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 עו״ם ־ חברה לניהול קופות גמל בע"מ
 דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ 2016

 א. עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״מ(להלן ״החברה״), עוסקת בניהול קופת גמל עו״ס(להלן ״הקופה״). הקופה

 הוקמה ביום 28 בינואר 1996 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה. הקופה מיועדת

 לעובדים סוציאליים.

 החברה פועלת שלא למטרות רווח.

 ב. לחברה, בהתאם להסדר התחיקתי, אין הון עצמי ופעילותה היחידה המה ניהול הקופה.

 ג. הקופה הינה קופת גמל לחיסכון על כספים שהופקדו בה בשל שנת המס 2008 ואילך, וקופת גמל לתגמולים וקופת

 גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008.

 ד. תוקף אישור קופת גמל הינו עד ליום 31/12/2016.

 ה. בהתאם לדרישות האוצר ולאחר קבלת אישורו, החל מינואר 2016 הוחלף תקנון הקופה בתקנות תקני חדש. כמו

 כן, החל מינואר 2016 מנוהלים בקופה 3 מסלולי השקעה מותאמי גיל במקום המסלולים שנוהלו עד סוף 2015

 (מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50 עד 60־ ומסלול לבני 60 ומעלה).

 ו. בתקופת הדוח לא היו שינויים מהותיים בעסקי החברה ותוצאות פעילותה.

 ז. בדוחות הכספיים של החברה לא חלו שינויים מהותיים בשנת הדוח. לעניין זה ראו דוח כספי של החברה המנהלת

 המצורף לדוח זה.

 ח. מגמות. אירועים והתפתחויות בפעילות החברה ובסביבה העססית בשנת הדוח

 השינויים במדדי ניירות הערך הסחירים בבורסה בסיכום הרבעון הראשון של 2016 (להלן התקופה הנסקרת), היו
 כדלקמן:

1.1.2016-31.3.2016 

 מדד המניות הכללי 8.7%־

 יתר 50 0.3%

 מדד ת״א 100 4.9%־

5־  מדד ת״א 25 1%.

 מדד אג״ח להמרה 1.3%

 מדד אג״ח כללי 1.3%

 מדד המחירים לצרכן 1.0%־

 תמונת המאסרו

 הרבעון הראשון של השנה התאפיין בתנודתיות חדה במיוחד בשווקים על רקע התפתחויות בסין, ירידת מחירי

 הנפט ושאר הסחורות בתחילת השנה ומתווה עליית הריבית בארה״ב. מדד המניות העולמי ירד קלות בשיעור של

 0.3% ומחיר חבית נפט עמד על $38.3 עלייה של 3.5% מתחילת השנה. התיקון החד בשווקים בתחילת השנה החל

 על רקע פיחות חד ולא צפוי של 1.6% ביואן מול הדולר בימי המסחר הראשונים של 2016 אשר עוררו מחדש את

 אי הודאות בשווקים לגבי מדיניות שער החליפין של סין. הדולר נחלש ב־2.9% מול הסל במהלך הרבעון הראשון,

 וב־4.7% מול האירו.
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 עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ 2016

 האינפלציה בארהי׳ב המשיכה לטפס במהלך הרבעון הראשון. האינפלציה בשלושת החודשים הראשונים עמדה

 על 0.0% ועל 0.9% ב-12 החודשים האחרונים.

 באירופה, הצמיחה ברבעון הראשון עמדה על 0.6% לעומת 0.3% ברבעון הקודם. שיעור האבטלה ירד במהלך

 הרבעון הראשון מ-10.4% ל-10.3%. האינפלציה ברבעון הראשון הסתכמה ב-0.1%- ובשנה האחרונה היא עמדה

 על 0.0%.

 אינפלציה, תקציב וריבית

 מדד המחירים לצרכן ירד בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב־1.0%. אם כי ירידה זו היא עונתית ברובה -

 לשם המחשה, בתקופה המקבילה אשתקד ירד מדד המחירים ב־1.3%.

 שוס המניות

 שוק המניות המקומי היה מאופיין ברבעון הראשון בעיקר בירידות שערים. בסיכום הרבעון, מדד ת״א 25 ירד ב־

 5.10/0 , ת׳יא 100 ירד ב־4.9% והיתר 50 רשם עלייה קלה של 0.3%.

 אג״ח ממשלתיות צמודות מדד - באפיק צמוד המדד נרשמה תשואה של 1.8% במהלך הרבעון הראשון של 2016.

 אגרות החוב הארוכות(5-10 שנים) עלו ב־0.6% והבינוניות(2-5 שנים) עלו ב־0.5%.

 אג״ח ממשלתיות לא צמודות - באפיק השקלי בריבית קבועה נרשמה תשואה של 1.4% במהלך הרבעון הראשון.

 חלקו הבינוני(5-2 שנים) עלה ב־0.8% וחלקו הארוך (5+ שנים) ב-2.6%. באפיק השקלי בריבית משתנה נרשמה

 תשואה שלילית של 0.1%.

 אגח סונצרני

 בסיכום רבעוני, האפיק הקונצרני אופיין במגמה חיובית ורשם עליות שערים.

 ט. לעניין היקף הנכסים המנוהלים ראה טבלה המצורפת בהמשך דוח זה.

 י. בשנת הדוח לא היו אירועים חריגים או חד פעמיים בעסקי החברה החורגים ממהלך העסקים הרגיל.

 יא.האסטרטגיה העססית של החברה ויעדיה העיקריים:

 ייעוד החברה הוא ניהול כספי העמיתים במטרה להגיע לרווח מרבי ברמת הסיכון שנבחרה. כל רווחי הקופה נטו,

 בניכוי הוצאות החברה, מחולקים לעמיתים.

 הקופה משרתת ציבור עובדים מוגדר שהצטרף לקופה במסגרת הסכמי שכר.
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 עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״נ*
 דוח חדידקטודמן לי3101 במרץ 2016

 יב. מוצרים ושירותים

31.12.2015 31.03.2015 31.03.2016 

a):מספר עמיתים 
 פעיליס 2,201 4,557 4,466
 לא פעילים * 7,081 4,944 4,831
 סהי׳ב 9,282 9,501 9,297

a):מספר חשבונות עמיתים 
 פעילים 3,314 6,072 5,968

 לא פעילים * 9,013 6,207 6,042
 סה״ב 12,327 12,279 12,010

 נכסים מנוהלים, נטו של מופת הגמל(באלפי ₪) >2):
 פעילים 77,594 180,805 169,683

 לא פעילים * *176,41 90,823 88,249

257,932 271,629 2S4,010 סה״כ 

 נתונים תוצאתיים של מופת הגמל(באלפי ₪):
557 158 149 c3)דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים 

 תקבולים מדמי גמולים 2,725 2,812 10,247

140 -  העברות צבירה לקופה 61

 העברות צבירה מהקופה (1,761) (4,586) (13,728)

 פדיונות (1,079) (1,230) (5,434)

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות לתקופה(4) (1,402) 49?,9 1,434

 דמי ניהול שנגבו מנבסים(באלפי שי׳ח):

 פעילים ולא פעילים 308| 315| 1,251

 תשואות ההופה ברוטו(באחוזים):

 עוס מסלול לבני 50 ומטה 0.45

 עוס מסלול לבני 50 עד 60 (0.93)
 עוס מסלול לבני 60 ומעלה 0.42 י

 * בהתאם לתקנות תשלומים לקופת גמל, נדרשים מעסיקים להם מעל 100 עובדים לשלוח דיווח ממוכן לקופה על
 ההפקדות שביצעו החל מיום 1.2.2016. עקב בעיות בהיערכות של חלק מהמעסיקים, הפקדות שבוצעו במהלך הרבעון
 הראשון לשנת 2016 ללא דיווח ממוכן כנדרש־ לא שויכו לחשבונות העמיתים. לפיכך, חרף הירידה הקלה בהיקף
 ההפקדות לעומת הרבעון המקביל אשתקד קיים לכאורה גידול משמעותי במספר החשבונות ה״לא פעילים״ וקיטון

 משמעותי במספר החשבונות הפעילים וזאת בשל אותם כספים שהופקדו וטרם שויכו לחשבונות העמיתים הפעילים.

 (1) ע״פ חוזר 2015-9-32 עמיתים פעילים מוגדרים עמיתים שהופקדו עבורם כספים בשל החודש האחרון שקדם למועד
 הדוח ושעומדת בחשבונם יתרה לתאריך הדוח (הפקדה- למעט העברת צבירה לחשבון). עמית פעיל שבבעלותו גם

 חשבון לא פעיל ייחשב עמית פעיל. עמיתים לא פעילים מוגדרים כעמיתים שאינם עמיתים פעילים.

 (2) ע״פ חוזר 2015-9-32 סך כל הנכסים בניכוי זכאים ויתרות זכות.

 (3) דמי גמולים משונתים ־ עבור עמיתים פעילים שהצטרפו לקופה במהלך השנה. לצורך חישוב זה נלקחות הפקדות עמית
 ע׳יפ עיתוי ההפקדה ואותה הפקדה מוכפלת במספר פעמים שהיא צפויה להופיע במהלך השנה. לדוגמא הפקדה

 חודשית מוכפלת ב-12.

 (4) מוחים(הפסדים) מהשקעות בניכוי הוצאות ישירות מיסים ודמי ניהול.
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 עו׳׳ס י חברה לניהול קופות גמל בע׳׳מ
 דוח הדירקטוריון ליום 31 במרץ 2016

31.12.201S 31.03.2015 31.03.2016 

 חשבונות מנותמי ?!שר:

 מספר חשבונות 1,541 1,764 1,514

 נכסים מנוהלים נטו(באלפי ש״ח) 14,358 17,793 13,948

 דמי ניהול שנגבו מנכסים(באלפי ש״ח) 18 22 68

 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים במונחים שנתיים 0.49 0.51 0.51

ה הפנימית על דימה כספי ר ק ב ה על ה ל ה נ ה  אהדיות ה

 העדפה במדות ונהלים לגבי הגילוי

 הנהלת החברה (להלן: ״הגוף המוסדי״), בשיתוף עם המנכ״ל ומנהל הכספים של הגוף המוסדי העריכו לתום התקופה

 המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על בסיס הערכה זו, מנכ״ל

 הגוף המוסדי ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן

 אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות

 הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 בל1דה פנימית על דיווח כספי

 במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 31 במרץ 2016 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על

 דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי

 על דיווח כספי.

24.05,̂ 016 

 עו״ד תמיו/#לע, מנכ״ל

24.05.2016 

 עו״ס צפרא דוויקז׳יו^נשדיר^זןיון
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 עו״ס - הברה לגיהול קופות גמל גע״מ

 הצהרת נמ3״ל

 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״ של
 אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון).

 אני, עו״ד תמיר סלע, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח השנתי של עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן: ״החברה״) לרבעון ראשון
 של שנת 2016 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
 מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל
 הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של החברה למועדים ולתקופות המכוסים

 בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן־

 א. קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,

 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים

i בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח 

 ב. קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,

 המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחע לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות

 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק

 ההיו;

 ג. הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו,• וכן־

 ד. גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי
 שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

 החברה על דיווח כספי > וכן־

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת
 הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית

 על דיווח כספי:

 א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום,

 לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי 5 וכן־

 ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

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

24.5.2016 
 תאריך
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 עריס - ח1רה לציהול לוופות גמל 1ע״מ

ת מנהל פספימ ר ה צ  ה

 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״ של
 אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון).

 אני, רו״ח דורון ארגוב, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח השנתי של עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן: ״החברה״) לרבעון ראשון
 של שנת 2016 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
 מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל
 הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של החברה למועדים ולתקופות המכוסים

 בדוח.

 A אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; ופן־

 א. קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים

 בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

 ב. קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,

 המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות

 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק

 ההון;

 ג. הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את

 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו ן וכן-

 ד. גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי

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

 החברה על דיווח כספי t• וכן־

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת
 הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית

 על דיווח כספי:

 א. את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום,

 לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי ן וכן־

 ב. כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

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

 רו״ח דורון :וב, מנהל כספים
24.5.2016 

 תאריך



 עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ

 דוחות כספיים

 ליום 31 במרץ 2016

 [בלתי מבוסרים]
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 לכבוד

 חכרה לנימול-גמל עו״ס

 דוח המבמרינז לגעלי וזמניות

 של

 עי״ס חברה לניהול >5יפות גמל בע״מ

 מבוא

 לבקשתכם, סקרנו את המידע הכספי המצורף של עו״ס חברה לניהול קופת גמל בע״מ (להלן:

 ״החברה״), הכולל את המאזן התמציתי ליום 31 במרץ 2016 ואת הדוחות התמציתיים על רווח

 והפסד לתקופה של תשעה חודשים ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון

 וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות

 בינלאומי IAS 34 ״דיווח כספי לתקופות ביניים״, וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת

 ביניים זו לפי הנחיות משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אחריותנו היא להביע

 מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 היקף הסקירת

 ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ״סקירה של מידע

 כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות״. סקירה של מידע כספי

 לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים

 והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה המה מצומצמת בהיקפה במידה

 ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת

 לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 מםקצה

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ״ל אינו

 ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 ובהתאם להנחיות

 משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 , ,כפועלם ומועלנש

 רואי חשבון

 רמת־גן, 24 במאי 2016

 © I © muallem@muallem-cpa.co.il7554500 ) 3(972 +I מגדל ב.ס.ר. 5126237בני ברק , 5רוד מרת , 3
B.S.R. 3 Tower, 5th Kinneret St. BneiBrak 5126237 Israel I © +972 (3) 6137655 I ® w w w . m u a l l e m . c o . i l 

mailto:muallem@muallem-cpa.co.il
mailto:muallem@muallem-cpa.co.il


 עו״ס - הברה לניהול לןופות גמל בעיים

 דו״ה על המצב הכספי

 ליום 31
 בדצמבר

2015 

 מבוקר

44 

204 

 ־248־

 ליום 31 במרץ

2015 2016 

 בלמי מבוקר

 אלפי ש״ח

22 

332 

354" 

33 

258 

19T 

 ביאור

 נבטים

 חייבים ויתרות חובה

 מזומנים ושווי מזומנים

 טך כל הנבטים

248 

"248" 

354 

154" 
291 

191 

נ י  ה

 חון מניות

 התחייבויות

 זכאים ויתרות זכות

 טך כל ההתחייבויות והון עצמי

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 24 במאי 2016
 תאריך אישור

 הדוחות הכספיים
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 עו״ס - חנניה לניהול מופות גמל בע״מ

 דוה על הרווח הכולל

 לשנה
 לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום ביום

 31 במרץ 31 בדצמבר

2015 2015 2016 

 בלתי מבוקר מבוקר

 באור אלפי ש״ח

 הכנסות

 הכנסות מדמי ניהול מקופת הגמל, נטו 308 315 1,251
— ~ - — — — — — — - — — -

ן כל ההכנסות 308 315 1,251  ס

 הוצאות

 הוצאות הנהלה וכלליות 5 308 315 1,251

 רווה(הפסד) לתקופה

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

13 



 עו׳יס - הברה לניהול קופוה גמל בעי׳מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

- פללי  כיאור 1

 א. עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ(להלן: ״החברה״), עוסקת בניהול קופת גמל עו״ס(להלן: ״הקופה״).

 הקופה הוקמה ביום 28 בינואר 1996 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה.

 הקופה המה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס״ה ־ 2005

 ומיועדת לעובדים סוציאליים.

 החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקופה לטובת עמיתי הקופה, בתמורה לדמי ניהול לפי הוצאות בפועל.

 נכסיה והתחייבויותיה של הקופה מנוהלים, על פי הוראות החוק המתייחסות, בנפרד מנכסי החברה

 ומהתחייבויותיה, ואין לחברה בעלות עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים. לפיכך, לא נכללו פעולות

 הקופה ונכסיה בדוחות הכספיים של החברה.

 ב. תוקף אישור קופת גמל המו עד ליום 31/12/2016.

 ג. החל ממואר 2016 הקופה מנחלת 3 מסלולי השקעה מותאמי גיל, במקום המסלולים שהיו קיימים עד ליום

.31.12.2015 

 מסלול לבני 50 ומטה, מסלול לבני 50 עד 60 ומסלול לבני 60 ומעלה.

 כיאור 2 - מדיניות חשבונאית

 א. עיסרי המדיניות החשבונאית

 הדוחות הכספיים התמציתיים (להלן: ״דוחות כספיים ביניים״) של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות

,("IFRS"להלן) IFRS ״דיווח כספי לתקופת ביניים״, של תקני דיווח כספי בינלאומיים ,IAS 34 בינלאומי 

 ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. מידע לא מהותי לא הוצג בדוחות.

 החברה אינה פועלת למטרות רווח, והואיל והחברה מנהלת קופה ענפית, הכנסותיה הן בגובה הוצאותיה.

 לפיכך, הדוחות על תזרים המזומנים והדו״ח על השינויים בהון העצמי אינם מוסיפים מידע פיננסי בעל

 משמעות על המידע הקיים בדוחות הכספיים ולכן אינם כלולים בדיווח הכספי.

 עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, המם עקביים לאלה אשר יושמו

 בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2015, אלא אם נאמר אחרת.

 ב. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

 הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים נומינליים.

 ג. ההכרה בהכנסות והוצאות

 הכנסות והוצאות החברה רשומות על בסיס צבירה.
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ה לניהול קופות גמל בע״מ ל ב  עוי׳ס - ח

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 2 - מדיניות חשבונאית(המשד)

 ד. שימוש באומדנים ושיקול דעת

 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל- IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,

 אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו.

 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת

 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים המבוססים על תחזיות.

 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 במהלך עריכת הדוחות הכספיים של החברה לא בוצעו תהליכי מדידה מהותיים.

 ביאור 3 - חייבים ויתרות חובה

 ליום 31

 ליום 31 במרץ בדצמבר

2015 201S 2016 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ה

 הוצאות מראש 25 19 33

 צדדים קשורים 8 3 11

 סהי׳כ חייבים ויתרות חובה "33 27 "44

 ביאור 4 י זכאים ויתרות זכות

 ליום 31

 ליום 31 במרץ בדצמבר

2015 2015 2016 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 הוצאות לשלם 135 197 148

 ספקים ונותני שירותים 25 30 10

 מוסדות ורשויות ממשלתיות 4 ־ 3

 קופת גמל 79 66 74

 צדדים קשורים 48 61 13

24ST 354T 29T 
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ה לניהול קופות גמל בעי׳מ ר ב ס ־ ה ״ ו  ע

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 5 - הוצאות הנהלה וכלליות
 לשנה

 לתקופה של 3 הודשים שהסתיימה
 שהסתיימה ביום ביום

 31 במרץ 31 בדצמבר

2015 2015 2016 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 שכר עבודה ונלוות 52 52 209

 תשלומים לדירקטורים 54 61 204

 ביטוחים 10 7 32

- ־ 1  אחזקת משרד ותקשורת

66 - -  שיווק ופרסום

 תשלום לגורמים מתפעלים 48 47 177

 דמי ניהול תיק השקעות 23* 39 139

 ייעוץ ושירותים מקצועיים 111 104 393

 אחרות 10 5 30

 סך הכל הוצאות הנהלה וכלליות 308 315 1,251

 * כולל 1 אש״ח בגין תעודות סל(6 אש״ח בתקופה מקבילה),בתקופה מקבילה כולל 10 אש״ח בגין קרנות נאמנות
 המנוהלות על ידי בית ההשקעות ״פסגות״ אשר הינו צד קשור לקופה.
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