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  נסיהתיאור תמציתי של קרן הפ .1

  מבנה ארגוני ותפעולי .1.1

  .1.1.1979מ החלה לפעול בתאריך "דין בישראל בע -קרן גמלאות של עורכי 

כהגדרת המונח בחוק הפיקוח על שירותים , "קרן ותיקה"הקרן היא , בהתאם לכך
  . 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 

  . 1961- א"תשכה, חוק לשכת עורכי הדיןל) 5(3סעיף  היההבסיס החוקי להקמת הקרן 

קרן גמולים "זכויותיה והתחייבויותיה של , נכסיה, הקרן קיבלה לידיה את עסקיה
אשר החלה , אגודה עותומנית, "וביטוח הדדי של חברי לשכת עורכי הדין בישראל

  . 31.12.1978ופעלה עד לתאריך  1.1.1964את פעילותה בתאריך 

הקרן להצטרפות  נסגרה ,29.3.1995מיום , 5156' החלטת הממשלה מסבהתאם ל
  . כקרן סגורהכאמור  הקרן מתנהלת מאז החלטת הממשלה. עמיתים חדשים

 'ב בוטל פרק שביעי, 1999- ס"התש ,)26' תיקון מס(בחוק לשכת עורכי הדין 
בחובת החברות של חברי , בין היתר, אשר דן, בחוק) 'יד 89עד ' ט89סעיפים (

  .הלשכה בקרן

י רואה חשבון "בונות ורישומים חשבונאיים עשרותי הנהלת חש הקרן מקבלת
שירותי תפעול ישירות מבנק הפועלים , חיצוני על פי נתונים שמוזרמים מהקרן

ובנק לאומי בחשבונות הקרן אצלם וכן שרותי ניהול השקעות בחשבונות הקרן 
  .כאמור ממנהלי השקעות חיצוניים

  תחומי פעילות .1.2

איים ומבטחת את מגזר עורכי הדין הקרן עוסקת בביטוח פנסיוני לעמיתים עצמ
לא מתקבלים , 1995במרץ  29החל מיום , 1.1כאמור בסעיף . בלבד בפנסיית זיקנה

  .חברים חדשים והקרן הפכה לקרן סגורה

  מנהל מורשה .1.3

באישור שר , ביטוח וחיסכון, ינה הממונה על שוק ההוןמ 2013 ביולי 3ביום 
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל) 3)(א(68ובתוקף סמכותו לפי סעיף , האוצר

 המנהל מורשאת מר יואב בן אור כ") חוק הפיקוח: "להלן( 1981- א"התשמ, )ביטוח(
  . הפנסיהלקרן 

ניהול עסקי הקרן בידי המנהל המורשה , לחוק הפיקוח 70סעיף הוראת בהתאם ל
ובהתאם להוראת , בנוסף. יהיה לפי הוראות שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל מוקנות  המנהל המורשל, מורהסעיף הא
כן  .לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו, לדירקטוריון שלו, עסקים במבטח

כי כל עוד ממלא המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו , נקבע באותו סעיף
  .ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא ישתמשו בסמכויותיהם, הדירקטוריון

לחברי , ר הדירקטוריון"הודיע המנהל המורשה ליו, בהתאם להוראות כאמור
  . ל הקרן על סיום כהונתם כבעלי תפקיד בקרן הפנסיה"הדירקטוריון ולמנכ

  
גובה ומתכונת ההעמסה . הוצאות הניהול המורשה טרם הועמסו על קרן הפנסיה

יטוח וחיסכון ב, בתיאום עם אגף שוק ההון, של ההוצאות כאמור ייעשו בהמשך
 . במשרד האוצר
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  ועדת השקעות .1.4

אופן ביצוע , ועדת ההשקעות של הקרן מתווה את מדיניות ההשקעות של הקרן
  . נהלי עבודה ופיקוח, עיתוי ההשקעה, סדרי גודל, הרכב אפיקי השקעה, ההשקעות

כללים לאישור ולניהול (לתקנות מס הכנסה ) 1ב(3ה41בהתאם להוראת תקנה 
באישור , 2013ביולי  8מינה המנהל המורשה ביום , 1964-ד"התשכ ,)קופות גמל

ר ועדת ההשקעות של קרן הפנסיה "את מר אייל בן שלוש כיו, המפקח על הביטוח
, בהתאם להוראות התקנה האמורה. ואת מר רואי מכנס כחבר ועדת ההשקעות

ל המנהל המורשה ושני חברי הוועדה שמונו על ידו הם חברי ועדת ההשקעות ש
  . קרן הפנסיה החל מהמועד האמור

: הקרן מנהלת את תיק הנכסים שלה באמצעות שני מנהלי השקעות חיצוניים
ועדת ההשקעות מקבלת דיווחים בנוגע לפעילות . אי ואקסלנס השקעות.בי.אי

שינוי במדיניות ההשקעה נדון בועדת . בתיק המנוהל על ידי מנהלי התיקים
  . לנציגי מנהלי התיקים החיצוניים לבצוע מאושר על ידה ומדווח, ההשקעות

, אגרות חוב ממשלתיות: הבאיםמשקיעה את יתרות המזומנים בנכסים  הקרן
 100א "תמניות  ,פיקדונות לטווח ארוך, חוב קונצרניות בדרוג גבוה  אגרות

   .ל"ותעודות סל בחו

  אחרוןהכספי הדוח הרועים מיוחדים מאז יא .1.5

 אין    
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 טואריהתוכנית לאיזון האק .2
 

בשנה בה נוצר גירעון בשיעור העולה על , לתקנון הקרן) ג(8בהתאם להוראת סעיף 
בהתאם , תפחית הקרן זכויות לעמיתים ולפנסיונרים, מסך התחייבויות הקרן 5%

וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק , בגובה יתרת הגרעון, לחלוקה שתקבע
 . ביטוח וחיסכון, ההון

בהתאם למנגנונים , "כרית הביטחון"'הזכאות ל, לפי הערכת אקטואר הקרן
מקטינה ) להלן' ב14ראה ביאור (, הקבועים לעניין זה בהצעת החוק הממשלתית

החליט המנהל המורשה של הקרן לפעול , לפיכך. את הגרעון המחושב של הקרן
לתקנון להפעיל את מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו ) ג(8לפי הוראת סעיף 

החליט , ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי של קרן הפנסיה, התאם לכךב. סעיף
המנהל המורשה לבקש את אישור הממונה על שוק ההון להפחית זכויות בשיעור 

וזאת לגבי התשלומים שתשלם , כאמור" כרית הביטחון"בהתחשב ב, 6.5%של 
ובאופן אחיד לעמיתי הקרן , 2013הקרן לפי תקנונה החל מחודש אוקטובר 

  . לגמלאיהו

הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה לאישור הפחתת  2013באוגוסט  29ביום 
במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה , הזכויות במתכונת האמורה
  . ובהתאם להוראות תקנונה

ביטוח וחיסכון לעריכת , ניתן אישור אגף שוק ההון 2013בספטמבר  16ביום 
  .כמפורט לעיל, קרן הפנסיהמנגנון האיזון האקטוארי ב

הופעל מנגנון האיזון האקטוארי בקרן  2013בחודש אוקטובר , בהתאם לכך
נערכו בהתבסס על הפעלת  2013בספטמבר  30הדוחות הכספיים ליום . הפנסיה

  . המנגנון האמור

 4%- ח המהווים כ''מיליוני ש 37.24עומד גרעון הקרן על כ  2014, במרס 31ליום 
  . ות הפנסיוניותמסך ההתחייבוי

ככל שתתקבל הצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון כמפורט להלן ניתן 
יהיה לכסות את הגרעון האמור באמצעות כרית הביטחון הקבועה בהצעת החוק 

  .האמורה
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   ביטוח וחיסכון, חוזרי הממונה על שוק ההון .3

    
  : פורסמו ההנחיות המפורטות להלן, או בסמוך לאחריה, במהלך תקופת הדוח

  
 מדיניות תגמול בגוף מוסדי 3.1

  10.4.14מיום  2014-9-2חוזר גופים מוסדיים 
בעלי תפקיד , החוזר קבוע הוראות לעניין גיבוש מדיניות תגמול של נושאי משרה

ים שיעודדו נטילת סיכונים ומניעת תמריצ, מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים
מדיניות ניהול הסיכונים שלו וניהול , שאינם עקביים עם יעדיו ארכי הטווח של הארגון

בכפוף להוראות , 2014ביולי  1תחילתן של הוראות החוזר ביום . כספי העמיתים
  . נוספות הקבועות בו לעניין זה

 
 )קודקס(החוזר המאוחד  3.2

הוראות שבחוזרי  ומשלב, ההון שוק על הממונה ראותאת כלל הו מרכז המאוחד החוזר
מועד תחילתו הראשון של . חדשות וכן מספר הוראות, במשמעותן שינוי ללא, המקור

  הממונה הוראות. אולם ישנן הוראות שתוקפן מאוחר יותר, 1.4.2014החוזר הינו 
את  מחליפות ,התחילה יום לפני שהוצאו בחוזרים שובצו בחוזר המאוחד ומקורן

  .החל מיום התחילה חוזרי המקור הוראות
. בשל ריבוי ההוראות והיקפן מפורסם החוזר המאוחר בצורה מדורגת, מטבע הדברים

  ):חלק לא בתקופת הדוח(להלן החלקים הרלוונטיים לקרנות אשר פורסמו עד כה 
  

 .רואה חשבון מבקר -  7פרק , 1חלק , 5שער  .1.3.1.1
 .ביקורת פנימית -  8פרק , 1חלק , 5שער  .1.3.1.2
 .ניהול סיכונים -  10פרק , 1חלק , 5שער  .1.3.1.3
 .מדידה וניהול סיכונים, הון -  2חלק , 5שער  .1.3.1.4
 .הוראות לקרן פנסיה -  6חלק , 6שער  .1.3.1.5
 .הוראות לקופת גמל שאינה קופת ביטוח או קרן פנסיה -  7חלק , 6שער  .1.3.1.6

  
פירוט אינו , בשל ריבוי ההוראות ומורכבותן בכל אחד מהחלקים בחוזר המאוחד

תן לעיין ברשימה מרוכזת של שינויים ביחס לחוזרי המקור באתר אגף שוק ני. מובא
  .ביטוח וחיסכון, ההון
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  תמצית נתונים כספיים ואקטואריים .4
  

 :התפתחויות שחלו בסעיפי המאזן בתקופת הדוח .4.1
  

  ):ח"ש אלפי ב(במאזן האקטוארי גרעון  .4.1.1

  

 31ליום   
  במרס

 31ליום   
  בדצמבר

2014    2013  

  ח"ש אלפי

  36,720    37,240  גרעון אקטוארי 

  

  
 :אקטואריבגרעון הלהלן התנועה  .4.1.2

  
  

חודשים  3 -ל  
שהסתיימו ביום 

  במרס 31

לשנה שהסתיימה  
 בדצמבר 31ביום 

2014   2013  

  ח"אלפי ש

 )36,720(  אקטוארי לתחילת התקופה גרעון 
  )3,540( 

וביטולה הואיל ולא בוצעה  הפחתת זכויות 
  )99,640(    -  *בפועל

בהנחות  השינויים שחלותיקון תקנון והשפעת 
ההתחייבויות לתאריך המאזן  ששימשו לחישוב

  37,160    )25,890(  לעומת ההנחות ששימשו לחישוב אשתקד

  29,300    25,370  נטו, השפעות שוטפות

  )36,720(    )37,240(  אקטוארי לסוף תקופהגרעון 

  

 
ח מיועדות מסוג מירון וערד לבין "שערוך אג ההפרש בין החישוב האקטוארי של התאמת

  .ח"מיליוני ש 25.147החישוב החשבונאי  הוא 
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מר ישעיהו , י אקטואר הקרן"חושבה עההתחייבויות הפנסיוניות של קרן הפנסיה  .4.2
  .אורזיצר

  
   כרית ביטחון לצורך כיסוי גירעון בשל ירידה בעקום הריבית .4.3

  
ספים של הכנסת כי תועמד כרית ביטחון הודיע משרד האוצר לוועדת הכ 2003במאי 

לקרנות הוותיקות שבהסדר על מנת להגן על עמיתי וגמלאי הקרנות שבהסדר מפני 
  . גירעונות ותנודתיות בתשואות

  
כי כרית , י שר האוצר"המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע 2011באוגוסט  17ביום 

הסדר הנובע מירידה הביטחון תשמש לצורך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שב
אשר הייתה בסיס לחישוב , 4%וזאת ביחס לריבית צמודה של , בעקום הריבית

  . הגירעון האקטוארי של הקרנות במסגרת תכנית ההבראה שנקבעה להן
  

אשר כלל תיקונים מוצעים , פרסם משרד האוצר תזכיר חוק 2012בינואר  3ביום 
קרונות והכללים להקצאת סכומים וזאת לצורך קביעתם של הע, שונים לחוק הפיקוח

מתקציב המדינה לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת 
 2012בפברואר  16ביום . השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים בקרנות

  . אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק הפיקוח
  

י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן "ע 2011נת ץ שהוגשה בתחילת ש"בעתירה לבג
 לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר ,בין היתר ,העותרות בהסדר טענו

התבקש בית המשפט העליון , במסגרת אותה עתירה". כרית הביטחון"לעניין הענקת 
  .גם לקרנות הוותיקות שאינן בהסדר כרית ביטחוןלהעניק המדינה לחייב את 
אגף שוק ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול "הדיון בבג  2012ריל בחודש אפ

  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרההון לצורך בחינת מתווה 
  

אשר כוללת פרק , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 2012בנובמבר  5ביום 
המנגנונים והתנאים לעניין  לרבות, נפרד לעניין כרית הביטחון לקרנות שאינן בהסדר

תקרת סכום כרית הביטחון שתוקצה לקרן עומדת על סך של , על פי הצעת החוק. זה
השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה . 2011בדצמבר  31ח במונחי "מיליון ש 45

  .מיליוני שקלים  70-העתידי במועד אזילת ההון מהוון בווקטור הריבית הוא כ
  
  
  

  )נומינלי ברוטו(הפנסיה  תשואת קרן  .5
        

  :ח"בתקופת הדו הקרן שהשיגהלהלן שיעורי התשואה הנומינלית ברוטו 
 

 
   

לתקופה שהסתיימה 
 2014 במרס 31ביום 

לשנה שהסתיימה  
  ביום

 2013בדצמבר  31 
  באחוזים  

  6.76   2.94   תשואה
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  השפעת גורמים חיצוניים .6
  

    
  :התחייבויות תלויות ותביעות  

  
  ת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בהתחייבויות התלויות והתביעות כפי שפורטו בדוחות בתקופ

  .פרט למצוין בדוח הכספי הרבעוני, הכספיים השנתיים
  
  
  
  

  בקרות ונהלים
    

  
  :הערכת הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

את העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה , בשיתוף עם המנהל המורשה, הפנסיה הנהלת קרן
הסיק כי המורשה המנהל , על בסיס הערכה זו. האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקרן

, לעבד, נן אפקטיביות על מנת לרשוםיהפנסיה ה קרןלתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 
והוראות  לסכם ולדווח על המידע שהקרן נדרשת לגלות בדוחות הרבעוניים בהתאם להוראות הדין

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

    :בקרה פנימית על דיווח כספי

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הקרן על דיווח  2014, במרס 31במהלך הרבעון המסתיים ביום 
על הבקרה הפנימית של  קרן , יאו סביר שצפוי להשפיע באופן מהות, כספי אשר השפיע באופן מהותי

  .הפנסיה על דיווח כספי

  

  

  
  

  

  

  

  

  

   

      2014, אימב 29  

  תאריך
  

  , יואב בן אור

  המנהל המורשה



  
  

  )certification(הצהרה לגבי גילוי בדוחות הכספיים 

  
  

  :מצהיר כי, יואב בן אור, אני
  

לתקופה  ")קרן הפנסיה: "להלן(  מ"קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע שלדוח הבינים סקרתי את   
   .")הדוח: "להלן( 2014 , במרס 31שנסתיימה ביום   

 
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של , בהתבסס על ידיעתי .1

לא יהיו , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
 . מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 
מכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .2

את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של קרן הפנסיה וכן את התנועה , הבחינות המהותיות
אציין כי סכום ההתחייבות האקטוארית הוצג . בקרן הפנסיה לימים ולתקופות המדווחים בדוח

 .  ערכה אקטואריתבדוחות על פי ה
 
אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .3

  -וכן; לצורך גילוי הנדרש בדוח של קרן הפנסיה
  

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(
מובא לידיעתנו על ידי אחרים , קרן הפנסיההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 ; בקרן הפנסיה בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח
 
הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של קרן הפנסיה והצגנו את   )ב(

לתום התקופה המכוסה בדוח , מסקנותינו לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
 -ןוכ; בהתבסס על הערכתנו

  

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי שאירע במהלך   )ג(
על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, התקופה המכוסה בדוח שהשפיע באופן מהותי
  -וכן; הבקרה הפנימית של קרן הפנסיה על דיווח כספי

  

בהתבסס על , אני ואחרים בקרן הפנסיה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .4
 : הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

, כולתה של קרן הפנסיה לרשוםאשר סביר שצפויים לפגוע בי, הפנימית על דיווח כספי
  -וכן; לסכם ולדווח על מידע כספי, לעבד

  

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

 
 .על פי כל דין, ת כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריו  )ג(

  

 
  
  

  
  
  

      

  ורשההמנהל המ, יואב בן אור    2014, מאיב 29
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  מ"של עורכי דין בישראל בע גמלאותדוח סקירה של רואה החשבון המבקר לעמיתים של קרן 

  
  

  מבוא
  

הכולל את , )קרן הפנסיה - להלן (מ "של עורכי דין בישראל בע גמלאותסקרנו את המידע הכספי המצורף של קרן 
ואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנועה בקרן הפנסיה  2014, במרס 31המאזן התמציתי ליום 

לעריכה ולהצגה של  נהלה אחראיםהמנהל המורשה והה. באותו תאריך השהסתיימ לתקופה של שלושה חודשים
דיווח כספי "של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות  14בהתאם לתקן חשבונאות  זוביניים ת לתקופמידע כספי 

ביטוח וחסכון במשרד האוצר לגבי קרנות פנסיה , הממונה על שוק ההון הנחיותבהתאם ל, "לתקופות ביניים
כללים לאישור ולניהול (לתקנות מס הכנסהובהתאם , )הנחיות הממונה - להלן ( ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד

 זולתקופת ביניים אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי . )התקנות -להלן ( 1964- ד"התשכ, )קופות גמל
  .בהתבסס על סקירתנו

  
  

  היקף הסקירה
  

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

לי סקירה אנליטיים ומיישום נה, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים . ואחרים

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

  
  

  מסקנה
  

מכל , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, בהתבסס על סקירתנו
להנחיות בהתאם , של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 14בהתאם לתקן חשבונאות , הבחינות המהותיות

  .הממונה ובהתאם לתקנות
  

 
  

    
  
  
  
  
  
  

 קוסט פורר גבאי את קסירר
  , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב - תל
 

  +972-3-6232525.   טל
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 פורר גבאי את קסירר קוסט ,אביב-תל
 רואי חשבון 2014, במאי 29
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 מאזנים
  

 

 
  ליום 

 במרס31
  ליום 

 בדצמבר 31
 2014 2013 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

    רכוש שוטף
 5,177 14,555 16,339 מזומנים ושווי מזומנים
 417 128 916 חייבים ויתרות חובה
 5,402 6,139 6,807 סיוע ממשלתי ישיר 

   
24,062 20,822 10,996 

   השקעות
 162,192 155,559 165,293 ניירות ערך שאינם סחירים

 304,096 276,166 302,714 ניירות ערך סחירים
 1,807 2,010 1,812פקדונות

   
469,819 433,735 468,095 

 100 139 89 רכוש קבוע
 479,191 454,696 493,970 סך כל הנכסים

    התחייבויות אחרות
 755 994 840 התחייבויות שוטפות

 
    התחייבויות פנסיוניות

    התחייבויות צבורות
 150,290 124,050 169,000 לפנסיונרים

 473,160 447,900 478,840 למבוטחים פעילים
 6,170 1,150 4,930לאחרים

   
 629,620 573,100 652,770 סך התחייבויות צבורות

   
 205,730 210,780 205,230התחייבויות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד

  
 835,350 783,880 858,000סך כל ההתחייבויות פנסיוניות צבורות ועתידיות

 
   :בניכוי

 )144,990( )185,820( )143,100(ערך נוכחי של דמי גמולים הצפויים להתקבל בקרן בעתיד
 " ערד"ח מיועדות מסוג "ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג

 )20,940( )21,400( )21,130(שהקרן צפויה לרכוש לאחר תאריך המאזן 
   

693,770 576,660 669,420 
  הפרש בין החישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי בהתאמת 

 )19,866( )17,627( )25,147(לאומדן השווי ההוגן"ערד"-ו"מירון"ח מיועדת מסוג "שערוך אג 
 

    :סיוע ממשלתי ישיר
ערך נוכחי של הכנסות עתידיות הצפויות מתשלומי הסיוע הממשלתי 

 )134,398( )121,861( )138,253( הישיר לקרן
  

 )36,720( 16,530 )37,240( אקטוארי )גרעון(עודף
   

 478,436 453,702 493,130כל התחייבויות פנסיוניותסך
 

 479,191 454,696 493,970 סך כל ההתחייבויות
  
   .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
  
  

2014, במאי 29 
הדוחות הכספיים תאריך אישור יואב בן אור
 מנהל מורשה
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  דוחות הכנסות והוצאות

  
  

 

 
החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

במרס31

לשנה שהסתיימה 
  ביום

 בדצמבר 31
 20142013 2013 
 מבוקרבלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 
   

   הכנסות
  

 134 85 14ממזומנים ושווי מזומנים
  

   :מהשקעות
  

 6,989  1,329 4,056ניירות ערך בלתי סחירים
 17,754  4,713 9,388 ניירות ערך סחירים

 66 21 5 פקדונות 
  

13,449 6,063  24,809 
  

 847  818 28 מדמי ניהול
  

 5,402  1,249 1,405 סיוע ממשלתי ישיר
  

 31,192  8,215 14,896 סך כל ההכנסות
  

   הוצאות
  
  

 3,224  958 531 הוצאות הנהלה וכלליות
  

 27,968  7,257 14,365עודף הכנסות על הוצאות
  

  
  
  
  
  .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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5 

  

 
31החודשים שהסתיימו ביום  3-ל

במרס

לשנה שהסתיימה 
  ביום

 בדצמבר 31
 20142013 2013 
 מבוקרבלתי מבוקר 
 ח"אלפי ש 

  
  

 446,490   478,436446,490תקופהיתרת הקרן לתחילת ה
  

    לקרןתוספות
 17,972   4,2223,883 מעמיתים גמוליםדמי

   
 מועבר – הוצאות על עודף הכנסות

 27,968   14,3657,257והוצאות הכנסות מדוחות
   

 45,940   18,58711,140 לקרן תוספותהכלסך
   

   ואחרים לגימלאים תשלומים
 9,742   2,473 2,755 נטו, פנסיהתשלומי
 4,252   1,1381,455נפטרואו שפרשו לחבריםהחזרים

   
 13,994   3,8933,928ואחריםלגמלאים תשלומיםהכלסך

   
 31,946   14,6947,212 נטו, לקרןתוספת

   
 478,436   493,130453,702התקופה לסוף הקרןיתרת

  
  
  .ביניים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  ביאורים לדוחות הכספיים

  

6 

  כללי  - : 1אור יב

  מורשה מנהל מינוי  .א

, באישור שר האוצר, ביטוח וחיסכון, ינה הממונה על שוק ההוןמ 2013 ביולי 3ביום 
, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 3)(א(68ובתוקף סמכותו לפי סעיף 

  . הפנסיהלקרן  המנהל מורשיואב בן אור כמר את ") חוק הפיקוח: "להלן( 1981-א"התשמ

ניהול עסקי הקרן בידי המנהל המורשה יהיה לפי , לחוק הפיקוח 70סעיף הוראת בהתאם ל
מנהל ל, ובהתאם להוראת הסעיף האמור, בנוסף. הוראות שיתקבלו מהמפקח על הביטוח

, ון שלולדירקטורי, כל הסמכויות והתפקידים שיש למנהל עסקים במבטחמוקנות  ההמורש
כל עוד ממלא כי , כן נקבע באותו סעיף .לועדות הדירקטוריון שלו ולדירקטורים שלו

ועדותיו וחבריו את תפקידיהם ולא  ,המנהל המורשה את תפקידו לא ימלאו הדירקטוריון
  .ישתמשו בסמכויותיהם

לחברי הדירקטוריון , ר הדירקטוריון"הודיע המנהל המורשה ליו, בהתאם להוראות כאמור
  . ל הקרן על סיום כהונתם כבעלי תפקיד בקרן הפנסיה"ולמנכ

  
 שלושהשל  הולתקופ 2014, במרס 31 נערכו במתכונת מתומצתת ליוםאלו דוחות כספיים   .ב

יש לעיין בדוחות אלה ). דוחות כספיים ביניים -להלן (באותו תאריך  החודשים שהסתיימ
ולשנה שהסתיימה  2013, בדצמבר 31 בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום

  ).הדוחות הכספיים השנתיים -להלן (אורים אשר נלוו אליהם יבאותו תאריך ולב
  
  .'ב 5אור יראה ב, התכנית לאיזון הגרעון בקרן עניין ל  .ג

  
  
  עיקרי המדיניות החשבונאית  - : 2אור יב

  
הדוחות הכספיים ביניים נערכו על פי כללי החישוב והדיווח כמתחייב לצורך עריכת דוחות 

של המוסד הישראלי לתקינה  14כספיים לתקופות ביניים בהתאם לתקן חשבונאות 
, ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון, בחשבונאות

  .1964 - ד"התשכ) וניהול קופות גמל כללים לאישור(בהתאם לתקנות מס הכנסה 
עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים 

  .עקביים לאלה אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים
    

  קביעת השווי ההוגן של נכסי חוב לא סחירים 
  

 דוח הכנסות והוצאותווי הוגן דרך הנמדדים בש, השווי ההוגן של נכסי חוב שאינם סחירים
אשר מידע לגבי השווי ההוגן ניתן לצרכי באור  ,וכן של נכסי חוב פיננסים שאינם סחירים

שערי ההיוון . נקבעים באמצעות היוון אומדן תזרימי המזומנים הצפויים בגינםבלבד 
ב מתבססים בעיקרם על התשואות של אגרות חוב ממשלתיות והמרווחים של אגרות חו

ציטוטי המחירים ושיעורי הריבית . בתל אביב ירות ערךקונצרני כפי שנמדדו בבורסה לני
להקמה , שפורסם על ידי משרד האוצר, ששימשו להיוון נקבעים על ידי חברה שזכתה במכרז

  . ולתפעול של מאגר ציטוטי מחירים ושערי ריבית לגופים מוסדיים
  

בר לשערוך המתבסס על ציטוטי חברת מועד המע, בהתאם למכתב שפרסם משרד האוצר
יום  30, לכל המאוחר, כאשר מועד מדויק מפורסם, 2014 יולישערי ריבית יהיה לא לפני חודש 

  .   לפני מועד המעבר
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פרטים על שיעורי השינוי שחלו במדד המחירים לצרכן ובשער החליפין של הדולר של   - : 3אור יב
  ארצות הברית

  
 שער החליפין היציג   הידועהמדד     ליום

  ב"של דולר ארה   *)בנקודות     
         
  3.487   222.0    2014, במרס 31
  3.648   219.4    2013, במרס 31
  3.471   223.6  2013, בדצמבר 31
          

  %   %    שיעורי השינוי בתקופה
          
  0.46   )0.68(    )חודשים 3( 2014במרס  31
  )2.28(   0.01    )חודשים 3( 2013במרס  31
  )7.02(   1.91 2013בדצמבר  31

  
  .100=  1993המדד לפי בסיס ממוצע *)    

  

 
  פנסיוניותת יוהתחייבו  - : 4אור יב
  

  . אורזיצר ישעיהו מר, הקרן אקטוארידי -על נערך הפנסיוניות ההתחייבויות חישוב
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   אקטוארי גרעון  -  :5אור יב
  

  :אקטוארי) גרעון( להלן התנועה בעודף  .א

 

 
חודשים שהסתיימו  3-ל

במרס 31ביום   

לשנה 
שהסתיימה ביום

בדצמבר 31  
 2014  2013 2013 
 מבוקר בלתי מבוקר 
ח"אלפי ש   
     

 )3,540(   )3,540(  )36,720(  אקטוארי לתחילת התקופה גרעון
         

וביטולה הואיל ולא בוצעההפחתת זכויות 
  )99,640(   -  -  בפועל

השינויים שחלו הפחתת הזכויות ו השפעת
  בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות

לתאריך המאזן לעומת ההנחות ששימשו 
 37,160   15,610 )25,890(  )להלן' דראה ( לחישוב אשתקד

         
 29,300   4,460  25,370  )להלן 'הראה ( נטו, השפעות שוטפות

       
 )36,720(   16,530  )37,240(  אקטוארי לסוף תקופה) גרעון(עודף 

  
  

ח מיועדות מסוג מירון וערד לבין "ההפרש בין החישוב האקטוארי של התאמת שערוך אג
  .ח"מיליוני ש 25.147החישוב החשבונאי  הוא 

  
  אקטוארי איזוןל התכנית  .ב

  
מסך  5%בשנה בה נוצר גירעון בשיעור העולה על , לתקנון הקרן) ג(8בהתאם להוראת סעיף 

, בהתאם לחלוקה שתקבע, תפחית הקרן זכויות לעמיתים ולפנסיונרים, התחייבויות הקרן
 . ביטוח וחיסכון, וזאת בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון, בגובה יתרת הגרעון

בהתאם למנגנונים הקבועים לעניין זה , "כרית הביטחון"'ת להזכאו, לפי הערכת אקטואר הקרן
. מקטינה את הגרעון המחושב של הקרן) להלן' ב14ראה ביאור (, בהצעת החוק הממשלתית

לתקנון להפעיל את ) ג(8החליט המנהל המורשה של הקרן לפעול לפי הוראת סעיף , לפיכך
ולצורך הבטחת האיזון האקטוארי , ךבהתאם לכ. מנגנון האיזון האקטוארי הקבוע באותו סעיף

החליט המנהל המורשה לבקש את אישור הממונה על שוק ההון להפחית , של קרן הפנסיה
וזאת לגבי התשלומים שתשלם , כאמור" כרית הביטחון"בהתחשב ב, 6.5%זכויות בשיעור של 

  . ובאופן אחיד לעמיתי הקרן ולגמלאיה, 2013הקרן לפי תקנונה החל מחודש אוקטובר 
  

הוגשה לממונה על שוק ההון בקשה לאישור הפחתת הזכויות  2013באוגוסט  29ביום 
במסגרת התכנית לאיזון אקטוארי של קרן הפנסיה ובהתאם להוראות , במתכונת האמורה

  . תקנונה
ביטוח וחיסכון לעריכת מנגנון האיזון , ניתן אישור אגף שוק ההון 2013בספטמבר  16ביום 

  . כמפורט לעיל, נסיההאקטוארי בקרן הפ
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  )המשך( גרעון אקטוארי   -  :5אור יב

  
  )המשך( אקטוארי לאיזון התכנית  .ב

  
  

הדוחות . הופעל מנגנון האיזון האקטוארי בקרן הפנסיה 2013בחודש אוקטובר , בהתאם לכך
  . נערכו בהתבסס על הפעלת המנגנון האמור 2013בדצמבר  31הכספיים ליום 

מסך ההתחייבויות  4%- ח המהווים כ''מיליוני ש 37.2עומד גרעון הקרן על כ  2014, במרס 31ליום 
   .הפנסיוניות

  
ניתן יהיה ' בסעיף גככל שתתקבל הצעת החוק הממשלתית בעניין כרית הביטחון כמפורט להלן 

  .לכסות את הגרעון האמור באמצעות כרית הביטחון הקבועה בהצעת החוק האמורה
  
  

  כרית הביטחון  .ג
  

הודיע משרד האוצר לוועדת הכספים של הכנסת כי תועמד כרית ביטחון לקרנות  2003במאי 
הוותיקות שבהסדר על מנת להגן על עמיתי וגמלאי הקרנות שבהסדר מפני גירעונות ותנודתיות 

כי כרית , י שר האוצר"המליצה וועדה ציבורית שהוקמה ע 2011באוגוסט  17ביום . בתשואות
, רך כיסוי גירעון הקרנות הוותיקות שבהסדר הנובע מירידה בעקום הריביתהביטחון תשמש לצו

אשר הייתה בסיס לחישוב הגירעון האקטוארי של הקרנות , 4%וזאת ביחס לריבית צמודה של 
  . במסגרת תכנית ההבראה שנקבעה להן

  
וק אשר כלל תיקונים מוצעים שונים לח, פרסם משרד האוצר תזכיר חוק 2012בינואר  3ביום 
וזאת לצורך קביעתם של העקרונות והכללים להקצאת סכומים מתקציב המדינה לקרנות , הפיקוח

הפנסיה הוותיקות שבהסדר במטרה למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית על זכויות העמיתים 
אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה את התיקונים המוצעים לחוק  2012בפברואר  16ביום . בקרנות
  . וחהפיק

 י מספר קרנות פנסיה ותיקות שאינן בהסדר טענו"ע 2011ץ שהוגשה בתחילת שנת "בעתירה לבג
". כרית הביטחון"לעניין הענקת  לאפליה של הקרנות הוותיקות שאינן בהסדר ,בין היתר ,העותרות

גם  כרית ביטחוןלהעניק המדינה לחייב את התבקש בית המשפט העליון , במסגרת אותה עתירה
  .ות הוותיקות שאינן בהסדרלקרנ

  
אגף שוק ההון לצורך ץ נדחה בהסכמת הצדדים והחלו דיונים מול "הדיון בבג  2012בחודש אפריל 
  . להסדרת כרית ביטחון לקרנות הותיקות שאינן בהסדרבחינת מתווה 

אשר כוללת פרק נפרד לעניין , פורסמה ברשומות הצעת החוק הממשלתית 2012בנובמבר  5ביום 
  .לרבות המנגנונים והתנאים לעניין זה, הביטחון לקרנות שאינן בהסדרכרית 

  
במונחי  מיליוני שקלים 45על  תוקצה לקרן עומדתסכום כרית הביטחון שתקרת על פי הצעת החוק 

השווי ההוגן של הכרית מחושב על פי שוויה העתידי במועד אזילת ההון מהוון . 2011בדצמבר  31
  .מיליוני שקלים 70 -כבווקטור הריבית הוא 
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  )המשך( אקטוארי גרעון  -  :5 ביאור

  
  

בהנחות ששימשו לחישוב ההתחייבויות בהפחתת הזכויות ופירוט השינויים שחלו   .ד
  :תקופה קודמתלעומת ההנחות ששימשו לחישוב לתאריך המאזן  סיוניות הפנ

  

  

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

מרסב31

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20142013 2013
 מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"שאלפי   
    

 60,680 - - 6.5%הפחתת זכויות
 )12,770( - - תיקון תקנון 

)10,750(  15,610 )25,890( שינוי בשיעור הריבית
     
  )25,890( 15,610  37,160 

  
  
  

  :פירוט השפעות שוטפות  .ה
  

  

החודשים  3-ל
  ביום שהסתיימו

במרס31

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
בדצמבר 31

  20142013 2013
 מבוקר   בלתי מבוקר  
  ח"שאלפי   
    

 16,300 870 24,040 החזויהתשואה בפועל גבוהה מ
 13,000  3,590 1,330  אחרות

     
 29,300  4,460 25,370 סך הכל השפעות שוטפות
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  תשואת הקרן  -  :6 ביאור
  

  
החודשים שהסתיימו 3-ל

 במרס31ביום

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
 בדצמבר 31

  20142013 2013
  מבוקר  בלתי מבוקר

  אחוזים
  

 6.76   1.27 2.94 ברוטו, נומינלית
  

   
  

  התחייבויות תלויות ותביעות  - : 7 ביאור
  

לדוחות  20' מהותיים בהתייחס לפירוט שבביאור מס בתקופת הדוח לא חלו עדכונים
  .הכספיים השנתיים
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