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===================== 
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 מ"עיה בופנס גמל  שחם רלאלטשו
==================== 

יפה מק נסיהפ חםש רלאלטשו

 ם י נ י  י ע נ   ה ו כ ן ת 

 ודעמ

 ריםמבק ה ןוב החש י א ון רו וחשב ן יד 3

 ם ינמאז 4

 ותוצאוה ות ס נהכ ותוחד 5

 הינספ ן ר ה בקוענת ותוחד 6

 ם ייפהכס ות חוד ל ריםובא 7-12
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 אומב

 30 יוםל רן(הק-ןהלל ) פהי מק הינספן קר שחם רולאלטש של ורףהמצ יפהכס ידעמ ה את ונסקר
 ה יסנהפ ן בקר ה וענהת על וחוד תוא הוצוה ותסנהכהל עםייית התמצ ותחוהד את ו, 2018 פטמברסב

 ה להצגו כהילער יתחראא להנההה יך. תאר ותובא המיית נס ש ודשיםח ושהלשו עהתש של הפולתק
 תואנוב בחש נהילתק וסדהמ לש 14 תונאוב חש ן לתק התאםבוז ייםני בתופק לת יספ כ דעי מ של
 ו ז ייםני ב פתוק לת יפ כס ידעמ על נה מסק יעהב ל יאהונתויחר א ים".יני ב ותפולתק יספ כ וחוי"ד

 .ונתירל סק ע התבססב

 הירסק ה יקףה

 דעי מ של רהיסק"– אל ישר בןו חשב יוא ר לשכת של 1 רהי סק ןלתק ם התא בונ ירתק ס את ונערכ
 י ספ כ ידע מ של רהיק ס ת".ושי ה של המבקר ןוהחשב אהורידי על רכת נע ה ייםני ב ותפוקלת יספכ

 ייםספהכ ניםיינע ל איםחרא ה נשיםהא עם יקרע ב ורים,יר מב ת ורכבמ ייםני ב ותפולתק
 הדי במ ה קפיבה ומצמת מצ הני הה יר סק ם. יחראוםיייטנלא רה י סק יל נה שום ייומ יים,נאוהחשבו
 ונ לת מאפשר נהי א יכךלפול ישרא בםיובלמק ורתיק בינ לתק התאם ב כתנער ה ורתקי ב מאשר יכרתנ

 ם התא ב ורת.יק בב םיוהז מ ותילה ליםוכיוי שה םייתומעהמש ניםיינהע ל לכ ודעוינ שןוטחי בגילהש
 . ורתיקל ב שה דע ים וומח ו נן אילכך , א

 הנמסק

 וני א "לנ היספכ ה דעיהמ ש ורב לס ונ ל ורם הג דבר וניבל ומת לתש בא לא נו,ירתק ס על התבססב
 תואנו בחשב נהי לתק וסדהמ של 14 ותנאו חשב ןק לת התאםבו ות,יותמה ה תוניבח ה מכל וך,ער
 . האוצר שרד ן שבמוחסכו ח וטין , ב והה וקאגף ש ותיחנלה התאם וב

 , וד רבבכב

 ,פטהא ויז
 ןוב י חשאור

2018 

 דולכב
 פהיה מקינס פ חםולר שלטשל אים שתיעמה
 מ" בע יהנסופ מלחם גש לר ולטשא ולהינב

 ובמברנב 27:יךתאר
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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ

 רכוש שוטף
 187,620 127,370 103,606 מזומנים ושווי מזומנים

 263 629 394 חייבים ויתרות חובה

 השקעות פיננסיות
 נכסי חוב סחירים

104,000 

966,375 

127,999 

506,889 

187,883 

584,550 
 622,643 532,246 1,129,249 3 נכסי חוב שאינם סחירים

 477,022 368,882 842,694 מניות
 136,264 102,431 392,639 השקעות אחרות

 1,820,479 1,510,448 3,330,957 פיננסיותסך כל השקעות 

 2,015 1,866 2,051 נדל״ן להשקעה

 10,701 8,170 15,318 נכסי ביטוח משנה

 2,021,078 1,648,483 3,452,326 סך כל הנכסים

 29,528 17,465 114,103 זכאים ויתרות זכות
 התחייבות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה :

1,808,815*1,457,306* 3,052,802 פעיליםהתחייבות לעמיתים 
169,438*161,626* 262,919 התחייבות לעמיתים שאינם פעילים

 סה״כ התחייבות לעמיתים שאינם מקבלי
 1,978,253 1,618,932 3,315,721 קצבה

 התחייבויות למקבלי קצבה
 3,385 4 התחייבות לפנסיונרים

 13,874 10,915 17,253 4 התחייבות למקבלי קצבה קיימים
 13,874 10,915 20,638 סה״כ התחייבות למקבלי קצבה

 עודף (גרעון) אקטוארי:
 עודף (גרעון) אקטוארי הנובע מגורמים

 דמוגרפים

5 

1,864 1,266(577)

-(95) - גרעון אקטוארי הנובע מגורמי תשואה

(577)1,171 1,864 סך כל עודף( גירעון) אקטוארי

 1,991,550 1,631,018 3,338,223 ההתחייבויות הפנסיוניותסך כל 

 סך כל ההתחייבויות
3,452,326 1,648,483 2,021,078 

 *מוין מחדש
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים .

 2018בנובמבר  27
שרון גרשביין - 

משנה 
למנכ״ל,מנהלת 

כספים ומטה  

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
 מאזנים ביניים מאוחדים

 בדצמבר 31 בספטמבר 30 בספטמבר 30
2018 2017 2017 

 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח
 מבוקר בלתי מבוקרבלתי מבוקר באור 

תאריך אישור 
הדוחות הכספיים 

רן שחם - 
יו״ר דירקטוריון 

יאיר לוינשטיין - 
מנכ״ל 
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 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 דוחות ביניים מאוחדים על הכנסות והוצאות

 הכנסות (הפסדים)

 לתקופה של תשעה חודשים
 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

 לתקופה של שלושה חודשים
 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר

 לשנה שהסתיימה
 בדצמבר 31ביום 

2017 
 אלפי ש״ח

 מבוקר

2018 
 אלפי ש״ח

 באור בלתי מבוקר

2017 
 אלפי ש״ח

 בלתי מבוקר

2018 
 אלפי ש״ח

 בלתי מבוקר

2017 
 אלפי ש״ח

 בלתי מבוקר

  (303) 416 176 (288) 2,575 ממזומנים ושווי מזומנים

 
      מהשקעות:

 10,909 7,970 1,966 8,347 (3,718) חוב סחיריםמנכסי 
 20,553 4,702 13,259 13,640 37,797 מנכסי חוב שאינם סחירים

 72,882 19,078 44,549 39,607 46,520 ממניות
 46,951 4,776 30,862 27,955 51,176 מהשקעות אחרות
 310 92 27 130 134 מנדל״ן להשקעה

 151,605 36,618 90,663 89,679 131,909 סך כל ההכנסות מהשקעות
 (265) (39) (6) (173) (57) הוצאות אחרות

  151,037 36,995 90,833 89,218 134,427 סך כל ההכנסות

 
      הוצאות

 12,550 3,367 5,775 8,276 15,332 6 דמי ניהול
 1,631 496 1,412 1,240 2,929 הוצאות ישירות

 310 76 169 166 350 מיסים
 14,491 3,939 7,356 9,682 18,611 סך כל ההוצאות

  136,546 33,056 83,477 79,536 115,816 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים. הבאורים



בע״מ ופנסיה גמל שחם אלטשולר

מקיפה פנסיה שחם אלטשולר

הפנסיה בקרן התנועה על מאוחדים ביניים דוחות

מחדש מוין *
. ביניים הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הבאורים

6

שהסתיימה לשנה חודשים שלושה של לתקופה חודשים תשעה של לתקופה
בדצמבר 31 ביום בספטמבר 03 ביום שהסתיימה בספטמבר 33 ביום שהסתיימה

2017 2017 2018 2017 2018
ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי אלפיש״ח

מבוקר מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי

שוטפות התחייבויות בניכוי נכסים סך
824,230 1,282,453 2,880,195 824,230 1,991,550 השנה של בינואר 1 ליום

תקבולים:
*346,886 94,638 166,261 227,399 436,510 גמולים מדמי תקבולים

*2 - - - 22 סליקה מדמי תקבולים
מדמי בתקבולים משנה מבטח של חלקם

(9,847) (2,694) (7,913) (6,519) (17,049) גמולים
1,815 1,384 1,236 1,865 3,184 משנה מבטחי של מעמלות הכנסות

338,856 93,328 159,584 222,745 422,667 נטו , תקבולים כל סך

תשלומים:
לפנסיונרים תשלומים

- - (4) - (5) זקנה פנסיית תשלומי
- - (112) - (134) נכות פנסיית תשלומי
- - (116) - (139)

קיימים קצבה למקבלי תשלומים
(102) (29) (30) (74) (88) זקנה פנסיית תשלומי
(408) (83) (114) (251) (358) שאירים פנסיית תשלומי
(335) (72) (303) (307) (591) נכות פנסיית תשלומי
(845) (184) (447) (632) (1,037)

אחרים תשלומים
(16,596) (4,357) (8,517) (11,359) (22,968) פדיונות

בתשלומים משנה מבטחי של חלקם
2,280 (603) 5,329 (524) 5,722 בהתחייבויות ובשינוי

(15,161) (5,144) (3,751) (12,515) (18,422) נטו התשלומים, כל סך

לקרן צבירה העברות
22,002 5,877 8,380 15,159 22,827 ביטוח מחברות העברות

743,530 242,216 243,886 544,348 911,902 חדשות פנסיה מקרנות העברות
1,055 388 515 832 2,349 גמל מקופות העברות

766,587 248,481 252,781 560,339 937,078

מהקרן צבירה העברות
(4,664) (1,286) (1,728) (3,352) (6,545) ביטוח לחברות העברות

(50,880) (18,284) (31,107) (37,048) (98,753) חדשות פנסיה לקרנות העברות
(3,964) (1,586) (1,228) (2,917) (5,168) גמל לקופות העברות

(59,508) (21,156) (34,063) (43,317) (110,466)

707,079 227,325 218,718 517,022 826,612 נטו צבירה העברות

מועבר לתקופה הוצאות על הכנסות עודף
והוצאות הכנסות מדוח

136,546 33,056 83,477 79,536 115,816

1,991,550 1,631,018 3,338,223 1,631,018 3,338,223  שוטפות התחייבויות בניכוי הנכסים סך
תקופה לסוף



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ג . כחלק  מיישום הור אות ח וזר גופי ם מוס דיים  2015-9-29 "מסלולי  השקעה בקופות גמל " )"ה מוד ל  
הצ'יליאני  ( החלה  החברה  המנהלת  להפעיל  החל  מיום   1.1.2016, מודל  הכולל  מסלולי  השקע ה  המ ותאמים  

לגיל  העמיתים  ו כן מ סלו לי  השקעה  נוספים  כאמור:   

  אלטשולר שחם  פנסיה מ קיפה מסלול  לבנ י  50 ומ טה )מס ' אישור  מ" ה  9757 ( . 
  אלטשולר שחם  פנסיה מ קיפה מסלול  לבנ י  50 עד   60 )מס ' אישור  מ"ה  758 9(. 

  אלטשולר שחם  פנסיה מ קיפה מסלול  לבנ י  60 ומעלה )מס'  אישור  מ"ה  9759 (.  
  אלטשולר שחם  פנסיה מ קיפה מסלול בסיסי למקבלי ק צבה קיימים  )מס'  אישור  מ"ה  2196 (.  

  אלטשולר שחם  פנסיה מ קיפה מסלול  הל כה )מס'  אישור  מ"ה  60 97(. 
 

החל  מיום   1.1.2016 נסגר  המסלול  הכל לי   אשר היה  המסלול  היחיד  הקיים  בקרן  עד אותו מועד   )מספר  
אישור מ"ה  1328( והע מיתים הועב רו  ושויכו  למסלולי  תלויי גיל  בה תאם  לגילם  לאותו מועד  . 

 

ה . החל  מחודש  יוני   2018 הח לה  החבר ה  המנהלת  להפעיל  את מסל ול  אלטשולר  שחם פנסיה  מקיפה  מניות  )מס ' 
אישור  אוצר   12419  (. נכ סי  המסלול יהיו חשופים  למניות  בארץ ובחו"ל, בשיעור  חשיפה שלא  יפחת מ-  75% ול א  

יעלה  ע ל  120% מנכ סי  המסלול  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
באור  0 – כללי  

 מ"עב ה י ופנס מל ג לטשולר שחם א
==================== 

 ה מקיפ סיה שחם פנ טשולראל

באורים לדוחות כספיים ביניים 

א . אלטשול ר  שחם גמל  ופנסיה  בע"מ  )להלן  :  "החברה  המנהלת"   ( התאג דה  ביום   9 בדצ מבר   2001 והי א  עוסקת  
בני הול  קופות  גמל  ו ק רנו ת  פנסיה  . בשנת   2011 ש ונ ה  שמה  של החב רה  המ נהל ת  מאלט שולר  שחם  קופו ת  גמל  

בע"מ  לשמה  הנוכחי.  
החברה  המנהלת  קיבלה  מאת  הממו נה  על  שוק  ההון,  ביטוח  וחיס כון  )להלן  - הממ ונה(  רישי ון  מבטח  לפי  

חוק  הפי קוח  על שיר ותים  פיננסיים ) ביטוח(,  התשמ"א   –  1981. 
רשיון  זה מ אפשר  לה  להפעי ל  קרנות  פנ סיה  לע מיתים  המצטרפים  לקרנות  פנס יה  מתחילת  שנת   1995. הקר ן  

האמורה , מנוהלת  על  פי  ההוראות  להקמה  וניהו ל של קר נות  פנ סיה  חדשות ש פורס מו  על  ידי  הממונה .  

ב . קרן  הפנסיה  אלטשולר  שחם  פנסיה  מקיפה  )להלן   – "ה קרן"(  הוקמה  ביום   10 בי וני   2008 בה תאם  לכל לים  
לניהול  קרנות  פנס יה  חדשו ת.  הכללים  גוב שו  על  ידי  המ מונה  על  שוק  ההון,  ביטוח  ו חסכון  במשרד האוצר.  
הקרן  מנוהלת  על  ידי  אלטשולר  שחם גמל  ופנ סיה  בע"מ.  קרן  הפנס יה  החלה  לפעול  בחודש  יו לי  2008 . הקר ן  

מנוהלת  על  ידי  החב רה  המנ הלת במערכת  חשבונות  נפרדת.   
הקרן  קיבלה  אישור  קופת  גמל  לקצבה  על  פי  חוק  הפיקוח  על  שיר ותים  פיננסיים  )קופו ת  גמל(  התשס"ה 

 2005. הקרן  הינה קרן  תשואה . לקרן  נקבעו מנגנוני  איזון  למקרה של  הי ווצרות  גיר עו נות  אקטוא ריים  . 

ד . החל מיום  1 בינואר   2018, החלה החברה המנהלת  להפעיל  את מסלול  אלטשולר  שחם פנסיה מקיפה מסלול  
בסיסי  למקבלי  קצבה  )מס'  אישור  מ"ה  12138(  . מסלול  זה מיועד  למקב לי  קצבה  חדשים  - מי  שמקבל  
פנס יית  נכות  או שאירים  בגין אירוע  מזכה  שארע  לאחר  ה-  1 בינואר ,  2018, או שהחל  לקבל  קצבת זקנה  

אחרי ה-  1 בינוא ר  2018, או  שאיר של אחד מהם, ו כל  עוד הוא זכ אי לאותה קצבה.   
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ופנסיה בע״מאלטשולר שחם גמל   

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 באורים לדוחות כספיים ביניים
 מדיניות חשבונאית- 2באור 

 דוחות ביניים אלה נערכו על פי הכללים החשבונאיים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים
 של המוסד 14לתקופות ביניים בהתאם להנחיות אגף שוק ההון ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר ולתקן 

 הישראלי לתקינה בחשבונאות.

 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו 2018בספטמבר  30דוחות הביניים נערכו ליום 
 ולשנה 2017בדצמבר  31תאריך. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום 

 הדוחות השנתיים). -ם )להלן שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר נלוו אליה
 עיקרי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות ביניים אלה באופן עקבי ליישומם בדוחות השנתיים.

 נכסי חוב שאינם סחירים- 3באור 

 -מנכסי הקרן. החל מ 30%הקרן זכאית להקצאה של אג״ח מיועדות מסוג ערד בשיעור קבוע של  .א
 נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל) )זקיפת תשואה בקרן 1.7.2017

 מנכסי 60%. בהתאם לתקנות הנ״ל יש לזקוף תשואה עבור 2017-פנסיה חדשה מקיפה), תשע״ז
 הפנסיונרים כנגד אג״ח המיועדות, יתרת התשואה בגין האג״ח המיועדות תחולק בין שאר עמיתי

 אפשרות להגדיל את שיעור הזקיפה למקבלי הקצבה בהתאם לשיקול דעתו הקרן. לממונה קיימת
 ע״פ התנאים המפורטים בתקנות. נכון לתאריך המאזן הוגדל שיעור הזקיפה כאמור.

 הרכב: .ב

 )*) הרכב אגרות חוב מיועדות מסוג ערד
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 2017בדצמבר  31
 מבוקר

 2017בספטמבר  30
 בלתי מבוקר

 2018בספטמבר 30
 בלתי מבוקר

 אלפי ש״ח

 ממשלתיות מיועדות מסוג ערד (*) אגרות חוב 979,545 458,033 552,384

 נכסי חוב אחרים
 אגרות חוב קונצרניות שאינן ניתנות להמרה 81,262 29,971 30,251
 פיקדונות בבנקים 19,225 18,108 16,693
 הלוואות לאחרים 49,217 26,134 23,315
 הלוואות לאחרים ופקדונות לזמן ארוך 149,704 74,213 70,259

 סך הכל נכסי חוב שאינם סחירים 1,129,249 532,246 622,643

 2018בספטמבר  03 2017בספטמבר  03 2017בדצמבר  31
 בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

 אחוזים אלפי ש׳׳ח אחוזים אלפי ש״ח אחוזים
 אלפי
 ש׳׳ח

 קצבהנכסי עמיתים שאינם מקבלי  963,779 98.39 448,490 97.92 539,393 97.65
 נכסי מקבלי קצבה 15,766 1.61 9,543 2.08 12,991 2.35

 סך הכל אגרות חוב מיועדות מסוג ערד 979,545 100 458,033 100 552,384 100



ופנסיה בע״מאלטשולר שחם גמל   

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 באורים לדוחות כספיים ביניים

 2018בספטמבר  30 2017בספטמבר  30 2017בדצמבר  31
 בלתי מבוקר מבוקר בלתי מבוקר

 אלפי ש״ח
 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה 251 - -
- -  התחייבות לנכים 2,843
 )IBNR(התחייבויות לתביעות שקרו וטרם דווחו  233 - -
- -  עתודה לתביעות תלויות 58

 עתודה לפנסיונרים - - -
 סך ההתחייבויות לפנסיונרים 3,385 ־ ־

 .2018* המסלול החל לפעול בחודש אפריל 

 למקבלי קצבה קיימיםהתחייבויות 

 2018בספטמבר  30 2017בספטמבר  30 2017בדצמבר  31
 בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח
 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה 1,983 2,003 1,989
 התחייבות לנכים 6,022 2,286 3,648
 התחייבויות לשאירי מבוטח 8,978 6,548 8,032
 )IBNR(התחייבויות לתביעות שקרו וטרם דווחו  80 187 345

- -  עתודה לתביעות תלויות 20

 עתודה למקבלי קצבה קיימים 170 (109) (140)
 סך ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים 17,253 10,915 13,874

 שנתי. 0.5%אחוז דמי הניהול שהונח לצורך חישוב ההתחייבויות הינו 

 התחייבויות למקבלי קצבה- 4באור 
 התחייבויות לפנסונרים

 ־ עודף (גרעון) אקטוארי:5באור 
 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום

 2017בדצמבר  31

 הינו עודף(גירעון) על בסיס שנתי . נתון זה אינו מקביל לנתון המוצג בדוח 2017*נתון המוצג בביאור עבור שנת 
 המוצג בדוח הכספי הינו על בסיס רבעון רביעי בלבד. 2017הכספי . עודף ( גירעון) אקטוארי לשנת 
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 2018בספטמבר  30 2017בספטמבר  30 2017בדצמבר  31
 בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח
 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה 251 - -
- -  התחייבות לנכים 2,843
 )IBNR(התחייבויות לתביעות שקרו וטרם דווחו  233 - -
- -  עתודה לתביעות תלויות 58

 עתודה לפנסיונרים - - -
 סך ההתחייבויות לפנסיונרים 3,385 - -

 2017בדצמבר  31
מבוקר

 2017בספטמבר  30
 בלתי מבוקר

 2018בספטמבר  30
 בלתי מבוקר

 אלפי ש״ח
 התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה 1,983 2,003 1,989
 התחייבות לנכים 6,022 2,286 3,648
 התחייבויות לשאירי מבוטח 8,978 6,548 8,032
 ( IBNRהתחייבויות לתביעות שקרו וטרם דווחו  80 187 345

- -  עתודה לתביעות תלויות 20

 עתודה למקבלי קצבה קיימים 170 (109) (140)
 סך ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים 17,253 10,915 13,874

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום

 2018ביוני  30 2018במרץ  31 2017בדצמבר  31
 בספטמבר 30

2018 
 בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר מבוקר

 אחוזים
 אלפי
 ש״ח

 אחוזים
 אלפי
 ש״ח

 אחוזים
 אלפי
 ש״ח

 אלפי
ש״ח אחוזים

*0.2 *2,445 0.02 569 0.05 1,517 0.06 1,864
 עודף (גירעון)

 דמוגרפי עבור כל
 עמיתי הקרן

 עודף (גירעון) הנובע
 מגורמי תשואה

 ריבית

*(0.11) *(16) 0.01 2 1.34 209 - -
 קבלי קצבה

 קיימים

(0.23) (1) 
 פנסיונרים



ופנסיה בע״מאלטשולר שחם גמל   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 באורים לדוחות כספיים ביניים

 דמי ניהול - 6באור 

  לתקופה של תשעה חודשים לתקופה של שלושה לשנה

  30שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום שהסתיימה

  בספטמבר בספטמבר 30 בדצמבר 31ביום 

2017 2017 2018 2017 2018  

  אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח

  בלתי מבוקר בלתי בלתי בלתי מבוקר

   מבוקר מבוקר מבוקר 

 דמי ניהול מעמיתים שאינם מקבלי קצבה:     

 דמי הניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים 10,413 5,856 3,808 2,390 8,952

 דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים 4,851 2,390 1,941 962 3,550
     

 דמי ניהול ממקבלי קצבה:

 דמי הניהול שנגבו מתוך סך הנכסים 68 30 26 15 48

12,550 3,367 5,775 8,276 15,332 

 

 פירוט דמי הניהול מאוחדים :א. 

 שיעור דמי ניהול:ב. 
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 שהסתיימהלשנה 
 לתקופה של תשעה

 חודשים שהסתיימה
  בספטמבר 03ביום  בדצמבר 31ביום 

2017 2017 2018 
 

 בלתי מבוקר מבוקר

 דמי ניהול מעמיתים שאינם מקבלי קצבה:
 דמי ניהול מדמי גמולים:

 שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין 6.00 6.00 6.00
 שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל 2.40 2.79 2.68

 דמי ניהול מסך הנכסים:

 שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות הדין 0.50 0.50 0.50
שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל )במונחים 

 שנתיים) 0.24 0.27 0.26
 דמי ניהול ממקבלי קצבה:

 שיעור דמי ניהול שהחברה המנהלת רשאית לגבות על פי הוראות
 הדין 0.50 0.50 0.50

 שיעור דמי ניהול ממוצע שגבתה החברה המנהלת בפועל )במונחים
 שנתיים) 0.50 0.35 0.50



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ
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 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 כספיים ביניים באורים לדוחות

 (המשך)דמי ניהול - 6באור 
 דמי ניהול לפי מסלולים : .ג

 לשנה לתקופה של שלושה חודשים לתקופה של תשעה חודשים
 30שהסתיימה ביום  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 

 בספטמבר
 שהסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

2018 2017 2018 2017 2017 
 אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח אלפי ש״ח

 ומטה: 50מסלול לבני 
 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר

 8,952 2,390 3,808 5,856 10,413 דמי ניהול שנגבו מתוך דמי גמולים ****

 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 :60עד  50מסלול לבני 

4,183 2,011 1,682 819 3,004 

 נכסיםדמי ניהול שנגבו מתוך סך 

 ומעלה : 60מסלול לבני 

481 276 186 105 396 

 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים דמי
 ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 מסלול הלכה :

132 92 48 34 130 

 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

 מסלול מניות(**):

50 11 20 4 20 

 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 לפנסיונרים(***):מסלול 

5 5 

 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 מסלול למקבלי קצבה :

2 2 

 48 15 24 30 66 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 15,332 סה״כ הוצאות ניהול

 אלפי ש״ח. -1* סכום הנמוך מ 

 .2018** המסלול החל לפעול בחודש יוני 

 .2018*** המסלול החל לפעול בחודש אפריל 

8,276 5,775 3,367 12,550 

 למסלולים מהם ומפוזרים ומטה ולאחר ניכוי דמי הניהול 50**** דמי הגמולים בפועל נגבים במסלול לבני 
 השונים בהתאם לגיל העמית או לבחירתו במועד ההצטרפות.



 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע״מ
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 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה

 באורים לדוחות כספיים ביניים

 המשך))  דמי ניהול - 6באור 

 שיעור דמי ניהול לפי מסלולים:ד. 
 לתקופה של תשעה חודשים

 בספטמבר 30שהסתיימה ביום 
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 31ביום 
2017 

 באחוזים
 מבוקר

2018 
 באחוזים

 בלתי מבוקר

2017 
 באחוזים

 בלתי מבוקר

 :ומטה  50מסלול לבני 
 2.68 2.79 2.40 דמי ניהול שנגבו מתוך דמי הגמולים

 0.26 0.27 0.23 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 : 60עד  50מסלול לבני 

 0.28 0.29 0.25 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 :ומעלה  60מסלול לבני 

 0.33 0.34 0.31 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 מסלול הלכה:

 0.32 0.33 0.32 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 מסלול מניות)***)

 -- 0.08 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 מסלול לפנסיונרים)**):

 -- 0.37 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים
 :מסלול למקבלי קצבה קיימים 

 0.50 0.35 0.50 דמי ניהול שנגבו מתוך סך הנכסים

2018 לפעול בחודש אפריל 
המסלול החל .

* המסלול החל לפעול בחודש יוני 2018. 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות -7באור 

 לתאריך המאזן ולתאריך פרסום הדוחות הכספיים ביניים לא קיימות כל תביעות משפטיות כנגד הקרן. לפירוט
 בדוח הכספי ביניים של החברה 6בדבר תביעות המשפטיות המתנהלות כנגד החברה המנהלת, ראה באור 

 המנהלת.

https://2.792.40


 

 

  ) certification( הצהרה

    
 

 1. סק רתי  את הדוח  ה רבעוני  של  אלטשו לר  שחם קרן  פנסיה  מקיפה  )להלן : "קרן  פנסיה מקיפה" ( לרבעון  

שהסתיים  ביום   03 בספטמב ר , 0318 )להלן : "הדוח"( . 

 2. בהתבסס  על  ידיעת י, ה דוח  איננו  כול ל  כל  מצג  לא נכון  ש ל  עוב דה  מהותית  ו לא  חסר  בו  מצג של  

עוב דה  מהותית  הנחוץ  כדי  שהמצג ים  שנכללו  בו,  לאור  הנסיבות  בהן  נכ ללו  אותם  מצגים,  לא יהיו  

מטע ים בהתייחס  לתקופה  המכוסה  בדוח.  

 3. בהתבסס  על  יד יעתי,  הדוחות  הכספיים  הרבעוניים  ומי דע  כספי  אח ר  הכלו ל  בדוח  משקפים  באופן  

נאות,  מכל  הבחינות  המהות יות,  את המצב  הכספי  ואת  תוצאות  הפ עילות  של  ק רן  פנסיה  מקיפה  וכן  

את  השינויים ב זכויות  העמיתים והתנועה בקרן פנסיה מקיפה  למועד ים  ו לתקופות  המכוסות  בד וח. 

 4. אני  ואחרים  בחב רה  המנה לת  המצהירים  הצהרה  זו  אחראים  לקביעתם  ולק יומם  של  בקרות  ונהלים  

לגבי  הגילוי  ולבקרה  הפנ ימ ית  על  דיווח  כספי  של  קרן פנסיה מקיפה; וכן - 

)א ( קבענו  בקרות  ונהלים  כאלה,  או  ג רמנו  לקביעתם  תחת  פיקוחנו  של  בקרות  ונה לים  כאלה,  

המיועדים  להבטיח  שמי דע  מהות י  המתייחס  לקרן  פנסיה  מקיפה,  מובא  לידיעתנו  ע ל  ידי  אחרים  

בחברה  המנהלת, בפרט  במהלך  תקופת  הה כנה  של  הדוח ;   

)ג ( הע רכנו  את  האפקטיביות  של  הבקרות  והנה ל ים  לגבי  הגילוי  של  ק רן  פנסיה  מקיפה  והצגנו  את  

מסקנותינו  לגבי  האפקטיביות  של  הבק רות  והנה ל ים  לגבי  הגילו י, לתום  התקופה  המ כוסה  בדוח  

בהתבסס  על  הערכתנו; וכן - 

)ד ( גילינו  בדוח  כ ל  שינוי  בבק רה  הפנימית  של  החברה  המנהלת  על  דיווח  כספ י  שא ירע  ברבעון  זה  

שהשפיע  באופן  מהותי,  או  סב יר  שצפוי  להשפיע  באופן  מהותי,  על  הבקרה  הפנימ ית  ש ל  החברה  

המנהלת  על  דיווח  כספי  הנוגע  לקרן פנסיה מקיפה. וכן - 

 5. אני  ואחר ים  בחב רה  המנה לת  המצהירים  הצהרה  זו  גילינו  לרואה  החשבון  המבקר,  לדירקטוריון  

ולוועדת  הביקור ת  של  הדירקטוריו ן, בהתבסס  על  הער כתנו  העדכנית  ביותר  לגבי  הבק רה  הפנימית  על  

דיווח  כספי  הנוגע  לקרן  פנסיה מקיפה : 

)א ( את  כל  הליקויים  המשמעות י ים  והחולשות  המהותיות  בקביעתה  או  בהפע לתה  של  הבק רה  

הפנימ ית  על  דיווח  כספ י, אשר  סב יר  שצפויים  לפגוע ביכולתה  של  החב רה  המנה לת  לרשום,  

לעבד,  לסכם ולדווח  על  מידע  כספי  הנוגע  לקרן פנסיה מקיפה; וכן-  

)ב ( כל  תרמית,  בין  מהות ית  וב ין  שאינה  מהותית,  בה  מעורבת  ההנה לה  או  מעורבים  עובדים  אחרים  

שיש  להם  תפקיד  משמעות י  בבק רה  הפנימ ית  של  החברה  המנהלת  על  דיווח  כספי  הנוגע  לקרן  

פנסיה מקיפ ה. 

 
 

          
 

 
                                      

                                          
                    

 

____________________________ _______________ 

 :כי ריהמצ , ןייטינשלו ריאי , יאנ

או  פיקחנו  על  קביעת  בקרה  פנימית  על  דיווח  כספ י,  )ב ( קבענו  בק רה  פנימ ית  על  דיווח  כספ י, 

המיוע דת  לספק  מידה  סבי רה  של  ביטחון  לגבי  מהימנות  הדיווח  הכספי  ולכך  שהדוחות  הכספיים  

ערוכ ים  בהתאם  לכללי חשבונאות מקובלים  ולהוראות  הממונה  על  שוק  ההו ן; 

 .ןידלכיל פ ע אחר, דםאלכתריואחי או מריות אחמעורלג ידכליעלרמובא ןיא

02.11.0318 

 ןיילוינשט ריאי
 לכ"נמ
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  ) certification( הצהרה

   
 

 1. סק רתי  את הדוח  ה רבעוני  של  אלטשו לר  שחם קרן  פנסיה  מקיפה  )להלן : "קרן  פנסיה מקיפה" ( לרבעון  

שהסתיים  ביום   03 בספטמב ר , 0318 )להלן : "הדוח"( . 

 2. בהתבסס  על  י ד יעת י, הדוח  איננו  כולל  כל  מצג  לא נכון  של  עובדה  מהותית  ולא  חסר  בו  מצג של  

עובדה  מהותית  הנחוץ  כדי  שהמצג ים  שנכללו  בו,  לאור  הנסיבות  בהן  נכ ללו  אותם  מצגים,  לא יהיו  

מטע ים בהתייחס  לתקופה  המכוסה  בדוח.  

 3. בהתבסס  על  יד יעתי,  הדוחות  הכספיים  הרבעוניים  ומי דע  כספי  אח ר  הכלו ל  בדוח  משקפים  באופן  

נאות,  מכל  הבחינות  המהות יות,  את המצב  הכספי  ואת  תוצאות  הפ עילות  של  ק ר ן  פנסיה  מקיפה  וכן  

את  השינויים ב זכויות  העמיתים והתנועה בקרן פנסיה מקיפה  למועד ים  ו לתקופות  המכוסות  בד וח. 

 4. אנ י  ואחרים  בחברה  המנהלת  המצה י ר ים  הצה רה  זו  אחראים  לקביעתם  ולק יומם  של  בקרות  ונהלים  

לגבי  הגילוי  ולבקרה  הפנ ימ ית  על  דיווח  כספי  של  קרן פנסיה מקיפה; וכן - 

)א ( קבענו  בקרות  ונה לים  כאלה,  או  גרמנו  לקביעתם  תחת  פיקוחנו  של  בק רות  ונהלים  כאלה,  

המיועדים  להבטיח  שמ י דע  מהותי  המתייחס  לקרן  פנסיה  מקיפה,  מובא  לידיעתנו  על  ידי  אחרים  

בחברה  המנהלת, בפרט  במהלך  תקופת  הה כנה  של  הדוח ;   

)ג ( הע רכנו  את  האפקטיביות  של  הבקרות  והנה ל ים  לגבי  הגילוי  של  ק רן  פנסיה  מקיפה  והצגנו  את  

מסקנותינו  לגבי  האפקטיביות  של  הבק רות  והנה ל ים  לגבי  הגילו י, לתום  התקופה  המ כוסה  בדוח  

בהתבסס  על  הערכתנו; וכן - 

)ד ( גילינו  בדוח  כ ל  שינוי  בבק רה  הפנימית  של  החברה  המנהלת  על  דיווח  כספ י  שא ירע  ברבעון  זה  

שהשפ יע  באופן  מהותי,  או  סביר  שצפוי  להשפיע  באופן  מהותי,  על  הבקרה  הפנימ ית  ש ל  החברה  

המנהלת  על  דיווח  כספי  הנוגע  לקרן פנסיה מקיפה. וכן - 

 5. אני  ואחר ים  בחב רה  המנה לת  המצהירים  הצהרה  זו  גילינו  לרואה  החשבון  המבקר,  לדירקטוריון  

ו לווע דת  הביקורת  של  הדירקטוריו ן, בהתבסס  על  הער כתנו  העדכנית  ביותר  לגבי  הבק רה  הפנימית  על  

דיווח  כספי  הנוגע  לקרן  פנסיה מקיפה : 

)א ( את  כל  הליקויים  המשמעות י ים  והחולשות  המהותיות  בקביעתה  או  בהפע לתה  של  הבק רה  

הפנימ ית  על  דיווח  כספ י, אשר  סב יר  שצפויים  לפגוע ביכולתה  של  החב רה  המנה לת  לרשום,  

לעבד,  לסכם ולדווח  על  מידע  כספי  הנוגע  לקרן פנסיה מקיפה; וכן-  

)ב ( כל  תרמית,  ב ין  מהותית  ובין  שאי נה  מהותית,  בה  מעורבת  ההנה לה  או  מעורבים  עובדים  אחרים  

שיש  להם  תפקיד  משמעות י  בבק רה  הפנימ ית  של  החברה  המנהלת  על  דיווח  כספי  הנוגע  לקרן  

פנסיה מקיפ ה. 

 
 

          
 

 
                                      

                                             
               

____________________________ _______________ 

 :כי הריהמצ , ןייגרשב ןשרו , יאנ

או  פיקחנו  על  קביעת  בקרה  פנימית  על  דיווח  כספ י,  )ב ( קבענו  בק רה  פנימ ית  על  דיווח  כספ י, 

המיוע דת  לספק  מידה  סבי רה  של  ביטחון  לגבי  מהימנות  הדיווח  הכספי  ולכך  שהדוחות  הכספיים  

ערוכ ים  בהתאם  לכללי חשבונאות מקובלים  ולהוראות  הממונה  על  שוק  ההו ן; 

 .ןידלכיל פ ע אחר, דםאלכתריואחי או מריות אחמעלגרו ידכליעלרמובא ןיא

02.11.0318 

 ןייברש גןרוש
 המטים וספכ לתהל, מנ כ"למנ המשנ
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