 (בע"מ גמל והשתלמות )לשעבר: אקסלנס בע"מ פנסיה וגמל אקסלנס הפניקס
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   כללי -: 1באור 
 

 ביטוח וחסכון, ונציבות מס הכנסה. ,שוק ההון שותר ידי-הקרן הינה קרן פנסיה ותיקה מאושרת על .א
 

 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 
רשם החברות. אישור ו 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.
 

  רותהגד .ג
 

 בדוחות כספיים אלה: 
   

 .קרן פנסיה ותיקה - קרן פנסיה יסוד עמית - או עמית הקרן
   

 .בע"מ וגמל פנסיה אקסלנס הפניקס - החברה המנהלת
   

 .0052-תיקון התשס"ו ,כהגדרתם בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל( - צדדים קשורים
   

 .2010 -התש"ע ם בתקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים(, כהגדרת - בעלי עניין
   

 שוק ההון, ביטוח וחסכון. רשות - שוק ההון רשות
   

 שוק ההון, ביטוח וחסכון. רשותהממונה על  - הממונה
   

 .9641-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור וניהול קופות גמל(, התשכ"ד - תקנות מס הכנסה
   

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי, לצרכן המחירים מדד - מדד
 

  )נכון למועד הדוח( החברה המנהלת .ד
 

 החברה המנהלת הינה בבעלות ובשליטה מלאה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ.  
   החברה המנהלת בעלת רשיון של חברה מנהלת של קרנות פנסיה. רשיון זה, ביחד עם אישור קופת גמל  

 לקצבה שנתקבל מנציב מס הכנסה, מאפשר לה לנהל את קרן הפנסיה. 
 שוק ההון. רשותנתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות כספיים נפרדים בהתאם להוראות           

 החברה המנהלת ונכסיה לבין קרן הפנסיה ונכסיה.קיימת הפרדה מלאה בין 
 

 :  הרלבנטיים לעמית הקרןדמי הניהול בהתאם לתקנון קרן הפנסיה "עמית" להלן שיעורי    .ה
 בשל עמית פעיל:  
 מדמי הגמולים המועברים בשל עמית פעיל מידי חודש. 7% -     
 ש הפרישה לפנסיית זקנה.בחישוב שנתי מסך הצבירה מיום המעבר ועד לחוד 0.1% -     
 ש"ח, הגבוה מבין השניים. 25מהצבירה השנתית או  0.8%בשל עמית מוקפא, שיעור של   
 ר.משלמת הקרן לפנסיונמהפנסיה החודשית, ש 5%בשל פנסיונר   

 
 שהוא ניהול קרן פנסיה יסוד. הקרןשל  ידוחות כספיים אלה מתייחסים למגזר הפעילות העיקר  .ו
 

בה הפנסיה צמודה לתוספת  1989בינואר,  1מסלול למצטרפים לפני  -בקרן הפנסיה שלושה מסלולים  
שנים ומסלול  10כשרה מינימאלית ההיוקר המשולמת מעת לעת או למדד בכפוף לתקנות ונדרשת תקופת 

 לפני תוכנית מאוזנת אקטוארית ברמה אישית ומסלול לעמיתי תקופת 1989למצטרפים לאחר ינואר 
הביניים. תשלומי הפנסיה לשתי הקבוצות האחרונות נקבעים על יסוד תקופת החברות בקרן וההפקדות 

"מנות הפנסיה". כן ישנה אופציה למשיכת הכספים בויתור  תבגינה על פי תחשיב אקטוארי או לפי שיט
 על זכויות הפנסיה, כמפורט בתקנות הקרן.

)"פנסיית זקנה"( ולשאירי הפנסיונר )"פנסיית שאירי הפנסיה משולמת למבוטח עם פרישתו מהעבודה  
 פנסיונר"(.

  
פי הוראות משרד האוצר, קרנות הפנסיה הותיקות -ועל 1995בדצמבר,  29פי החלטת הממשלה מיום -על .ז

 (.19ראה ביאור )לגבי עמיתי תקופת הביניים,  1995בינואר,  1נסגרו לקבלת עמיתים חדשים החל מיום 
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 )המשך( כללי - :1באור 
 

 שינוי בתנאי ההשקעה ומתן סיוע ממשלתי כספי לקרנות פנסיה ותיקות מאוזנות .ח
 

הקרן השקיעה בכל תחילת חודש את כל היתרות הכספיות הפנויות שלה  2003באוגוסט,  31עד ליום  
שנתי. עקב שינוי בתקנות מס  5.57%מיועדות מסוג מירון, הנושאות ריבית ריאלית בשיעור רות חוב באג

את כל היתרות הכספיות הפנויות שלה בשוק ההון  2003בספטמבר,  1הכנסה משקיעה הקרן החל מיום 
 מסך נכסי הקרן. ביום 30%-המיועדות ירד לרות החוב באגוהיא תמשיך לעשות כן עד אשר שיעור ההשקעה 

מיועדות מסוג ערד הנושאות ריבית ריאלית בשיעור רות חוב אגהאמור תהא רשאית הקרן לחזור ולרכוש 
מסך הנכסים בתחילת כל  30%מיועדות יעמוד על רות חוב באגעל מנת ששיעור ההשקעה הכולל  4.86%
 חודש.

 
 -קות המאוזנות )להלןפרסם הממונה נוהל העברת סיוע כספי לקרנות הפנסיה הותי 2005בפברואר,  2ביום  

ביוני, בשנת הכספים שלאחר שנת הכספים לגביה  30בנוהל קובע כי הסיוע יועבר עד ליום  4הנוהל(. סעיף 
ניתן הסיוע, או עד שלושה חודשים לאחר מועד הגשת הדוחות הכספיים של הקרן הזכאית לסיוע, לפי 

 המאוחר שבהם. 
 

 .נכסים השוטפיםבנרשם  2019הסיוע הצפוי להתקבל עבור שנת  
 

 .2019 שם באופן דומה והתקבל בפועל בשנתנר 2018הסיוע בגין שנת  
 

 מאוזנת הותיקה הפנסיה מקרן כספים פדיון נוסחת עדכוןבנושא  שוק ההון, ביטוח וחסכון רשות הנחיות .ט 
 "עמית"

 
הממונה הורתה לפניקס כי כל משיכה של כספים מקרן הפנסיה שלא בדרך של  2014 ,בספטמבר 9 ביום  

כט)א( לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור 41קצבה תיעשה בהתאם לנוסחת הפדיון הקבועה בתקנה 
 .1964 –התשכ"ד  ולניהול קופות גמל(,

חר גיל פרישה של העמית , הרי שלגבי משיכה של כספים לאלחברהבהתאם להוראות הממונה כפי שניתנו   
בהתאם לתקנון הקרן כפי שהיה  2013 ,בדצמבר 31לפי הוראות תקנון הקרן, יראו את ערך הפדיון ליום 

באותו המועד כסכום שהופקד לראשונה לקרן באותו המועד, ואת המועד האמור כמועד היות העמית 
זי הוותק של העמית בקרן לעניין ואילך, א 2014לעמית בקופה, כך שעמית שיפקיד כספים מחודש ינואר 

 .2014בינואר,  1כט האמורה לעיל, ימנה מיום 41תקנה 
 

כמו כן, הממונה הורתה כי בעת משיכת כספים תיזקף לחובת העמית תוצאת המאזן האקטוארי של הקרן   
ביטחון  ()כרית28ללא כרית ביטחון, בהתאם להצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס' 

 אות הממונה.והור 2014-לקרנות פנסיה ותיקות(, התשע"ד
על פי הוראת הממונה ככל שהקרן תבצע פריסה של עודף או גירעון אקטוארי על פני מספר שנים, הרי שיש   

 לזקוף לעמית בעת משיכת הכספים את מלוא העודף או הגירעון.
 1%במשיכה לפני גיל פרישה,  3%שלא בדרך של קצבה ) בנוסף, יבוטל מנגנון "ניכוי קרן סיכון" בעת משיכה  

 משיכה אחרי גיל פרישה(.
 ואילך. 2014ביוני,  2ההוראות שלעיל יחולו לגבי משיכות מיום   
הוטמעו הוראות אלה  2015במסגרת אישור תקנון הקרן שניתן על ידי הממונה על שוק ההון בחודש מאי   

 .תקנון קרן הפנסיהבתוך הוראות 
 

 תיקון תקנון קרן הפנסיה "עמית"  י.
 

. התיקון האמור כלל 2019בהמשך למיזוג החברה כאמור, תקנון קרן הפנסיה תוקן לאחרונה בחודש יוני  .1
 בדבר שם החברה המנהלת לשם החברה לאחר המיזוג. עדכון

 
 –התחייבויות ניין מדידת בנושא "תיקון הוראות החוזר המאוחד לע 2019-1-10בהתאם לחוזר פנסיה  .2

עדכון מערך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרנות 
הגישה החברה לאישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בקשה  2020פנסיה", בחודש פברואר 

ארי והמקדמים לתיקון תקנון קרן הפנסיה במסגרתה עודכנו ההנחות שעל בסיסן מחושב המאזן האקטו
 .2020בתקנוני קרנות הפנסיה. התאריך הצפוי לכניסה לתוקף של העדכון האמור הינו בחודש יוני 
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 )המשך( כללי -: 1באור 
 

 אירועים לאחר תאריך המאזן  ."אי
  

לאחר תאריך הדיווח החלה התפשטות נגיף הקורונה, אשר פרץ לראשונה בסין לפני מספר חודשים, וגורם למקרי  
תחלואה ומוות בקרב האוכלוסייה ברחבי העולם. השפעת ההתפשטות כאמור, הובילה להיערכות המדינות 

מועד אישור הדוחות השונות, ובתוכן מדינת ישראל, להתמודדות עם התפשטות הנגיף והשלכותיו. נכון ל
הכספיים )"מועד ההתייחסות"(, להתפשטות נגיף הקורונה )להלן: "האירוע"( השפעה על פעילותה תוצאותיה של 

 החברה. 
התפשטות נגיף הקורונה הובילה לשורה של הגבלות, בין היתר, סגירה זמנית של עסקים רבים ומגבלות תנועה,  

ברחבי העולם, הגבלות על התכנסות במקומות עבודה והפסקת הגבלות על כניסת אזרחים ממדינות שונות 
לימודים במערכות החינוך. הגבלות אלו, גרמו לצמצום הפעילות במשק הישראלי ובעולם וכתוצאה מכך לירידות 

 19.3.2020חדות בשווקים הפיננסיים ולירידה בפעילות הכלכלית. ההגבלות אושרו על ידי הממשלה בתאריך 
 2020-ום )הגבלת מספר בעובדים במקום עבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה החדש(, התש"ףכתקנות לשעת חיר

תן לעגן את הנחיות משרד אשר מטר 2020-הגבלת פעילות(, התש"ף –ותקנות שעת חירום )נגיף הקורונה החדש 
פנסיה הבריאות במטרה ליצור "ריחוק חברתי" כחלק מאסטרטגיית ההתמודדות עם האירוע. החברה, וקרן ה

שבניהולה, חשופות מתוקף פעילותן לירידות בשווקים הפיננסיים, למיתון וכן לסיכונים הביטוחים בהקשר למקרי 
 מוות ונכות הנובעים ממגפה וזאת בהתייחס לכיסויים הביטוחיים בקרנות הפנסיה החדשות. 

להביא לפגיעה בעסקי התארכות משבר הקורונה ומידת העמקתו בישראל הינם קריטיים בהשפעתם ועלולים  
החברה במידה והמשבר יחריף למיתון. ירידות השערים בשוקי ההון בארץ ובעולם הביאו לירידה בשווי ובהיקף 

  .היקף הבקשות לפדיון מהקרן, לא קיימת עליה משמעותית בההתייחסותנכסי הקרן. למועד 
מיליון ש"ח,  150  -כסים בקרן הפנסיה בכירד היקף הנההתייחסות, נכון למועד בעקבות ירידות השערים כאמור,  

 . 9%ירידה של  
הובילה לגידול ניכר בשיעור הגירעון ש עקום הריבית חסרת הסיכוןחלה ירידה ניכרת ב 2019במהלך שנת  

בטווח הקצר חלה עליה בריבית חסרת הסיכון  למועד ההתייחסות,סמוך בהדיווח ועד  מתאריך .קרןב האקטוארי
בשל העובדה שהשינוי , הירידות בשוק ההון הקטינו את שווי נכסי הקרן. מנגדאך ובאופן מתון יותר בטווח הארוך 

, לא ניתן לאמוד את מכלול ההשפעה על בריבית אינו אחיד, ובשל ההשפעות המנוגדות, נכון למועד ההתייחסות
 שיעור הגרעון האקטוארי בקרן.

תתרחב להיקפים משמעותיים ו/או משכו של האירוע יימשך, הרי שתיתכנה השפעות ככל שהתפשטות הנגיף  
נוספות על תוצאות החברה ואף החמרה בהשפעות הקיימות כגון: שינוי בשווי נכסי הקרן, ירידה בתשואות 

ת לעמיתים וכתוצאה מכך קיטון בדמי הניהול שגובה החברה מנכסי הקרן, ירידה בהפקדות  לקרן ועליה במשיכו
 כספים על ידי עמיתים.

החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בארץ ובעולם ותמשיך ותעדכן ככל הנדרש בדבר   
 השלכות מהותיות של התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה, ככל שתהיינה.   

   
 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית -: 2באור 

 
בהתאם להוראות הדיווח והגילוי שנקבעו על ידי , המקובליםרוכים לפי כללי החשבונאות הדוחות הכספיים ע

והתקנות שהותקנו מכוחו  2005 -התשס"ה ,ים )קופות גמל(יפיננס םבהתאם לחוק הפיקוח על שירותיהממונה 
 התקנות(. –)להלן בהתאם לתקנות מס הכנסה ו
 

 דוחות הכספיים באופן עקבי הינם כדלקמן:עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת ה 
 

  בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים א.
  

ים בדוח התנועה בקרן הדוחות הכספיים נערכו על בסיס מצטבר, למעט דמי גמולים ותשלומים המדווח 
על בסיס מזומן, במועד התקבול או התשלום, למעט מספר מקרים שנקבעו  2018 -ו 2019הפנסיה לשנים 

 בהוראות הממונה, בהם ידווח על בסיס מצטבר. 
 

 . הגמוליםדמי הדיווח על  כהוצאה במועדדמי הגמולים נרשמים הפקדות  מתוךדמי ניהול  
 דמי הניהול מנכסי הקרן נרשמים בתום החודש בגינו הם שולמו.  

 

 נכסים והתחייבויותהערכות  ב.
 

 שווי מזומניםמזומנים ו .1
 

עות שנזילותן גבוהה הכוללות, פקדונות ידי הקרן השק-שווי מזומנים נחשבים עלמזומנים ו
בתאגידים בנקאיים שתקופתם המקורית אינה עולה על חודש ממועד ההשקעה ואשר אינם 

 מוגבלים בשעבוד.
 

 בסיס הערכת נכסים . 2 
 

 בתאריך המאזן. לפי שווי השוק -סחירים ניירות ערך א.   
 

וי הוגן דרך דוח הנמדדים בשוהשווי ההוגן של אגרות חוב בלתי סחירות, הלוואות ופיקדונות,  ב.
ציטוטי המחירים מחושב לפי מודל המבוסס על היוון תזרימי המזומנים כאשר הכנסות והוצאות 

 ג'.8בביאור כמפורט שיעורי הריבית להיוון נקבעים ו
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 חשבונאית )המשך(כללי דיווח ומדיניות  -: 2באור 
 

 )המשך( והתחייבויותהערכות נכסים  ב.
 

 )המשך( נכסיםבסיס הערכת  . 2
 
 .Black &  Scholes פי תחשיב כלכלי על בסיס מודלל -אופציות בלתי סחירות     ג.

   
על בסיס הדיווח  לפי שוויין ההוגן של ההשקעות -השקעות בלתי סחירות בקרנות השקעה  ד.  

 שהתקבל לאחרונה לפני תאריך המאזן ממנהלי קרנות השקעה.
 

בהתאם לשיטות הערכה מקובלות ככל הניתן  –חוזים עתידים ועסקאות החלפה בלתי סחירים  ה.   
בתדירות הזהה לתדירות שיערוך נכס הבסיס. יתרות זכות הנובעות מעודף ההתחייבויות 

 מוצגות בסעיף זכאים ויתרות זכות .  העתידיות על הנכסים העתידיים
 
     פי השער הקובע שפורסם ושנקבע לנייר הערך ביום ל -יחידות בקרן להשקעה משותפת בנאמנות      ו.

 המסחר האחרון  בבורסה או בשוק מוסדר בו הוא נסחר.                                            
   
 אחת לשנה לפחות. תתקבלמווי ממומחה שלפי הערכת ש -מניות לא סחירות  ז.
 
 דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד לתאריך הדיווח. -דיבידנד לקבל  ח.
 
 וי שמבוצעות על ידי מומחה חיצוני.לפי הערכות שו  -ן להשקעה "נדל ט.
 
 
וטרם עבר יום  EX-ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יום ה -ריבית לקבל  .י

 התשלום עד לתאריך הדיווח.
 
בהתאם לשיטת "השווי ההוגן". השווי ההוגן מחושב בהתאם למודל  -פקדונות והלוואות  .אי

בשיעורי הריבית שמצוטטים בגינו על ידי ן היתר להוון תזרימי מזומנים שקבע הממונה בי
 חברת "שערי ריבית" שנבחרה על ידי הממונה לצורך אספקת מידע.

 
 יתרות צמודות .3

 
 יתרות צמודות למדד נכללות בדוחות הכספיים על פי המדד הידוע לתאריך המאזן. א.
 
לפי השערים היציגים לתאריך  -יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לשער מטבע חוץ  ב.

 המאזן. 
 
 בהם:להלן פרטים על מדד, על שערי החליפין היציגים של הדולר ועל שיעורי השינוי  ג.
 
 

 
 שעור השינוי בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 

 
 % נקודות

המדד הידוע בחודש 
 0.30  1.20  0.30  221.34  224  224.67  דצמבר )בנקודות( *(

שער חליפין של 
 (9.83) 8.10  (7.79) 3.467  3.748  3.456  הדולר של ארה"ב

       
בסיס *( המדד לפי        

 100=1993ממוצע 
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 חשבונאית )המשך(כללי דיווח ומדיניות  -: 2באור 
 

 )המשך( והתחייבויותהערכות נכסים  ב.
 
  התחייבויות פנסיוניות .4

 
)שנה קודמת ישעיהו אורזיצר ידי אקטואר הקרן מר -עלנערכה ההתחייבות הפנסיונית חישוב  .א

 להלן. 12ראה באור  -( פפרמן אלן
 
 .שוק ההון רשותוח האקטוארי שמפרסם פי הוראות הדיו-חישוב ההתחייבויות נעשה על .ב
 

דרך חישוב מאזן  –פרסם הממונה חוזר שעניינו תיקון החוזר המאוחד  2017באוקטובר,  1ביום 
קרן פנסיה אשר מעדכן את הנחות ברירת המחדל שעל בסיסן אקטוארי ומקדמי תקנון של 

של קרנות פנסיה הפועלות במתכונת של ביטוח הדדי נדרשות לחשב את חברות מנהלות 
המאזן האקטוארי של הקרנות שבניהולן ואת המקדמים הכלולים בתקנון שלהן. במסגרת עדכון 
ההנחות הדמוגרפיות, עודכנו, בין היתר, לוחות שיעורי התמותה של עמיתים, נכים ובני זוגם, 

וג של עמיתים או מקבלי קצבה שנפטרו, התמותה של מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם, בני ז
עמיתים, נכים ובני זוגם, מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם, בני זוג של עמיתים או מקבלי קצבה 

התמותה של עמיתים, נכים ובני זוגם, מקבלי קצבת זקנה ובני זוגם, בני זוג של  שנפטרו
נערך על בסיס  2018 -ו 2019בר, דצמב 31 -הדוח האקטוארי ל עמיתים או מקבלי קצבה שנפטרו

 הוראות אלו.
 
 .בשנה קודמתחישוב ההתחייבויות האקטואריות בוצע באופן עקבי לחישוב   
 
 דמי גמולים ותשלומים לגמלאים ושאירים ואחרים זקיפתשיטת  .ג
 
 לפי חודש הגביה והתשלום בפועל. נזקפודמי הגמולים והתשלומים לגמלאים, שארים ואחרים,   

 
 ימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספייםשד.     

 
           שוק ההון ובהתאם לכללי  רשותדי י-בעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללים שנקבעו על               
  חשבונאות מקובלים, נדרשה ההנהלה להשתמש באומדנים ובהערכות המשפיעים על הנתונים                
  המדווחים של נכסים והתחייבויות, ועל הנתונים בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות                
   שניתן להם גילוי בדוחות הכספיים וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדוח.                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 לפי קבוצות עמיתים והתחייבויות נכסים -: 3באור 
 

 נכסים לפי קבוצות עמיתים א.
 

 
 2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתים עמיתי תקופת 

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 45,473  40,562  4,911  מזומנים ושווי מזומנים
 606  568  38  חייבים ויתרות חובה
 16,699  16,051  648  סיוע ממשלתי ישיר

 776,656  718,825  57,831  ניירות ערך שאינם סחירים
 559,837  504,655  55,182  ניירות ערך סחירים
 169,546  156,330  13,216  פקדונות והלוואות

 4,330  4,330  -  נדל"ן להשקעה

 1,573,147  1,441,321  131,826  סך הכל נכסים

 4,638  4,389  249  התחייבויות שוטפות

 

 131,577  1,436,932  1,568,509 
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתים עמיתי תקופת 

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 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  ניירות ערך סחירים
 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

 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( עמיתיםהתחייבויות לפי קבוצות נכסים ו -: 3באור 
 

 התחייבויות לפי קבוצות עמיתים ב.

 
 2019בדצמבר,  31ליום 

 

עמיתי  
 עמיתים תקופת

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 4,638  4,389  249  התחייבויות שוטפות

 התחייבויות פנסיוניות
 זכויות שנצברו:   
 542,977  512,675  30,302  לפנסיונרים   

 1,260,816  1,138,440  122,376  למבוטחים פעילים
 321,563  285,091  36,472  למבוטחים לא פעילים

 
 189,150  1,936,206  2,125,356 

 זכויות שייצברו בעתיד:
התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן    

 395,468  358,928  36,540  בעתיד ובגין הוצאות ניהול 

 בניכוי:
קרן ב התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל   

 (171,953) (152,261) (19,692) בעתיד 

ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג 
 (47,409) (42,903) (4,506) דיווחקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך ה"ערד" שה

 
 12,342  163,764  176,106 

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

 (65,661) (59,923) (5,738) לאומדן השווי ההוגן

 סיוע ממשלתי ישיר:
   

 ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי
 (383,697) (373,378) (10,319) הסיוע הממשלתי הישיר לקרן

    
 (258,056) (229,737) (28,319) סיוע ממשלתי בגין כרית ביטחון

 (25,539) - (25,539) גרעון אקטוארי *(

 
 131,577  1,436,932  1,568,509 

    
 1,573,147  1,441,321  131,826  סך כל ההתחייבויות 

 
 

 .'ה 12*( ראה באור    
 
  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( עמיתיםהתחייבויות לפי קבוצות נכסים ו -: 3באור 
 

 עמיתים )המשך(התחייבויות לפי קבוצות  ב.
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 

עמיתי  
 עמיתים תקופת

 
 

 סך הכל ותיקים  הביניים

 
 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:
התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן    

 (179,872) (162,118) (17,754) בעתיד 

ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג 
 (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) (19,604) (1,731) 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) גרעון אקטוארי    

 
 116,596  1,277,752  1,394,348 

 1,400,371  1,283,598  116,773  סך הכל התחייבויות 

     
  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 נכסים לפי בסיס הצמדה -: 4באור 
 

 
 2019בדצמבר,  31ליום 

 ללא  
 הצמדה

    

 

בהצמדה 
 למדד

בהצמדה 
 הכלסך  נכסים בחו"ל למטבע חוץ

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
     

 45,473  251  7,495  -  37,727  מזומנים ושווי מזומנים
 606  57  2  125  422  חייבים ויתרות חובה

סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה 
 16,699  -  -  -  16,699  הנוכחית

 
 54,848  125  7,497  308  62,778 

 ניירות ערך שאינם סחירים
     

 605,067  -  -  605,067  -  אגרות חוב ממשלתיות
 35,403  1,721  1,678  25,161  6,843  אגרות חוב אחרות

 136,186  90,495  (45,478)  -  91,169  מניות וניירות ערך אחרים

 
 98,012  630,228  (43,800)  92,216  776,656 

 ניירות ערך סחירים
     

 173,719  4,231  -  73,138  96,350  אגרות חוב ממשלתיות
 198,769  77,651  8,733  68,762  43,623  אגרות חוב אחרות

 187,349  101,706  5,211  21  80,411  מניות וניירות ערך אחרים

 
 220,384  141,921  13,944  183,588  559,837 

 פקדונות והלוואות
     

 35,146  -  -  10,283  24,863  פקדונות בבנקים
 134,400  15,359  14,868  88,626  15,547  הלוואות לאחרים

 
 40,410  98,909  14,868  15,359  169,546 

 4,330  -  -  -  4,330  נדל"ן להשקעה      

 1,573,147  291,471  (7,491)  871,183  417,984  הכל הנכסים-סך      
 

  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 הצמדה )המשך(נכסים לפי בסיס  -: 4באור 
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום 

 
ללא 

 הצמדה
בהצמדה 

 למדד
בהצמדה 

 למטבע חוץ
נכסים 
 סך הכל בחו"ל

 
 אלפי ש"ח

 נכסים שוטפים
     

 72,651  1,099  11,843  1,165  58,544  מזומנים ושווי מזומנים
 833  40  48  73  672  חייבים ויתרות חובה

 15,026  -  -  -  15,026  הנוכחית סיוע ממשלתי ישיר בגין השנה

 
 74,242  1,238  11,891  1,139  88,510 

 ניירות ערך שאינם סחירים
     

 522,408  -  -  522,408  -  אגרות חוב ממשלתיות
 40,844  1,831  1,943  28,036  9,034  אגרות חוב אחרות

 116,733  78,453  102,082  -  (63,802)  מניות וניירות ערך אחרים

 
 (54,768)  550,444  104,025  80,284  679,985 

 ניירות ערך סחירים
     

 177,689  3,054  -  84,161  90,474  אגרות חוב ממשלתיות
 164,667  72,904  8,654  48,992  34,117  אגרות חוב אחרות

 168,094  99,741  5,912  3,455  58,986  מניות וניירות ערך אחרים

 
 183,577  136,608  14,566  175,699  510,450 

 פקדונות והלוואות
 10,185  -  -  10,185  -  פקדונות בבנקים     

 107,758  16,969  5,056  71,238  14,495  הלוואות לאחרים

 
 14,495  81,423  5,056  16,969  117,943 

 3,483  -  -  -  3,483  נדל"ן להשקעה

 1,400,371  274,091  135,538  769,713  221,029  סך הכל נכסים
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים -: 5באור 
 

 ההרכב:

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

מזומנים ושווי מזומנים 
 בשקלים:

 3,497  3,445  52  8,442  7,852  590  עו"ש בבנקים ובקופה      
 56,212  47,365  8,847  29,285  26,278  3,007  פקדונות במוסד כספי

 
 3,597  34,130  37,727  8,899  50,810  59,709 

 12,942  11,279  1,663  7,746  6,431  1,315  במט"ח

 

 4,912  40,561  45,473  10,562  62,089  72,651 
  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 חייבים ויתרות חובה       -: 6באור 
 

 ההרכב:
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 

עמיתי תקופת 
 הביניים

עמיתים 
 ותיקים

סך 
 הכל

תקופת  
 הביניים

עמיתים 
 ותיקים

סך 
 הכל

 
 

 אלפי ש"ח

 וסכומיםריבית, דיבידנד 
 325  296  29  380  342  38  לקבל בגין השקעות       

 330  330  -  -  -  -  מוסדות
 163  163  -  123  123  -  הפניקס חברה לביטוח 

 15  15  -  103  103  -  אחרים 

 

 38  568  606  29  804  833 

        
 

 הנוכחיתישיר בגין השנה סיוע ממשלתי כספי  -: 7באור 
 

, 2004באוקטובר,  20לקרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות, שתוקן ביום  2003בדצמבר,  11במכתב הממונה מיום  
ואילך, שיהיה שווה לצירופם  2004הודיע הממונה כי יינתן סיוע כספי, בגין כל שנת כספים, החל משנת הכספים 

 של כל אלה:
 :ם הותיקיםהקרן לעמיתיבגין נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויות  .א

 
סכום השווה למכפלת שווים המשוערך של נכסי הקרן שאינם אגרות חוב מסוג "מירון" או "ערד",  .1

בשנת כספים מסוימת, בשיעור שנתי השווה להפרש שבין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית 
 .4%על אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" לבין 

 
שוויים המשוערך של נכסי הקרן שהם אגרות חוב מסוג "ערד", בשנת סכום השווה למכפלת  .2

כספים מסוימת, בשיעור שנתי השווה להפרש שבין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על 
אגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" לבין התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב 

 מיועדות מסוג "ערד" המוחזקות בידי הקרן.
 

 ב.        בגין נכסי הקרן העומדים כנגד התחייבויות הקרן לעמיתי תקופת הביניים:
 

סכום השווה למכפלת שוויים המשוערך של נכסי הקרן שהם אגרות חוב מסוג "ערד" שהונפקו   .       1
או לאחריו, כאמור באותם דוחות כספיים, בשיעור שנתי השווה להפרש שבין  2004בינואר,  1ביום 

התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" שהונפקו לפני היום 
ן התשואה הריאלית השנתית האפקטיבית על אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" כאמור לבי

 שהונפקו ביום האמור או לאחריו. 
 
 

סכום השווה למכפלת שוויים המשוערך של נכסי הקרן שאינם אגרות חוב מסוג "ערד", כאמור  .      2
ת האפקטיבית השנתי שווה להפרש שבין התשואה הריאליתבאותם דוחות כספיים בשיעור שנתי ה

, ובשיעור השווה להפרש 2004בינואר,  1 -על אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" שהונפקו לפני ה
לבין השיעור שמהוות אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" מתוך נכסי הקרן העומדים כנגד  70%שבין 

 התחייבויות הקרן לעמיתי תקופת הביניים. 
 

 אלפי ש"ח(.  15,026 – 2018אלפי ש"ח )לשנת  16,699 הינו 2019סכום הסיוע המחושב המגיע לקרן לשנת 
להתקבל  צפוי 2019בגין שנת סכום הסיוע ואילו  2019התקבל בקרן בשנת  2018סכום הסיוע בגין שנת 

 .2020 בקרן בשנת
 

  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 ניירות ערך שאינם סחירים -: 8באור 
 
 ההרכב: א.
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 אגרות חוב:
 522,408  477,850  44,558  605,067  553,477  51,590  אגרות חוב ממשלתיות       

 40,844  37,840  3,004  35,403  32,763  2,640  אגרות חוב אחרות 

 
 54,230  586,240  640,470  47,562  515,690  563,252 

 מניות וניירות ערך אחרים:
 9,280  9,279  1  13,052  13,051  1  מניות       

 440  430  10  5,656  5,213  443  נכסים מובנים
 989  942  47  5,579  5,200  379  חוזים עתידיים

 12,552  11,515  1,037  748  736  12  אופציות וכתבי אופציות 
קרנות השקעה כולל קרנות 

 93,472  90,902  2,570  111,151  108,383  2,768  גידור

 
 3,603  132,583  136,186  3,665  113,068  116,733 

 

 57,833  718,823  776,656  51,227  628,758  679,985 
    

 
 

 אגרות חוב שאינן סחירות ב.
 

 הדיווחההתפלגות לפי מועדי הפדיון לאחר תאריך  .1
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 4,039  3,737  302  16,543  16,255  288  בשנה הראשונה
 3,690  3,414  276  15,025  14,689  336  בשנה השניה

 4,578  4,236  342  14,629  14,105  524  בשנה השלישית
 7,299  6,754  545  10,306  9,810  496  בשנה הרביעית

 6,122  5,665  457  3,068  2,842  226  בשנה החמישית
 5,561  5,146  415  8,803  5,712  3,091  שנים 7שנים ועד  5מעל 
 152,893  139,782  13,111  238,928  221,466  17,462  שנים  10שנים ועד  7מעל 
 377,696  345,996  31,700  328,198  296,784  31,414  שנים 15שנים ועד  10מעל 
 1,374  960  414  4,970  4,576  394  שנים  15מעל 

 

 54,231  586,239  640,470  47,562  515,690  563,252 
 
 

  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( סחיריםניירות ערך שאינם  -: 8באור 
 

 )המשך( סחירותאגרות חוב שאינן  ב.
 

 התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון והתשואה הממוצעת המשוקללת .2
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 

עמיתי 
תקופת 
 הביניים

עמיתים 
 סך הכל ותיקים

עמיתי 
תקופת 
 הביניים

עמיתים 
 סך הכל ותיקים

  
 אגרות חוב צמודות למדד

התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון 
 8.23  8.16  8.99  8.35  8.32  8.73  )שנים(

התשואה הממוצעת המשוקללת 
 )אחוזים(

 
(0.24)  (0.24) 

 
(0.24)  0.91  0.82  0.83 

 אגרות חוב לא צמודות
הממוצעת  המשוקללת לפדיון התקופה       

 3.94  3.94  3.94  4.17  4.17  4.21  )שנים(
התשואה הממוצעת המשוקללת 

 3.79  3.79  3.79  2.25  2.25  2.26  )אחוזים(
 אגרות חוב צמודות חו''ל

התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון       
 2.93  2.93  2.93  2.19  2.19  2.19  )שנים(

הממוצעת המשוקללת התשואה 
 5.57  5.57  5.57  1.15  1.15  1.15  )אחוזים(

 אגרות חוב צמודות למט''ח
התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון       

 3.46  3.46  3.46  2.82  2.82  2.82  )שנים(
התשואה הממוצעת המשוקללת 

 )אחוזים(
 
(0.48)  (0.48) 

 
(0.48)  2.43  2.43  2.43 

        
 

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

ההיוון מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב  שעוריתזרימי המזומנים הצפויים בגינם. 
ממשלתיות והמרווחים של אגרות חוב קונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני"ע בתל אביב. ציטוטי המחירים 
ושיעורי הריבית ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז, שפורסם על ידי משרד האוצר, 

, 2011במרס,  20ים ושערי ריבית לגופים מוסדיים. החל מיום להקמה ולתפעול של מאגר ציטוטי מחיר
מספקת חברת מרווח הוגן בע"מ )"מרווח הוגן"( ציטוטי מחירים ושערי ריבית היוון לגופים מוסדיים 

 לשערוך נכסי חוב לא סחירים. 
  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 ניירות ערך סחירים -: 9באור 
 

 ההרכב: א.
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 אגרות חוב
 177,689  160,556  17,133  173,719  154,485  19,234  אגרות חוב ממשלתיות       

 164,667  150,499  14,168  198,769  179,438  19,331  אגרות חוב אחרות 

 
 38,565  333,923  372,488  31,301  311,055  342,356 

 מניות וניירות ערך אחרים  
תעודות השתתפות בקרנות       

 41,213  37,632  3,581  41,959  38,257  3,702  נאמנות
 121,174  110,172  11,002  141,832  129,245  12,587  מניות 

 3,338  3,044  294  -  -  -  נכסים מובנים
 3  3  -  212  192  20  חוזים עתידיים

 1,537  1,394  143  729  665  64  כתבי אופציות ואופציות מעו"ף
 829  756  73  2,617  2,373  244  סל קרנות

 
 16,617  170,732  187,349  15,093  153,001  168,094 

 

 55,182  504,655  559,837  46,394  464,056  510,450 
 
 
 

 חוב ממשלתיות ואחרותאגרות  ב.
 

 דיווחי מועדי הפדיון שלאחר תאריך ההתפלגות לפ .1
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 24,164  21,830  2,334  11,967  10,337  1,630  בשנה הראשונה
 31,034  28,208  2,826  36,107  32,207  3,900  בשנה השניה

 42,331  38,424  3,907  53,687  47,917  5,770  בשנה השלישית
 31,288  28,426  2,862  60,922  54,926  5,996  בשנה הרביעית

 40,548  36,870  3,678  30,162  27,090  3,072  החמישיתבשנה 
 69,059  62,762  6,297  64,633  57,903  6,730  שנים 7שנים ועד  5מעל 
 57,578  52,292  5,286  50,922  45,834  5,088  שנים  10שנים ועד  7מעל 
 7,690  7,008  682  7,899  7,101  798  שנים 15שנים ועד  10מעל 
 38,664  35,235  3,429  56,189  50,607  5,582  שנים  15מעל 

 

 38,566  333,922  372,488  31,301  311,055  342,356 
 

  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( סחיריםניירות ערך  -: 9באור 
 

 )המשך( ואחרותחוב ממשלתיות אגרות  .ב
 

 התקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון והתשואה הממוצעת המשוקללת .2
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 אגרות חוב צמודות למדד
 4.58  4.58  4.60  4.88  4.87  4.90  התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון )שנים(      

 1.37  1.38  1.31  0.08  0.08  0.06  הממוצעת המשוקללת )אחוזים(התשואה 
 אגרות חוב צמודות למט"ח

 3.96  3.96  3.96  3.25  3.25  3.25  התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון )שנים(      
 8.83  8.83  8.83  6.34  6.34  6.34  התשואה הממוצעת המשוקללת )אחוזים(

 חו"לאגרות חוב צמודות 
 4.96  4.97  4.87  10.10  10.09  10.13  התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון )שנים(      

 6.69  6.67  6.83  4.43  4.42  4.52  התשואה הממוצעת המשוקללת )אחוזים(
 אגרות חוב בלתי צמודות

 4.98  4.98  5.01  5.68  5.68  5.71  התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון )שנים(      
 2.73  2.74  2.65  1.49  1.49  1.46  התשואה הממוצעת המשוקללת )אחוזים(

 
 פקדונות והלוואות -: 10באור 

 
 ההרכב: א.

 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 10,186  9,437  749  35,146  32,091  3,055  פקדונות בבנקים
 2,756  2,756  -  2,211  2,211  -  הלוואות לעמיתים
 105,001  97,739  7,262  132,189  122,029  10,160  הלוואות לאחרים

 

 13,215  156,331  169,546  8,011  109,932  117,943 
 
 

 :הדיווחי מועדי הפדיון שלאחר תאריך התפלגות לפ ב.
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 
 אלפי ש"ח

 25,082  23,903  1,179  52,740  48,735  4,005  בשנה הראשונה
 15,203  14,071  1,132  34,540  32,067  2,473  בשנה השניה

 25,356  23,466  1,890  14,553  13,536  1,017  בשנה השלישית
 16,528  15,296  1,232  17,941  15,340  2,601  בשנה הרביעית

 12,682  11,736  946  6,516  6,044  472  בשנה החמישית
 6,223  5,758  465  10,196  9,461  735  שנים 7 שנים ועד 5מעל 
 7,735  7,145  590  16,051  14,854  1,197  שנים  10שנים ועד  7מעל 
 7,727  7,150  577  10,378  9,664  714  שנים 15שנים ועד  10מעל 
 1,407  1,407  -  6,631  6,631  -  שנים  15מעל 

 

 13,214  156,332  169,546  8,011  109,932  117,943 



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 והלוואות )המשך(פקדונות  -: 10באור 
 
 והתשואה הממוצעת המשוקללתהתקופה הממוצעת המשוקללת לפדיון  ג.

 
 

 
 2018בדצמבר,  31ליום  2019בדצמבר,  31ליום 

 
 עמיתי  

  
 עמיתי  

  
 

 עמיתים תקופת
 

 עמיתים תקופת
 

 
 סך הכל ותיקים  הביניים סך הכל ותיקים  הביניים

 פקדונות בבנקים
התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון       

 4.24  4.24  4.24  3.27  3.27  3.27  )שנים(
 0.82  0.82  0.82  (0.27) (0.27) (0.27) התשואה הממוצעת המשוקללת )אחוזים(

 הלוואות לעמיתים
התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון       

 2.20  2.20  -  2.20  2.20  -  )שנים(
 4.00  4.00  -  4.00  4.00  -  התשואה הממוצעת המשוקללת )אחוזים(

 הלוואות לאחרים
התקופה הממוצעת  המשוקללת לפדיון       

 3.10  3.10  3.11  3.78  4.11  3.86  )שנים(
 3.92  3.94  3.64  2.50  2.68  2.64  התשואה הממוצעת המשוקללת )אחוזים(

 
 
 הלוואות לעמיתים ד.
 

 נה.לש 4.0%ר ונושאות ריבית בשיעו ההלוואות צמודות למדד 
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 105,001  132,189  אחרים

 

 132,189  105,001 

 זכאים ויתרות זכות  -: 11באור    
 

 ההרכב:
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 547  607  מנהלת חברה
 151  -  סכומים שטרם שויכו לעמיתים

 243  279  מוסדות
 221  -  צדדים קשורים

 4,641  2,810  התחייבות בגין אופציות
 118  -  פדיונות לשלם

 102  942  אחרים

 

 4,638  6,023 
 

  



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

 באורים לדוחות הכספיים
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 התחייבויות פנסיוניות -: 12באור 
 
 אקטוארי: גרעוןלהלן התנועה ב .א

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 

2019 2018 

 

 אלפי ש"ח

 (72,773) (3,604) אקטוארי לתחילת השנה גרעון

 נחות ששימשו לחישוב ההתחייבויותהשפעת השינויים שחלו בה
 מת ההנחות ששימשו לחישוב אשתקד לעו הדיווחלתאריך 

 90,000  (362,170) להלן( 1)ראה 

 - 258,056 )ראה ה להלן( ביטחוןסיוע ממשלתי בגין כרית 

 (20,831) 82,179  להלן( 2השפעות שוטפות, נטו )ראה 

 (3,604) (25,539) אקטוארי לסוף השנה גרעון
 
 

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

 

 31שהסתיימה ביום לשנה 
 בדצמבר

 

2019 2018 

 

 אלפי ש"ח

 73,599  (331,314) שינוי בשיעור הריבית
 19,129  -  שינוי מקדמים בתקנון

 (2,728) (30,856) אחרות

 

(362,170)  90,000 
 

 :פירוט השפעות שוטפות . 2
 

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 

2019 2018 

 

 אלפי ש"ח

 (12,617) 91,541  מהתשואה החזויה)נמוכה( תשואה בפועל גבוהה 
 (8,214) (9,362) אחרות

 (20,831) 82,179  סך הכל השפעות שוטפות
 
 
אושר  2015, בחודש מאי בהתאם להוראות הממונה בקשר עם שינוי נוסחת פדיון כספים מקרן הפנסיה ב. 

 '.ט1ההוראות האמורות. למידע נוסף ראה באור תיקון התקנון של קרן הפנסיה בו הוטמעו 
 
 
שוק ההון, ביטוח  רשות תאם לתקנון קרן הפנסיה ואישורהצטבר בקרן גרעון אקטוארי, ובה 2008בשנת  .ג

. בהתאם לאישור האמור נקבע כי אם 10%וחיסכון במשרד האוצר, בוצעה הפחתת זכויות בשיעור של 
 ,   אזי יעודכנו הזכויות באופן מיידי.2009-2010יהיה עודף אקטוארי בשנים 

-ורה מת הזכויות האמנוצר עודף אקטוארי בקרן, הוקטנה הפחת 2009, ומכיוון שבשנת לעיל לאור האמור
ון ששיעור הגירעון , ומכיו3.2% -הצטבר גרעון אקטוארי בקרן בשיעור של כ  2010בשנת  .7.86%-ל 10%

 , לא נדרש היה להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי. 5%בשנה זו לא עלה על 
 :2010להלן יפורטו השלכות האיזון האקטוארי נכון לשנת 

מוקפאים, יהיו זכאים בבוא העת לפנסיה על פי  התקנות , לרבות 1.1.89עמיתים שהצטרפו לפני  .1
 .7.86%בהפחתה של 

, לרבות מוקפאים, יהיו זכאים לפנסיה על בסיס מנות הפנסיה שצברו 1.1.89 -עמיתים שהצטרפו מ .2
 .7.86%ושיצברו בהפחתה של 
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 )המשך( פנסיוניותהתחייבויות  -: 12באור 
 
 ללא שינוי לכל קבוצות העמיתים.היתרות הצבורות של העמיתים נשארו  .3
. ההפחתה 2011בחודש יולי  1.55%, לא תבוצע הפחתה של 30.06.09לעמיתים שפרשו לפנסיה עד  .4

 .2012-2014בחודש יולי בכל אחת מהשנים  בוצעה 1.55%ליתר הפנסיונרים בשיעור של 
 והם מאוזנים אקטוארית.מנגנון האיזון לא יופעל על עמיתי הביניים לרבות הפנסיונרים, מאחר  .5

 
 

 

 

פורסמה  2012ר פורסמה טיוטת הצעת האוצר לקבלת "כרית בטחון" ובחודש נובמב 2012בתחילת חודש יוני  .ד
)אשר עברה בקריאה  פורסמה הצעת חוק מתוקנת בנושא 2014ובחודש ינואר  הצעת החוק ברשומות

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

אישר דירקטוריון החברה את המתווה המוצע בהצעת החוק הנזכרת לעיל  2012בנובמבר,  21ביום לפיכך,   
תוך הוספת התאמות רלוונטיות לתקנון קרן הפנסיה שיועברו לאישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 במשרד האוצר. בהתאם לכך תערוך החברה את התיקונים הנדרשים בתקנון קרן הפנסיה. 
החברה הגישה בקשה לתיקון  2012חלטת דירקטוריון החברה כאמור, במהלך חודש דצמבר בהתאם לה  

 תקנון קרן הפנסיה.
לצורך הקרן על פי אישור רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון תקנון תוקן  2013בינואר,  1יום מבהתאם לכך   

 ונכללו בו בין היתר השינויים שלהלן: קבלת "כרית הביטחון"
 

גיל הפרישה עודכן בהתאם לטבלת גילאי הפרישה כפי שפורסמה  -הפרישה בתקנון הקרן  עדכון גיל .1
יעלה  60מגיל  –, ולנשים 67ועד גיל  65בהצעת החוק, ובהתאם לכך יעלה בהדרגה לגברים מגיל 

 .64בהדרגה עד לגיל 
וכו מכל תשלום שמשלמת הקרן לפי תקנונה, בין שהוא קצבה ובין שהוא תשלום חד פעמי, ינ  

 השיעורים הבאים:
 0.25% - 2013בשנת   
 0.75% - 2014בשנת   
 1% - 2015בשנת   
 1.5% – 2016בשנת   
 1.75% -ואילך  2017בשנת   

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

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

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

ן הקרן, יחול על נשים אשר יפרשו לפנסיה )ב( לתקנו34 -)א(34הפנסיה כאמור בסעיפים מנגנון הגדלת 
 .62על פי תקנון זה לאחר גיל 

 

)להלן  2017-(, התשע"ז33פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )תיקון מס'  2017בחודש ינואר,  .ה
חוק(. החוק כאמור הפך את הצעת החוק המתוארת לעיל לחוק מחייב. החוק למעשה מעמיד לקרנות ה -

ת שאינן בהסדר, ובהן הפנסיה הוותיקות כרית ביטחון לשם הגנה מפני סיכוני ירידת הריבית. לגבי הקרנו
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. 
 

לגידול ניכר בשיעור הגירעון,  לההוביחלה ירידה ניכרת בעקום הריבית חסרת הסיכון . הירידה  2019בשנת 
בשל הגירעון המהותי שנוצר לקבוצת עמיתי הביניים וכן לקבוצת שאר העמיתים החברה זקפה בדוח 

 האקטוארי ובהתאמה בדוח הכספי את הסיוע הצפוי להתקבל בגין כרית הביטחון.
לפי יחס  בוצעתים בקרן, אופן זקיפת כרית הביטחון בין קבוצת עמיתי דור הביניים לבין קבוצת שאר העמי

 . 4% -לפיעומת חישוב ל  המתקבל מההפרש בעודף/גירעון ביחס חישוב לפי וקטור ריביות
כאמור לעיל, הרי שביחס לבחינת הצורך בהפחתת זכויות בקרן,  הכספיים במקביל לרישום החלוקה בדוחות

עון, לכרית הביטחון כנכס , לצורך בחינת מבחן הגיר יםמתייחסהמנהלת והדירקטוריון החברה הנהלת 
 משותף של כלל העמיתים בקרן, ללא הפרדה לקבוצות.

 
 , בשלב זה, לבצע הפחתת זכויות לעמיתי הקרן. נדרשת על פי המתודולוגיה כאמור לעיל, הקרן לא

 
פנתה לרשות שוק ההון המנהלת ראוי לציין, שלאופן חלוקה זה אין הוראות מטעם הממונה, והחברה 

ת התקבלה תשובת הרשות לפניית החברה בנוגע להצגת זקיפת כרי 2020במרס,  16ביום  .בנושא האמור
אין הנחיות לעניין אופן זקיפת כרית הביטחון  במכתב נאמר כי אכן .בקרן פנסיה יסוד עמית הביטחון 

 לקבוצות של עמיתי הקרן וכי נושא זה מצוי בבחינה.
 

 או לקבוע כדי, לעיל כאמורהכספיים  בדוחות הביטחון כרית חלוקת ורישום הצגת באופן איןכי  יצויין,
 התיקון יישום לאופן בקשר או/ו הקבוצות בין הביטחון כרית חלוקת לאופן בקשר בעתיד הקרן את לחייב
רשאית לפעול באופן אחר בכל הקשור לשימוש בכרית הביטחון וחלוקתה,  תהא והקרן, זה בהקשר לחוק
 .וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה ידי על יפורסמו אשר הנחיות או תהבהרו יתקבלו שלא ככל וזאת
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 )המשך( פנסיוניותהתחייבויות  -: 12באור 
 

מיליון ש"ח, שיעור  25.5קיים גרעון אקטוארי בקרן הפנסיה הותיקה בסך של  2019בדצמבר,  31נכון ליום   
 על כן לא נדרשת הקרן לבצע הפחתת זכויות כאמור.ו 1%-הגרעון הכולל בקרן בעבור סה"כ העמיתים הינו כ

מחושבות התחייבויות הקרן לעמיתיה  הגרעון נובע בעיקרו כתוצאה מירידת עקום הריבית אשר על פיו
 י"א(. 1 )לעניין שינוי הריבית לאחר תאריך הדיווח ראה באור

שהוענקה לה במסגרת החוק. הזכאות לכרית בהתאם לאמור לעיל, הקרן מסתמכת על כרית הביטחון                 
 מיליוני ש''ח. 87הביטחון בהתאם לחוק הינה בסך 

השווי האקטוארי של כרית הבטחון עד למועד דוח הכספי בהתאם להערכת אקטואר הקרן נכון למועד ה  
  מיליוני ש"ח. 258נכסים בקרן מסתכם ל איפוס ה

 
  חוזר המאוחד לעניין מדידת השעניינו תיקון הוראות  2019-1-10פורסם חוזר ביטוח  2019בחודש נובמבר  .ו

הנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח העדכון מערך  -התחייבויות 
הדמוגרפיות שעל בסיסן  ולקרנות הפנסיה וכן נייר עמדה באותו עניין. במסגרת החוזר נערך עדכון להנחות

על חברות ביטוח לחשב את מקדמי הקצבה ואת ההתחייבויות בגין פוליסות ביטוח חיים וכן נערך עדכון 
להנחות הדמוגרפיות שעל בסיסן על חברות מנהלות של קרנות פנסיה לחשב את המאזן האקטוארי שלהן 

וארי השפעת יישום החוזר הביאה בהתאם לתוצאות המאזן האקטואת המקדמים הכלולים בתקנון הקרן. 
 מיליון ש"ח בהתחייבויות הקרן. 31של  לגידול

 
   

 התאמת השווי החשבונאי של נכסי הקרן לשווי האקטוארי:להלן  . ז                    
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 1,250,713  1,369,740  , לפי עלות מתואמתהקרןנכסים שנצברו לפי המאזן החשבונאי של 

 4,826  2,217  התאמת שיערוך אג"ח מיועדות מסוג "מירון" לאומדן שווי הוגן
הוגן שהונפקו לקרן עד  התאמת שיערוך אג"ח מיועדות מסוג "ערד" לשווי

 138,809  196,552  דיווחמועד ה
 
 

 סיוע ממשלתי ישיר -: 13באור   
 

 הישיר:להלן החלוקה של הסיוע הממשלתי  
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 הערך הנוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוע  הממשלתי הישיר
 (369,204) (383,697) לקרן

הקרן צפויה הערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג "ערד" ש
 (30,428) (47,409) דיווחלרכוש לאחר מועד ה

 

(431,106) (399,632) 

, 2006במרס,  8מיום  2006-3-3חישוב הסיוע הממשלתי הישיר נערך בהתאם להנחיות חוזר פנסיה מספר     
 כמפורט להלן:

 
הסיוע הממשלתי הישיר אשר צפוי להיות משולם לקרן מחושב בהתאם לכללים שנקבעו בנוהל להעברת  א.

. הערך הנוכחי של סיוע זה מחושב 2004בדצמבר,  15המאוזנות מיום יקות תסיוע כספי לקרנות הפנסיה הוו
יות על תשואת הקרן הצפויה בכל שנה והכל לפי ההנחיות באמצעות תחזית תזרים מזומנים בהתאם להנח

 שנקבעו בחוזר.
  
הערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג ערד שהקרן צפויה לרכוש בעתיד מחושב בגובה  ב.

פי שווי מותאם להעודף או הגרעון האקטוארי המחושב כאשר ערך אג"ח מסוג ערד משוערכות  ןהפרש ביה
  לפי שווי הוגן. שערוכםלעומת 
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 מהשקעות)הפסדים(  הכנסות -: 14באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 מניירות ערך שאינם סחירים
  

 8,918  75,253  אגרות חוב ממשלתיות
 671  2,180  אגרות חוב אחרות

 3,739  19,361  מניות וניירות ערך אחרים

 
 96,794  13,328 

 מניירות ערך סחירים
  

 (1,299) 14,819  אגרות חוב ממשלתיות
 550  17,694  אגרות חוב אחרות

 (1,766) 31,652  מניות וניירות ערך אחרים

 
 64,165  (2,515) 

 מפקדונות והלוואות
  

 68  479  פקדונות 
 -  130  הלוואות לעמיתים
 1,654  10,960  הלוואות לאחרים

 
 11,569  1,722 

   
 81  180  נדלן להשקעה

 

 172,708  12,616 
 
 

 הוצאות דמי ניהול -: 15באור 
 

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

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

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

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

 :ההרכב . ב

 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 בדצמבר

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

   
 1,374  1,288  דמי ניהול מדמי גמולים, נטו

 962  1,200  דמי ניהול מפנסיות
 2,239  2,151  דמי ניהול מנכסים

 

 4,639  4,575 
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 )המשך( הוצאות דמי ניהול -: 15באור 
 

פורסם חוזר בדבר קביעת קרנות ברירת מחדל נבחרות. מטרת החוזר הינה ליצור  2018בחודש אוגוסט  .ג
כללים אשר יחולו בקשר עם קביעת קרנות ברירת מחדל. במסגרת החוזר, נקבע כי שיעור דמי הניהול 

ס לצבירה. ביח 0.05%-% ביחס להפקדות ומ1-המרביים, אשר יגבו על ידי קרנות ברירת מחדל לא יפחתו מ
כמו כן נקבע כי דמי הניהול אשר יגבו ממקבלי קצבת זקנה חדשים שיפרשו בתקופת הזכייה, לא יעלו על 

הליך קביעת קרנות פנסיה  תוצאות 2018-14772פורסם ש.ה.  2018. בחודש אוקטובר, 0.03%שיעור של 
ההון ביטוח וחיסכון ו פורסמו שמות של ארבע קרנות פנסיה נבחרות על ידי רשות שוק ב –נבחרות 

)אלטשולר שחם, פסגות, מיטב דש, הלמן אלדובי(, וזאת בהתאם להליך קביעת קרנות פנסיה נבחרות. 
 .2021באוקטובר,  31ועד ליום  2018בנובמבר,  1הקרנות הנבחרות החלו לפעול מיום 

ש כנגד המדינה יצוין כי הזוכות במכרז פורסמו לאחר שהתאחדות חברות הביטוח משכו את הבג''ץ שהוג
לגבי הליך קביעת קרנות הפנסיה הנבחרות. קרנות ברירת המחדל הנבחרות מהוות ברירת מחדל לעובדים 
שלגביהם לא נקבעה בדין או בהסכם )לרבות הסכמי ברירת מחדל קיימים( או מכוחם, קופת גמל לצורך 

 ות לעשות כן.הפקדות התשלומים שלהם ואשר לא בחרו בקופת גמל לאחר שניתנה להם הזדמנ
קרנות ברירת המחדל הנבחרות מציעות דמי ניהול בשיעורים נמוכים משמעותית מממוצע דמי ניהול 

 הנהוגים בשוק.
פקעו כלל הסכמי ברירת מחדל שנבחרו ע"י המעסיק במכרז בהתאם להוראות הדין  2019במרס,  31ביום 

הצטרף להסדרים שנקבעו בהם. בתקופת עובדים חדשים לא יכולים ל 2019באפריל,  1החדשות והחל מיום 
 המנהלת. ק ובכלל זה בקרנות שבניהול החברההדוח נמשכה השחיקה בשיעור דמי הניהול בשו

 
 
 

  מס הכנסה -: 16באור 
 

והוא מתחדש  2019בדצמבר,  31הקרן אושרה לצרכי מס כקופת גמל משלמת לקצבה. תוקף האישור עד ליום  .א
   .( לפקודת מס הכנסה2) 9הוראות סעיף בכפוף למדי שנה. בהתאם לכך הכנסתה של הקרן פטורה ממסים 

 
ר ערך זר ובהתאם לכללי המס יככל שחל ניכוי מס במקור על ידי מדינת החוץ בגין ההכנסות מהחזקה בני .ב

 ניכוי זה מהווה הוצאת מס בקופה. ,הקיימים באותה המדינה
 

 צדדים קשורים -: 17באור 
 
 יתרות עם צדדים קשורים א.

 

 
 בדצמבר  31ליום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 בנכסים שוטפים
 163  123  הפניקס חברה לביטוח בע"מ  

 בהתחייבויות שוטפות
 (547) (607) החברה המנהלת  

   
 על פי תנאי שוק. הינםכל העסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין     

 
 עסקאות עם צדדים קשורים ב.
 

 בסעיפי דוח הכנסות והוצאות נכללו הוצאות לצדדים קשורים ובעלי עניין כלהלן: 
 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2019 2018 

 
 אלפי ש"ח

 הכנסות 
 67  62  יבית בגין גביהר-הפניקס חברה לביטוח  

 הוצאות 
  

 4,575  4,639  הוצאות דמי ניהול לחברה מנהלת
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 )המשך( קשוריםצדדים  -: 17באור 
 
 השקעות בצדדים קשורים ג. 

 

    

 

 31ליום 
 בדצמבר

היתרה הגבוהה 
 רווח/הפסד במשך השנה

 
2019 

 
 אלפי ש"ח

    ניירות ערך סחירים

 (12)  5,258  761  אגרות חוב
 174  2,577  924  מניות וניירות ערך אחרים

 
 1,685  7,835  162 

 ניירות ערך לא סחירים
   

 42  7,880  1,311  אג"ח

 (136)  3,951  345  מניות וניירות ערך אחרים

 
 1,656  11,831  (94) 

 

 3,341  19,666  68 

     
 

 

 
 

 היתרה הגבוהה 
 במשך השנה

 

 

 31ליום 
 רווח/הפסד בדצמבר

 
2018 

 
 אלפי ש"ח

 ניירות ערך סחירים
   

 2,548  4,148  3,952  אגרות חוב
 2,567  2,721  1,718  מניות וניירות ערך אחרים

 
 5,670  6,869  5,115 

 ניירות ערך לא סחירים
   

 2,684  4,166  4,166  אג"ח

 -  4,157  3,621  מניות וניירות ערך אחרים

  7,787  8,323  2,684 

 

 13,457  15,192  7,799 
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   תלויותהתחייבויות  -: 18באור 
 

 התחייבות להשקעות עתידיות בכפוף לקיום אבני דרך מסוימות: לקרן
 
 ש"ח(. אלפי 31,932 –)בשנה קודמת כ  ש"ח אלפי 45,882 –ל כ בקרנות השקעה בסך ש.   1 
 ש"ח(. אלפי 20,692 –)בשנה קודמת כ  ש"ח אלפי 19,174 -.   במסגרות אשראי בסך של כ2 
  
 

 הביניים עמיתי תקופת -: 19באור 
 

( פסק דין "צניתן בבית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק )בג 1998 ,בדצמבר 22ביום  א.
בעתירות שהוגשו על ידי ארבעה מבוטחי קרנות פנסיה, קרן פנסיה ותיקה וחברה לניהול של קרן פנסיה 

 .ק ההוןשואגף אחרת כנגד ממשלת ישראל, שר האוצר והממונה על 
 
)להלן:  1995שהצטרפו לקרנות הפנסיה בשלושת החודשים הראשונים של  מבוטחיםקובע כי פסק הדין  ב.

תקופת הביניים( ואשר הוראות הממונה על שוק ההון קבעו כי ישתייכו לקרנות פנסיה חדשות, יורשו 
שחלו  בתנאים -בקרנות הפנסיה אליהן הצטרפו )דהיינו הקרנות לעמיתים ותיקים(  מבוטחיםשאר כילה

 תוך קביעת תנאי זכאותם. עליהם שעה שהצטרפו לקרן
 
 5.5%הקרן לא תורשה לרכוש עבור מבוטחים אלו אגרות חוב ישנות )מסוג מירון הנושאות ריבית של  ג.

 לשנה(. 4.8%לשנה( אלא רק אגרות חוב חדשות )מסוג "ערד" הנושאות ריבית של 
 
אישר הממונה על שוק ההון שינוי בתקנון הקרן על ידי הכללת פרק מיוחד המסדיר  2006 ,סבמר 5ביום  ד.

זכויות עמיתי תקופת הביניים לרבות טבלאות חישוב נפרדות בשל העובדה שבגין מבוטחים אלה מקבלת 
 הקרן אג"ח מסוג ערד.

 
ה )הפניקס פנסיה מקיפה( מרבית כספי המבוטחים שהצטרפו בתקופת הביניים הועברו מקרן פנסיה המקיפ ה.

בהתאם לחוזר פנסיה  ,2011ובמהלך שנת  2007בתחילת שנת  וויתרת הכספים הועבר 2006לקרן בשנת 
 .1999, לדצמבר 14 מיום 1/99

 
 .הביניים תקופת עמיתי בגין וההתחייבויות הנכסים את כוללים הכספים הדוחות .ו

 
 2010-3-5 פנסיה חוזרי ולרבות זה בהקשר וחיסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה ידי על שפורסמו בחוזרים .ז

 להיות, הביניים עמית – למבוטח בחירה אפשרות בדבר הוראות נקבעווזרים"(, )להלן: "הח 2009-3-1 -ו
 מנוהלת בה החדשה הפנסיה בקרן מבוטח להיות או 1995 בשנת הצטרף אליה ותיקה פנסיה בקרן מבוטח
 של המנהלת החברה במשרדי מפורשת בחירה תתקבל לא אם, לחוזרים בהתאם כאשר, הצבורה יתרתו

 .הוותיקה הפנסיה בקרן מבוטח להיות שביקש כמי העמית את יראו, החדשה הפנסיה קרן
 

 לעבור שבחרו מבוטחים להעברת הנוגע בכל לרבות, החוזרים להוראות בהתאם פעלההמנהלת  החברה
, הדברים בשולי שיצוין תוך, זה בהקשר מהם הודעה כל התקבלה שלא מבוטחים העברת לגבי גם וכך לקרן

 נוכח, היתר בין, התעכבה צבירתם העברת, שהועברו המבוטחים כלל מתוך מבוטחים 2-ל בנוגע כי
 .לקרן לשיוכם בנוגע לבחירתם בנוגע הבירור התארכות

 
 

 

 תשואות הקרן -: 20באור 
 

 :שהשיגה הקרן בשנת הדוחלהלן התשואה  
 

 

 תשואה   תשואה 

 
 ריאלית ברוטו נומינלית ברוטו

 
% 

 תשואה ממוצעת עמיתים ותיקים:
  

 13.34 13.66 2019לשנת 
 1.16 2.36  2018לשנת 

 תשואה ממוצעת עמיתי תקופת הביניים:

 12.52  12.86 2019לשנת   
 (2.49) (1.32) )*( 2018לשנת 

 
 )*( הוצג מחדש.
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 פיננסים וסיכונים כרוכיםמכשירים   - :21באור 
 

 השווי ההוגן
 
 )מדיניות חשבונאית(. 2הנכסים הפיננסים של הקרן מוצגים בדוחות הכספיים בהתאם לכללים המפורטים בבאור  
 מערכם החשבונאי הכולל. פוחתלהערכת ההנהלה, השווי ההוגן של הנכסים הפיננסים של הקרן אינו  

 
 סיכונים 

 
לסיכוני ריבית, שכן תנודות בשערי הריבית בשוק  פיםחשו והלוואות( פיקדונות ,ת החובאיגרוהנכסים הפיננסים ) 

ם. כמו כן חשופים נכסים אלו לסיכון אשראי באם מקבלי האשראי לא יעמדו הכספים עשויות להשפיע על שווי
 לסיכוני השוק. גם ניירות הערך הסחירים חשופים בתשלומים על פי התחייבויותיהם. 

 
 

- - - - - - - - - - - - - 


































































































