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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לעמיתי 

 לעד" גמלאות לעובדים דתיים י"ג
 

 

 מבוא

 

"הקרן"(, הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי  –סקרנו את המידע הכספי המצורף של "גילעד" גמלאות לעובדים דתיים )להלן 

תשעה ושלושה חודשים של  ותלתקופועה בקרן הפנסיה, ואת הדוחות התמציתיים על הכנסות והוצאות והתנ 2016בספטמבר  30ליום 

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות ךתארי ובאות שהסתיימו

שוק ההון, ביטוח וחסכון של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות "דיווח כספי לתקופות ביניים", בהתאם להוראות הממונה על אגף  14

"הנחיות הממונה"( ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים  –במשרד האוצר לגבי קרנות פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד )להלן 

"התקנות"(. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה  –)להלן  1964-לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד

 ס על סקירתנו.בהתבס

 

 היקף הסקירה

 

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

ם החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופה ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיי

והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטים ואחרים. סקירה הינה 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 

 ן אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.מזוהים בביקורת, בהתאם לכך, אי

 

 מסקנה

 

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

 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להנחיות הממונה ובהתאם לתקנות. 14בהתאם לתקן חשבונאות 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 ותיקהקרן פנסיה 

 מ א ז נ י ם

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום   

  6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 מבוקר בלתי מבוקר ביאור 

    3 נכסים

     רכוש שוטף

 137,445  102,412  98,375   מזומנים ושווי מזומנים

 106,867  79,093  83,779   סיוע ממשלתי ישיר שוטף

 11,367  15,555  45,691   חייבים אחרים ויתרות חובה

   227,845  197,060  255,679 

     השקעות

 3,998,730  3,405,692  4,253,259   ערך שאינם סחיריםניירות 

 5,364,280  5,326,478  5,643,885   ניירות ערך סחירים

 156,545  163,683  149,726   פיקדונות והלוואות

 45,600  46,500  6,700   מקרקעין

   10,053,570  8,942,353  9,565,155 

     

 98  103  85   רכוש קבוע ורכוש אחר
     

   10,281,500  9,139,516  9,820,932 

     

     התחייבויות

 20,693  21,649  -   קצבאות לתשלום

 5,564  5,416  4,796   התחייבויות שוטפות אחרות

   4,796   27,065  26,257 

    4 התחייבויות פנסיוניות

     התחייבויות צבורות

 4,560,547  4,345,713   4,880,363   לפנסיונרים

 )*( 4,974,379  5,794,464  5,388,043   למבוטחים פעילים

 1,311,315  1,264,174  1,350,275   למבוטחים לא פעילים

   11,618,681  11,404,351  10,846,241 

     התחייבויות עתידיות

 )*( 3,220,475  1,812,167  3,353,662   התחייבות בגין דמי גמולים הצפויים להתקבל בעתיד

 (821,212) (591,831) (793,033)  ערך נוכחי של דמי הגמולים שיתקבלו בעתיד -פחות 

ערך נוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג  -פחות 

 (412,478)  (228,583) (367,134)  "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד

 ישוב החשבונאיהחרי לבין הפרש בין החישוב האקטוא -פחות 

 (178,314) (   781,338) (249,431)  לשווי ההוגן שבידי הקרןבהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות 

   1,944,064  210,415  1,808,471 

     סיוע ממשלתי ישיר

 ות עתידיות צפויות מתשלומי הסיועערך נוכחי של הכנס

 (2,664,636) (2,369,009) (2,745,021)  הממשלתי הישיר לקרן

  (800,957) (2,158,594) (856,165) 

     

 (195,401) (133,306) (541,020)  אקטואריגרעון 

     

 9,794,675  9,112,451  10,276,704   סך הכל התחייבויות פנסיוניות
     

   10,281,500  9,139,516  9,820,932 

     

 )*( מוין מחדש.

 לתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאורים המצורפים מהווים חלק ב

 

    2016 בנובמבר 29         

 אורה ארם, רו"ח יואב ערמוני שאול יהלום תאריך אישור הדוחות הכספיים

 מנהלת אגף כספים מנכ"ל יו"ר הדירקטוריון 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 ותיקהקרן פנסיה 

 דוחות הכנסות והוצאות

 

 

 לשנה של שלושה לתקופה תשעהלתקופה של  
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר קרבלתי מבו ביאור                                             

       הכנסות )הפסדים(

       מרכוש שוטף

  (1,596) 764       (241)     (1,401)  (219)  ממזומנים ושווי מזומנים

 384   6  3 375  25   מחייבים וזכאים נטו

  (194) (1,026)     (238)       770 (1,212) 

       

      5 מהשקעות
  718,872 30,845  23,069 61,153  268,684   נם סחיריםמניירות ערך שאי

   25,065 8,990   24,018      (31,616) 299,613   מניירות ערך סחירים
 1,682 (365) (347)     1,828   2,568   מפקדונות והלוואות

  1,658      407   229 1,902  3,733   ממקרקעין 

   574,598  33,267   46,969  39,877 747,277 

       

 79,093  83,779   סיוע ממשלתי ישיר

 

28,548 

 

 27,658  106,867 
       
       

 852,932 68,305  75,279  111,334  658,183    כנסותסך כל הה

       

       הוצאות

 18,879 5,729  5,625  12,979  16,875  6 דמי ניהול לחברה המנהלת

 - -  -  -  589   הוצאות אחרות

 35 8  4  30  13   פחת רכוש קבוע

 18,914 5,737  5,629  13,009  17,477   סך כל ההוצאות

       

על הוצאות  עודף הכנסות

 98,325  640,706   הלתקופ

 

 69,650 

 

 62,568 834,018 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ים.הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספי
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 ותיקהקרן פנסיה 

 דוחות על התנועה בקרן הפנסיה

 

 

 

 לשנה לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      

 9,794,675  יתרת הקרן לתחילת התקופה

         

9,156,397  10,259,465 

 

9,095,497 

 

     9,156,397  

      

        תוספות לקרן

      דמי גמולים ממעסיקים ומעובדים עבור:

 30      5  -  25 2  סודפנסית י

 92,043      23,822  24,829  69,343 66,339  פנסיה מקיפה

      

 834,018      62,568  69,650  98,325 640,706   הלתקופעל הוצאות  עודף הכנסות

      

 926,091      86,395  94,479  167,693 707,047   סה"כ תוספות לקרן

      

אים ולאחרים תשלומים לגימל

     והעברות

 

 (267,733)     (66,594) (72,750) (198,214) (214,623) לגימלאים נכים ושאירים

 (12,235)     (2,060) (3,154) (8,572) (6,614) החזרים לעמיתים שפרשו

 (7,845)     (787) (1,336) (4,853) (3,781) שנה 35מענק מעל 

      

 (287,813)     (69,441) (77,240) (211,639) (225,018) סה"כ תשלומים והעברות
      
      

 10,276,704  יתרת הקרן לסוף התקופה

 

9,112,451  10,276,704 

 

9,112,451 

 

     9,794,675 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 קרן פנסיה ותיקה

 2016 בספטמבר 30ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 עים מהותייםכללי ואירו - 1ביאור 

 

 כללי: א.

ושלושה חודשים  תשעהשל  ות, ולתקופ2016 בספטמבר 30דוחות כספיים אלה נערכו במתכונת מתומצתת ליום 

 "דוחות כספיים ביניים"(.  -באותו תאריך )להלן  ושהסתיימחודשים 

 

נה שהסתיימה ולש 2015בדצמבר  31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של הקרן ליום 

 "הדוחות הכספיים השנתיים"(. -באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם )להלן 

 

 פעילות הקרן: ב.

גילעד הינה קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אקטוארית המבטחת את עמיתיה בביטוח פנסיוני מקיף הכולל: פנסיית 

בינואר  1ים  לקרנות מסוג זה החל מיום זיקנה, נכות  ושאירים. לפי הוראות הממונה נאסרה קבלת עמיתים חדש

בהתאם לתנאים  1995מרס  -)למעט עמיתי תקופת הביניים שהצטרפו לקרנות הפנסיה בתקופת ינואר  1995

 שנקבעו בהסדר התחיקתי(.

 הקרן מנוהלת בנאמנות ע"י החברה המנהלת.

 

 תקנון הקרן: ג. 

כך שחוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו,  אישר הדירקטוריון הצעה לתיקון התקנון 28.1.2016ביום  

)המסדיר חלוקה של חסכון פנסיוני בין חוסך ובין בת זוגו לשעבר, באמצעות גוף משלם( יתווסף  2014התשע"ד 

לרשימת החוקים המנויים בהגדרת "ההסדר התחיקתי" בתקנון. התיקון אושר ע"י האסיפה הכללית ביום 

  התקבל אישור הממונה לתיקון כאמור. 5.10.2016. ביום 18.4.2016

 

 חברת דואר ישראל בע"מ )"חברת הדואר"(:אג"ח  ד. 

 30.9.2016מיליון ש"ח אשר מוצגים בדוחות הכספיים ליום  22בידי הקרן אג"ח של חברת הדואר בערך נקוב של 

 מיליון ש"ח.  25.8 -בשווי הוגן בסך של כ

, לנציגות   מחזיקי אג"ח 2014רת הדואר, הצטרפה גילעד, בשנת בעקבות התדרדרות מצבה הפיננסי של חב

 חברת הדואר.

נדונו בבית המשפט הליכי הבראת חברת הדואר, לרבות מינוי משקיף לחברת הדואר על פי בקשת  2014בשנת 

 הנאמן למחזיקי האג"ח.

רת מצבה הפיננסי של כמו כן חתמו נציגי חברת הדואר, המדינה והסתדרות העובדים על הסכם עקרונות להסד

 חברת הדואר.

נחתם הסכם בקשר למימון המדינה של הוצאות פרישת עובדים מחברת הדואר כנגד הקצאת מניות  2015במרץ 

 והעברת נכסים למדינה.  

החליטה האסיפה הכללית של מחזיקי האג"ח לקבל את הצעת חברת הדואר לתיקון שטר  3.3.2016ביום 

 טוריון חברת הדואר  גם הוא את השינויים. נמסרה הודעה לבית המשפט.הנאמנות. כמו כן אישר דירק

 ניתנה הודעה בדבר סיום כהונת נציגות מחזיקי האג"ח לאור גיבוש הסדר החוב בחברה. 29.3.2016ביום 

 נכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים טרם הסתיים ביצוע ההסדר.

 

 כרית הביטחון: ה.

העמיד משרד האוצר להסכים אי קרנות הפנסיה הוותיקות מפני תנודתיות בתשואות, על מנת להגן על עמיתי וגמל

 על בסיס המלצות ועדת ברנע.  ,הפנסיה הוותיקות כרית ביטחון לקרנות

אושרה הצעת חוק מתוקנת בועדת השרים  2013לאחר שהחברה ניהלה מו"מ עם משרד האוצר, בסוף שנת 

)כמו גילעד( יכולה להחליט שלא להצטרף  2011א היתה בגירעון בשנת לחקיקה בעניין ולפיה בין היתר קרן של

להסדר כרית הביטחון באופן מיידי אלא להצטרף להסדר גם בעתיד, ככל שתמצא לנכון בהתאם לכללים שנקבעו. 

החליט דירקטוריון החברה כי אין צורך להצטרף להסדר זה באופן מיידי. הדירקטוריון הנחה את  27.3.2014ביום 

נהלת החברה לעקוב אחרי הליכי החקיקה של הצעת החוק ולוודא שהאפשרות של גילעד להצטרף להסדר ה

בעתיד תתקיים גם בחוק הסופי שיתקבל. כמו כן הסמיך הדירקטוריון את יו"ר הדירקטוריון והנהלת החברה לעמוד 

 בקשר עם משרד האוצר וועדות הכנסת, לשם העברת הערות להצעת החוק. 

העבירה החברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, על פי בקשתה של זו, מסמך  2014 בחודש מאי

 עמדה בצירוף הערות וביקשה כי בנוסף לכך תוזמן להציג את עמדתה בישיבת הועדה.

דיונים עם אגף שוק ההון באשר לתנאים בהם תוכל הקרן להצטרף להסדר כרית  קיימה החברה 2016בחודש מאי 

 ן ככל שתהיה מעוניינת בכך בעתיד.הביטחו

התקיים דיון בהצעת החוק בועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. הועדה החליטה כי  2016בחודש יוני 

אגף שוק ההון וקרנות הפנסיה שאינן בהסדר יקיימו דיונים נוספים על מנת לנסות ולגבש הסכמות באשר לנושאים 

 שטרם הוסכמו. 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 קרן פנסיה ותיקה

 2016 בספטמבר 30ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 

 

 )המשך( לי ואירועים מהותייםכל - 1ביאור 

 

 כרית הביטחון )המשך(: ה.

 

 םהתקיים דיון באגף שוק ההון במסגרתו הוצגה לאגף שוק ההון תפיסת החברה בעניין התנאי 2016בחודש יוני 

להצטרפות גילעד להסדר כרית הביטחון בעתיד, ובפרט, אופן החישוב של היקף כרית הביטחון אשר תעמוד 

 , ככל שהקרן תבחר להצטרף להסדר בעתיד.לרשות עמיתי הקרן

במטרה לנסות ולהגיע להסכמות טרם התכנסות התקיים דיון נוסף עם אגף שוק ההון  2016בחודש ספטמבר 

 הרווחה והבריאות לדיון בנושא. ,ועדת העבודה

וסף התכנסה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בנושא. הועדה החליטה, כי בנ 2016בחודש אוקטובר 

. 2012לכללים שנקבעו בהצעת החוק, יוסמך שר האוצר לקבוע תנאים חלופיים להצטרפות קרן להסדר לאחר 

 הועדה אישרה את הצעת החוק לקריאה שניה ושלישית. 

התכנסה הועדה לדיון בבקשה לרביזיה )שינויים בנוסח שאושר בועדה(. הועדה אישרה  2016בחודש נובמבר 

 החוק, אך לא אישרה נוסח מעודכן. בהתאם להודעת יו"ר הועדה מתוכנן דיון נוסף. לבצע רביזיה בנוסח הצעת

 נכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים טרם התקבל נוסח מתוקן של הצעת החוק.

 

 צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני ו.

  

)מסגרת( להגדלת הפרשות לביטוח  נחתם צו המרחיב את הוראותיו של "הסכם קיבוצי כללי 23.5.2016ביום  

"ל, נקבע בין היתר, כי שיעור דמי . במסגרת צו ההרחבה הנ1.7.2016פנסיוני". צו ההרחבה נכנס לתוקפו ביום 

הגמולים )חלק עובד וחלק מעסיק( אשר יש להעביר לקופות גמל/קרנות פנסיה/ביטוחי מנהלים, יגדל בשתי 

 . 2017והשניה בינואר  2016פעימות. הראשונה בחודש יולי 

 רן.מותנת בהסכמת הנהלת הק 17.5% -בהתאם לתקנון הקרן, הגדלת שיעור דמי הגמולים מעבר ל 

אישר הדירקטוריון את הצעת ההנהלה לתקן התקנון ולפעול לקליטת דמי הגמולים שמעבר  5.10.2016ביום  

מהשכר המבוטח( כ"דמי גמולים עודפים" אשר לא יקנו זכויות לקצבת זיקנה אלא ישולמו  17.5%לשיעור המירבי )

 לעמית כסכום חד פעמי )הוני( במועד הפרישה בצירוף תשואת הקרן.

 אגף שוק ההון.אישור קון התקנון טעון אישור האסיפה הכללית ותי 

 כללית ואגף שוק ההון. הנכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים תיקון התקנון טרם אושר על ידי האסיפה  

 

 תיק הנכסים במיקור חוץחלק מניהול  ז.

 

לניהול קרן ולועדת ההשקעות ולקבלת שירותי מעטפת ניהול השקעות להנהלת הנחתם הסכם  30.6.2016ביום  

חלק מתיק ההשקעות של הקרן עם חברת אקסלנס נשואה ניהול השקעות בע"מ )להלן "אקסלנס"(. בהמשך לזאת 

לניהול אקסלנס. החל מיום זה הפכה אקסלנס לצד קשור הועבר חלק מתיק ההשקעות של הקרן  3.7.2016ביום 

 לקרן לגבי חלק התיק שהועבר.

 

 

 המדיניות החשבונאית עיקרי - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.

 

הדוחות הכספיים ביניים ערוכים על פי כללי החשבונאות והדיווח כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים ביניים 

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון,  14בהתאם לתקן חשבונאות 

 1964-ולניהול קופות גמל( התשכ"דשבמשרד האוצר, בהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ביטוח וחסכון 

 והתקנות שהותקנו מכוחו.  2005 –חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה ובהתאם ל

 

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

 .2015בדצמבר  31יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ליום 
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 )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 שערי החליפין וההצמדה: ב.

 

 להלן פרטים על מדד המחירים לצרכן ושער החליפין של הדולר של ארה"ב והאירו.

 

 המדד הידוע 

שער החליפין 
היציג של 

 הדולר

ער החליפין ש
היציג של 

 האירו

 בש"ח בש"ח בנקודות )*( 

    

 4.203 3.758 99.20 2016 בספטמבר 30ליום 

 4.404 3.923 99.90 2015 בספטמבר 30ליום 

 4.247 3.902 99.20 2015בדצמבר  31ליום 

    

 

 % % % שיעורי השינוי

    :חודשים שהסתיימה תשעהלתקופה של 

 (1.04) (  3.69)  0 2016 בספטמבר 30ביום 

 (6.79) 0.87 (0.20) 2015 בספטמבר 30ביום 

 

 :חודשים שהסתיימה שלושהלתקופה של 

   

 (1.89) (2.29)  0.40 2016 בספטמבר 30ביום 

  4.38  4.09 0.30 2015; בספטמבר 30ביום 

    

 (10.12)  0.33 (0.90) 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 

 .100=  2014ממוצע בסיס לפי )*( המדד 

  

 עמיתי תקופת הביניים: ג. 

 

"הוראות דיווח כספי לקרנות פנסיה ותיקות להן לא מונה מנהל מיוחד"  2006-3-3לחוזר פנסיה  2בהתאם לסעיף 

, עשויה להידרש החברה להציג בבאור נפרד מאזן חשבונאי מלא המפרט את כל התחייבויות 2006במרץ  8מיום 

( ואת הנכסים העומדים כנגד 1995מרץ -תי תקופת הביניים )עמיתים שהצטרפו לקרן בחודשים ינוארהקרן לעמי

ההתחייבויות האמורות. כמו כן ניתן לטעון כי נדרש שהמאזן האמור יוצג בהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה 

בעו לעניין זה בהוראות בהוראות הדיווח לעניין הצגת הנכסים במאזן החשבונאי, לרבות פירוט כל הביאורים שנק

 הדיווח, ובהתאם לאמור בחוזר זה. 

 

פנתה החברה לאגף שוק ההון, בבקשה להכיר בעמדתה לפיה דרישות אליה אינן חלות  2010אוקטובר ב 12ביום 

עליה, מאחר שאינן רלוונטיות לגביה, בין היתר מכיוון שגילעד הינה קרן וותיקה המקנה זכויות בשיעור אחיד 

שלגביהן לא חלה דרישה שכזו. זאת, בנוסף לכך כי היקף עמיתי  -נות הותיקות להן מונה מנהל מיוחד בדומה לקר

 תקופת הביניים בגילעד הינו שולי וזניח.

 

הוגש לקרן דו"ח ביקורת שנערך מטעם אגף שוק ההון, בנושא הדו"ח האקטוארי של הקרן.  8.11.2015ביום 

הביניים ולכך שאין בדוחות הקרן הפרדה בין עמיתים ותיקים ובין עמיתי  ניתנה התייחסות בין היתר לנושא עמיתי

 תקופת הביניים: 

"הקרן מפצלת את החישוב של הסיוע בין עמיתי הביניים, לפי הנוסח המתאים להם, ובין עמיתים רגילים לפי 

 הנוסח המתאים להם. לכן, אין עניין של קבלת סיוע עודף ע"י הקרן".

לעמיתי הביניים מחושבת בהתאם למחוייבות לגביהם בתקנות. במידע הקיים אין אפשרות "החבות האקטוארית 

לפצל את הנכסים באופן מדוייק בין עמיתי הביניים ועמיתים רגילים. ההשפעה של דו"ח אחיד הוא הפער בין ערך 

לעמיתי הביניים.  נוכחי של הסיוע הישיר לפי סיוע לעמיתים ותיקים ובין הערך הנוכחי לסיוע ישיר לפי סיוע

 מיליון ש"ח".  5ההשפעה היא רק 

 בהמשך לאמור לעיל הקרן לא נדרשה לכל פעולת תיקון בעניין.
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 נכסים לפי בסיס הצמדה - 3יאור ב

 

 ההרכב:

 צמודים למדד 
במט"ח או 
 בהצמדה לו

ללא תנאי 
 סה"כ הצמדה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     6201 בספטמבר 30ליום 

     

     רכוש שוטף

 98,375  89,028 9,347 -       מזומנים ושווי מזומנים

 129,470  129,470 -      -       סיוע ממשלתי וחייבים אחרים

     

     השקעות

     ניירות ערך שאינם סחירים

 3,817,248  -       -      3,817,248  אגרות חוב מיועדות ממשלתיות

 241,056  -       -      241,056  חוב קונצרניות אגרות

 194,955  142,299  52,656  -         מניות וני"ע אחרים

     

     ניירות ערך סחירים

 3,548,499  1,156,261  751,983  1,640,255  אגרות חוב ממשלתיות

 551,860  34,356  -      517,504  אגרות חוב קונצרניות

 1,543,526  658,559  884,967  -       ני"ע אחריםמניות ו

     

 149,726  -       -      149,726  פיקדונות והלוואות

     

 6,785  6,785  -      -       מקרקעין ורכוש קבוע

     

 10,281,500  2,216,758  1,698,953  6,365,789  סך כל הנכסים

     

     2015בדצמבר  31ליום 

     

     רכוש שוטף:
     

 137,445  128,183  9,262  -        מזומנים ושווי מזומנים

 118,234  118,234  -      -        סיוע ממשלתי וחייבים אחרים

     

     השקעות:
     

     ניירות ערך שאינם סחירים

 3,542,479  -      -      3,542,479  אגרות חוב מיועדות ממשלתיות

 258,122  -      -      258,122  אגרות חוב קונצרניות

 198,129  148,754  49,375 -       מניות וניירות ערך אחרים

     

     ניירות ערך סחירים

 3,526,110  1,558,288  590,851  1,376,971  אגרות חוב ממשלתיות

 724,598  43,279  -       681,319  אגרות חוב קונצרניות

 1,113,572  450,236  663,336  -        מניות וני"ע אחרים

     

 156,545  -      -       156,545  פיקדונות והלוואות

     

 45,698  45,698  -       -        מקרקעין ורכוש קבוע

 

 9,820,932  2,492,672  1,312,824  6,015,436  סך כל הנכסים
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 התחייבויות פנסיוניות - 4 ביאור

 

 סיוע ממשלתי עתידי: א.

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר 

הערך הנוכחי של הכנסות עתידיות צפויות מתשלומי הסיוע 

 2,664,636 2,369,009 2,745,021 הממשלתי הישיר לקרן

    

הערך הנוכחי של הסבסוד באמצעות אג"ח מיועדות מסוג   

 412,478  228,583 367,134 "ערד" שהקרן צפויה לרכוש בעתיד

    

של האג"ח המיועדות החשבונאי ההפרש בין ה"שווי ההוגן"   

 892,026 260,306 1,049,093 שבידי הקרן בתאריך הדוח לבין ערכן המתואם 

    

חישוב האקטוארי לבין החישוב החשבונאי ההפרש בין ה  

 178,314    781,338 249,431 בהתאמת שיערוך אג"ח מיועדות שבידי הקרן לשווי ההוגן )*(

 4,147,454 3,639,236 4,410,679 סך הכל הסיוע הממשלתי העתידי לקרן  

    

 . 2006-3-3לחוזר  1בנספח )*(  גובה הסיוע הממשלתי במאזן האקטוארי מחושב על פי הכללים המפורטים 

לצורך חישוב המאזן החשבונאי קיימות הוראות המתייחסות לשערוך אג"ח מיועדות בהוראות הביצוע        

אשר  2013-9-22לשערוך נכסי חוב לא סחירים אשר פרסמה החברה המצטטת מתוקף חוזר גופים מוסדיים 

 ישובים מובילים לתוצאות שאינן בהכרח זהות.. שני הח(1, פרק 2, חלק 5שולב בקודקס הרגולציה )שער 

 

 ההתחייבויות הפנסיוניות: ב.

 

הדוח האקטוארי על פיו מוצגות ההתחייבויות הפנסיוניות והעודף האקטוארי נערך על ידי מר ישעיהו אורזיצר 

המשמש כאקטואר חיצוני של הקרן. ההתחייבות האקטוארית המוצגת במאזן מייצגת את הערך המהוון של 

עמיתים בלתי פעילים לעמיתים פעילים ול ,התחייבויות, לתשלומי פנסיה ופדיון הזכויות בעתיד, לפנסיונריםה

 וונכלל ועתידי כפי שחושב, הישיר והעקיף, הממשלתיהסיוע העתידיים והגמולים הובניכוי הערך המהוון של דמי 

 בדוח האקטוארי של הקרן. 

 ה לכך השפעה מהותית על נתונים אלו.אם וככל שריבית ההיוון תשתנה צפוי שתהי
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 הכנסות )הפסדים( מהשקעות - 5ביאור 

 

 ההרכב:

 לשנה שלושהלתקופה של  תשעהלתקופה של  
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      מניירות ערך שאינם סחירים

 )*( 691,842         23,506  28,451   40,012  258,997  מאג"ח מיועדות ממשלתיות

   4,513        699  (8,151) 2,775  2,524  קונצרניותמאגרות חוב 

 22,517        6,640  2,769  18,366  7,163  ממניות וניירות ערך אחרים

  268,684  61,153  23,069  30,845        718,872 

      מניירות ערך סחירים

 5,477        43,130  (35,981) (13,141) 231,128  מאגרות חוב ממשלתיות

 5,487        3,334  1,245    (8,044) 11,246  מאגרות חוב קונצרניות

 14,101        (37,474) 58,754  (10,431) 57,239  ממניות וניירות ערך אחרים

  299,613 (31,616)   24,018  8,990        25,065   

      מפקדונות והלוואות

   (425)       (952) ( 79) 456  1,002  מפקדונות בבנקים

 2,107        587  (268) 1,372   1,566  לאחרים מהלוואות

  2,568  1,828 (347) (365)        1,682 

      

      ממקרקעין

 2,558        407  244  1,902  1,016  דמי שכירות בניכוי הוצאות

 (900)       -    -    -     -    ירידת ערך

 -           -    (15) -       2,717  נטו ,רווח ממימוש

  3,733  1,902  229  407         1,658  
      
  

574,598 

 

 33,267 

 

 46,969 

 

 39,877 

 

        747,277 

      

 

 

 

 מיליוני ש"ח עקב שינוי שיטת שיערוך אג"ח מיועדות מסוג ערד. 637 -מזה כ)*( 
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 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 קרן פנסיה ותיקה

 2016 בספטמבר 30ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 

 

 

 דמי ניהול - 6ביאור 

 

הניהול שרשאית החברה המנהלת לגבות בכל חודש יהיו בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה  עפ"י תקנון הקרן דמי

 מסך נכסי הקרן ביום העסקים האחרון של החודש האמור. 0.25% -מ 12 -המנהלת ובלבד שלא יעלו על החלק ה

 נון. דמי הניהול שנגבו בפועל אינם עולים על התקציב שאושר ע"י הדירקטוריון ובהתאם להוראות התק

ש"ח לצורך תקצוב  3,200,000בסך  2017 – 2014בנוסף החברה המנהלת רשאית לגבות דמי ניהול נוספים בגין השנים 

 טרם גבתה החברה המנהלת דמי ניהול בגין הפרויקט. 30.9.2016פרויקט הארכיב. עד ליום 

 

 

 תשואת הקרן - 7ביאור 

 

אגף שוק ההון  -ידי משרד האוצר -נוסחה שנקבעה על פי-על 1998תשואת הקרן מחושבת מדי חודש החל משנת 

 .1999ב"הוראות דיווח כספי ואקטוארי לקרן פנסיה ותיקה" מחודש אפריל 

 

 פי סעיפי ההכנסה העיקריים.-למטרת בהירות חולקה התשואה למרכיביה על

 

 לשנה לתקופה של שלושה תשעהלתקופה של  
 השהסתיימ חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

      

 )*( 8.32%       0.46%  0.46%   0.34%  5.94% מהשקעות

 1.14%       0.30% 0.28% 0.84% 0.83% סיוע ממשלתי ישירמ

   9.46%       0.76%  0.74% 1.18% 6.77% לית ברוטותשואה כוללת נומינ

      

 0.20%       0.06% 0.05% 0.14% 0.17% הוצאות כאחוז מההון

  9.24%       0.70%   0.69% 1.04% 6.59% תשואה כוללת נומינלית נטו

      

 - 0.90%       0.30% 0.40% - 0.20%  0.00% שיעור עליית המדד )לפי המדד הידוע(

      

 10.23%       0.40% 0.29%  1.24% 6.59% תשואה כוללת ריאלית נטו

 

 

 

 ערד.מסוג עקב שינוי שיטת שיערוך אג"ח מיועדות  6.96%)*( מזה      

 

 

 

 

 

13



 גילעד גימלאות לעובדים דתיים
 קרן פנסיה ותיקה

 2016 בספטמבר 30ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 

 

 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות - 8ביאור 

 

  :תביעות תלויות א.

 

 תביעות משפטיות כנגד הקרן  .1

תביעות משפטיות בנושאים של זכאות או שיטת  חמשתלויות כנגד הקרן  2016 בספטמבר 30בתאריך 

 חישוב הפנסיה לעמיתים התובעים.

 

 להתקבל הוא קלוש.תביעות  שלושבהתאם לחוות הדעת של יועציה המשפטיים של הקרן הסיכוי של 

 ליון ש"ח. מי 4.4 -החשיפה מוערכת ע"י ההנהלה בכהינו אפשרי. ות הנותרות תביעשתי ההסיכוי של 

 

רה מוערכת ע"י תלאחר תאריך המאזן התקבל פס"ד שדחה את אחת מהתביעות האפשריות. החשיפה שנו

 ₪.מיליון  2.1 -ההנהלה בכ

 

 גם אם תתקבלנה כל התביעות לא יהיה בהן כדי להשפיע באופן מהותי על המצב הכספי של הקרן.

 

 גילעד עלנגד מבטחים קוריצקי  אפשריות של פס"דהשלכות  .2

 8692/11קוריצקי נ' בית הדין הארצי לעבודה ובבג"צ  2944/10לנוכח הנימוקים שניתנו בפסק הדין שבבג"צ 

 (, בקשר להסכמי רציפות זכויות, הרי13.10.2015הממונה על הגמלאות )מיום  -חוה גליזר נ' מדינת ישראל 

רה, קיימות השלכות על הקרן שעל אף שפסק הדין לא ניתן כנגד החברה, לדעת היועצים המשפטיים של החב

בקשר לעמיתים שזכויותיהם הפנסיוניות מחושבות על פי הסכמי הרציפות שהמדינה )כמעסיקה( והחברה צד 

 להם. 

 ת שעלולות לנבוע מפס"ד הנ"ל.בות אקטוארית בגין השלכות אפשריוכספיים אלה נכללה התחייבדוחות 

 

 

 :התקשרויות ב.

 

 מיליון ש"ח. 495השקעה מסויימות בהיקף של גילעד התחייבה להשקיע בקרנות 

 

 מיליון ש"ח. 270 -עד לתאריך הדוח הושקעו בקרנות אלו כ
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