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הלמן - אלדובי - קרן פסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

דוחות הכסות והוצאות בייים

20192018201920182018

מבוקר

ביאור

הכסות (הפסדים)

 171                    (26)  (23)   34               (273)  ממזומים ושווי מזומים

מהשקעות:

(1,351)   1,918               8,174            1,723           23,278         מכסי חוב סחירים

 15,257                4,157               3,948            11,598         22,012         מכסי חוב שאים סחירים

 1,535                  13,380             14,235          16,636         45,616         ממיות

(15,011)   11,857            (2,496)   12,938         35,055         מהשקעות אחרות

 430                     31,312 23,861 42,895 125,961סך כל ההכסות מהשקעות

   -                                        -               -             -              -הכסות אחרות

 601                     31,286 23,838 42,929 125,688סך כל ההכסות (הפסדים)

הוצאות

 5,916                 68,5123,8533,2491,466דמי יהול

 880                    1,053665470104הוצאות ישירות

 420                    47123521364מסים

 7,216                 10,0364,7533,9321,634סך כל ההוצאות

(6,615)   29,652             19,906          38,176         115,652       עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים.

לתקופה של תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום

לשה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

30 בספטמבר

בלתי מבוקר

אלפי ש"ח

7



הלמן - אלדובי - קרן פסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

דוחות בייים על תועה בקרן הפסיה

20192018201920182018

מבוקר

 637,898              880,211           1,821,897     635,193       1,189,251    סך הכסים ביכוי התחייבויות שוטפות לתחילת התקופה

 314,466              80,941             196,345        206,474       503,357       תקבולים מדמי גמולים

(17,619)  (4,475)  (12,298)  (9,678)  (31,878)  חלקם של מבטחי משה בתקבולים מדמי גמולים

                 8,865   -                       -                 (218)     -                 הכסות מעמלות של מבטחי משה

 305,712              76,466             184,047        196,578       471,479       סך כל תקבולים, טו

תשלומים:

תשלומים לפסיורים:

(207) (42) (608) (62) (1,338) תשלומי פסיית כות

                    -                  -(34)              -(79) תשלומי פסיית שאירים

(151) (70) (141) (70) (357) תשלומי פסיית זקה

תשלומים למקבלי קצבה הקיימים:

(223) (17) (31) (181) (76) תשלומי פסיית כות

(232) (57) (58) (175) (173) תשלומי פסיית שאירים

(192) (51) (47) (144) (140) תשלומי פסיית זקה

תשלומים אחרים

(19,913) (5,370) (19,132) (12,911) (40,861) פדיוות

 7,787                                5,378*            4,303           7,049*         11,622חלקם של מבטחי משה בתשלומים ובשיוי בהתחייבויות

(13,131) (229)  (15,748)  (6,494)  (31,402)  סך כל התשלומים, טו

העברות צבירה לקרן

 1,417                  35                    3,709            467              8,201           העברות מחברות ביטוח

 17,304                63,830             130,061        210,413       467,641       העברות מקרות פסיה חדשות

 330,359              500                  1,332            8,494           3,554           העברות מקופות גמל

       479,396       219,374        135,102             64,365              349,080 

העברות צבירה מהקרן

(2,240) (552) (995) (1,078) (3,085) העברות לחברות ביטוח

(77,997) (16,562) (47,366) (47,819) (98,033) העברות לקרות פסיה חדשות

(3,456)              (2,016)          (1,738)         (2,595)(28,153) העברות לקופות גמל

 (129,271) (51,492) (50,099) (19,130) (83,693)

 265,387              45,235             85,003          167,882       350,125       העברות צבירה, טו

       115,652         38,176          19,906             29,652   (6,615)

 1,189,251           1,031,335        2,095,105     1,031,335    2,095,105    סך הכסים ביכוי התחייבויות שוטפות לסוף התקופה

מוין מחדש*

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים בייים.

עודף הכסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה מועבר מדוח 

הכסות והוצאות

אלפי ש"ח

לשה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר 30 בספטמבר

בלתי מבוקר

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

לתקופה של תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום

8



הלמן - אלדובי - קרן פסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור 1 - כללי

א.

מסלולי חסכון:ב.

 שיויים במערך קרות הפסיהג.

תוכיות ביטוח:ד.

ביאור 2 - מדייות חשבואית

3. עיקרי המדייות החשבואית יושמו בדוחות בייים אלה באופן עקבי ליישומם בדוחות  השתיים.

הקרן מהלת את כספי החיסכון של כל מבוטח במסלול החסכון המתאים לגילו של המבוטח כדלקמן:

1. דוחות בייים אלה ערכו על פי הכללים החשבואיים המקובלים כמתחייב לצורך עריכת דוחות כספיים לתקופות בייים בהתאם להחיות רשות 

שוק ההון ביטוח וחסכון  ולתקן 14 של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות.

ג. תוכית עתירת ביטוח כות - תוכית הכוללת חסכון לקצבת זקה, ביטוח סיכוי מוות בשיעורים מופחתים וביטוח סיכוי כות בשיעורים 

מוגדלים לעומת התוכית המקיפה.

הקרן והלה על ידי הלמן  אלדובי קרות פסיה בע"מ וזאת עד ליום 1 ביואר 2010. לאחר תאריך זה מוזגה הלמן אלדובי קרות פסיה בע"מ 

לחברת הלמן - אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ (להלן: החברה המהלת) אשר מתאריך זה היה החברה המהלת  של הקרן.

קרן הפסיה הלמן - אלדובי קרן פסיה מקיפה (להלן - "הקרן") החלה לפעול בחודש ובמבר 2004 בהתאם לכללי יהול קרות פסיה חדשות. 

הכללים גובשו על ידי הממוה על שוק ההון, ביטוח וחסכון .

א. תוכית מקיפה - תוכית הכוללת חסכון לקצבת זקה וביטוח סיכוי מוות וכות בשיעורים הסטדרטיים המקים זכאות לפסיית שאירים וכות 

בגובה מקורב לגובה פסיית הזקה הצפויה.

1. תוכית בסיס

2. תוכית מקיפה

ד. תוכית עתירת ביטוח שארים - תוכית הכוללת חסכון לקצבת זיקה, ביטוח סיכוי מוות בשיעורים מוגדלים וביטוח סיכוי כות בשיעורים 

מופחתים לעומת התוכית המקיפה.

ה. תוכית עתירת ביטוח - תוכית הכוללת חסכון לקצבת זיקה מוקטת וביטוח סיכוי מוות וכות בשיעורים מוגדלים לעומת התוכית המקיפה.

מבוטח רשאי לבחור במועד ההצטרפות את אחת מתוך 5 תוכיות ביטוח הקיימות בקרן:

בהתאם להוראות חוזר גופים מוסדיים 2015-9-29 בעיין "מסלולי השקעה בקופות גמל", החל מיום 1 ביואר 2016 בוצעו השיויים הבאים במערך 

קרות הפסיה שביהול החברה:

"מסלול חיסכון ביוי" מוזג אל תוך "מסלול חיסכון ארוך", ושיהם יחדיו הוסבו למסלול "הלמן-אלדובי קרן פסיה מקיפה מסלול לבי 50 

ומטה". כמו כן, "מסלול חיסכון קצר" הוסב למסלול "הלמן-אלדובי קרן פסיה מקיפה מסלול לבי 50 עד 60" ו- "מסלול חיסכון שוטף" הוסב 

למסלול "הלמן-אלדובי קרן פסיה מקיפה מסלול לבי 60 ומעלה".

5. תוכית עתירת ביטוח שאירים

4. תוכית עתירת ביטוח כות

מבוטח המצטרף לקרן יצורף למסלול חסכון על-פי גילו ויועבר ממסלול למסלול אוטומטית עד לתום 7 חודשים מתום השה בא מלאו למבוטח שות 

הגיל המקסמלי. מבוטח רשאי לבחור במסלול חסכון שוה מהמסלול הקבוע לפי גילו ולעבור בין המסלולים בכל תקופת חברותו בקרן.

מבוטח רשאי לעבור בין תוכיות הפסיה במשך כל תקופת חברותו בקרן, בכפוף להסכמת הקרן.

ב. תוכית עתירת חסכון - תוכית הכוללת חסכון לקצבת זקה מוגדלת וביטוח סיכוי מוות וכות בשיעורים מופחתים לעומת התוכית המקיפה.

3. תוכית עתירת חסכון

החברה המהלת קיבלה מאת הממוה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון (להלן - הממוה) רישיון מבטח לפי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 

.1981

הקרן מוהלת על ידי החברה המהלת במערכת חשבוות פרדת.  הקרן קיבלה אישור קופת גמל לקצבה על פי תקות מס הכסה (כללים לאישור 

וליהול קופות גמל) התשכ"ד-1964 (להלן: "תקות מס הכסה").

הקרן היה קרן פסיה מסוג תשואה. העמיתים זכאים לזכויות פסיה מקיפה - פסיה לעת זיקה, פסיה במקרה של אי כושר עבודה ופסיה 

לשאירים.

2. דוחות הבייים ערכו ליום 30 בספטמבר 2019 ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. יש לעיין בדוחות אלה בהקשר 

לדוחות הכספיים השתיים של הקרן ליום 31 בדצמבר 2018 ולשה שהסתיימה באותו תאריך ולבאורים אשר לוו אליהם (להלן – הדוחות 

השתיים).
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הלמן - אלדובי - קרן פסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור  - 3כסי חוב שאים סחירים

א. הוראות הדין הרלווטיות

כון לתאריך הדוח הכספי שיעור ההחזקה של הקרן באגרות חוב מיועדות היו כ- 28%.

הקרן משקיעה באגרות חוב מיועדות חדשות הושאות ריבית ריאלית בשיעור שתי של 4.86% .

ב. הרכב:

201920182018

מבוקרבלתי מבוקרבלתי מבוקר

             344,377          293,824       605,335אגרות חוב ממשלתיות מיועדות מסוג ערד (*)

כסי חוב אחרים

               18,899            17,509         45,143אגרות חוב קוצריות שאין יתות להמרה

אגרות חוב קוצריות יתות להמרה

                    -                  -               -פיקדוות בבקים

                    -                  -               -הלוואות לעמיתים

               17,942            18,432         15,035הלוואות לאחרים

60,178         35,940            36,841               

665,513       329,765          381,218             

(*) הרכב אגרות חוב מיועדות מסוג ערד

אחוזיםאלפי ₪אחוזיםאלפי ₪אחוזיםאלפי ₪

                      581,041 28               283,423      28                331,857          28כסי עמיתים שאים מקבלי קצבה

                      24,294   58               10,401        86                12,520            91כסי מקבלי קצבה

          344,377      293,824 605,335סך הכל אגרות חוב מיועדות מסוג ערד

שיעור זקיפת התשואה הכולל אגרות חוב מיועדות מסוג ערד שרכשו בתחילת החודש העוקב בגין תקופת הדוח היו כ- 30%.

למסלול מקבלי קצבה זקפת תשואה בהתאם להחזקת המסלול באגרות חוב מיועדות מסוג ערד והיה כ- 75%.

לשה שהסתיימה ביום לתקופה שהסתיימה ביום 30 בספטמבר

2019

על פי תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (זקיפת תשואה בקרן פסיה חדשה מקיפה), תשע"ז-2017 , יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג 

"ערד" בשיעור של 60%  לפחות בגין כסי מקבלי קצבה ולגבי כסי יתר העמיתים (להלן: "כסי עמיתים שאים מקבלי קצבה") בקרן יוקצו אגרות 

חוב בשיעור של 30% מסך כסי הקרן ביכוי כסי מקבלי קצבה באיגרות חוב מיועדות. יצוין כי החל מה-1.1.2024 הקצאת האג"ח בגין כסי 

עמיתים שאים מקבלי קצבה תחולק ל-2: עמיתים בגיל 50 ומעלה ועמיתים בגין 50 ומטה. לעמיתים בגיל 50 ומעלה יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג 

"ערד" בשיעור של 30% מכסיהם ואילו לעמיתים בגיל 50 ומטה יוקצו יוקצו אגרות חוב מיועדות מסוג "ערד" בשיעור של 30%  מכסי הקרן ביכוי 

כסי מקבלי קצבה ועמיתים בי 50 ומעלה באיגרות חוב מיועדות.

כמו כן יצוין כי על פי חוזר פסיה 2017-3-4 שעייו " כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרות פסיה חדשות" במידה ושיעור 

הקצאת האג"ח לעמיתים שאים מקבלי קצבאות עלה ביותר מ- 1.5קודות האחוז בהשוואה לשיעור המיימאלי האחרון שפורסם, תזקוף קרן 

הפסיה את התשואה של האג"ח המיועדות בשיעור העולה על השיעור האמור לכסי מקבלי הקצבה בקרן בכפוף להוראות תקות זקיפת תשואה.

"שיעור מיימאלי" - שיעור זקיפת התשואה של אג"ח מיועדות לעמיתים אחרים או לעמיתים בגיל 50 ומעלה, לפי העיין, בקרן הפסיה בה שיעור 

זה הוא המוך ביותר, בהתאם לפרסום הממוה כפי שיתעדכן מעת לעת.

יתר על האמור, יצוין כי הוראות הדין הרלבטיות לעיין כסי חוב שאים סחירים מעוגות בפרק 4 לחלק 2 בשער 5 בקודקס הרגולציה של רשות 

שוק ההון.

2018

מבוקר

לשה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה שהסתיימה ביום

30 בספטמבר

אלפי ש''ח

בלתי מבוקר

2018
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הלמן - אלדובי - קרן פסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור 4 - התחייבויות למקבלי קצבה

201920182018

מבוקר

התחייבויות לפסיוריםא.

 5,859                               3,357           9,746התחייבויות לזקה ושאירי זקה

 3,038                               1,240           9,332התחייבויות לכים

   -                      -           2,114התחייבויות לשאירי מבוטח

(IBNR) כות שקרו וטרם דווחו 3,431                               2,562           6,889התחייבויות עבור תביעות בגין ארועי 

(IBNR) 2,543                               1,318           5,066התחייבויות עבור תביעות לשאירי המבוטח שקרו וטרם דווחו 

 546                                         3               -התחייבויות עבור תביעות תלויות בגין ארועי כות

(1)                      (7)              128עתודה לפסיורים

 15,416               33,2758,473סך ההתחייבויות לפסיורים

התחייבויות למקבלי קצבה קיימיםב.

 2,852                 2,9332,899התחייבויות לזקה ושאירי זקה

 1,337                 4581,075התחייבויות לכים

 4,134                 4,4414,217התחייבויות לשאירי מבוטח

(IBNR) כות שקרו וטרם דווחו 858                                     854*984התחייבויות עבור תביעות בגין ארועי 

(IBNR) 636                                  2,078*724התחייבויות עבור תביעות לשאירי המבוטח שקרו וטרם דווחו 

 7                                          -               -התחייבויות עבור תביעות תלויות בגין ארועי כות

                    -                     1               -התחייבויות לתביעות תלויות

 73                       78                   (73)  עתודה לפסיורים

9,46711,2029,897סך ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים

אחוז העודף/(הגרעון) שובע מגורמי תשואה וריבית שיחולק בפועל ישתה בהתאם למועד הפרישה.

מוין מחדש*

ביאור 5 - עודף (גירעון) אקטארי

312018 במרץ 302019 ביוי 2019

מבוקר

אחוזיםאחוזיםאחוזיםאחוזיםאלפי ש''ח

1,7270.080.070.150.95 עודף (גרעון) דמוגרפי עבור עמיתי הקרןא.

עודף (גרעון) הובע מגורמי תשואה וריבית למקבלי קצבהב.

                    -                  -               -           (1.25)(326) מקבלי קצבה קיימים

                    -                  -             0.19            0.18             298פסיורים

בתקופת הדוח לא היו שיויים בהחות ובשיטות החישוב. כמו כן, לא חל שיוי במגון האיזון האקטוארי.

לשה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

אלפי ש''ח

בלתי מבוקר

לשה לתקופה שהסתיימה ביום

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר 30 בספטמבר

שייעור דמי היהול לחברה המהלת שהוח לצורך החישוב: בהתחייבויות לזקה ושאירי זקה - בהתאם להסכם פרטי של כל פסיור, לשאר 

ההתחייבויות - 0.5% שתי.

לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה ביום

30 בספטמבר 2019

בלתי מבוקר

עדכון הקצבאות בעקבות עודף או גרעון למקבלי קצבאות כתוצאה משיויים בריבית ההיוון או סטייה מהחת התשואה מתבצע אחת לשה החל 

מקצבאות בגין חודש אפריל שה הבאה.
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הלמן - אלדובי - קרן פסיה מקיפה

הלמן אלדובי קופות גמל ופסיה בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים בייים

ביאור 6 - דמי יהול

א. הרכב:

20192018201920182018

מבוקר

דמי יהול מעמיתים שאים מקבלי קצבה:

 5,147                  1,274                         2,959 3,277           7,783           דמי יהול שגבו מתוך דמי הגמולים

 727                     184                               278 552              693              דמי היהול שגבו מתוך סך הכסים

דמי יהול ממקבלי קצבה:

 42                       8                      12                 24                36                דמי יהול שגבו מתוך סך הכסים

 5,916                  1,466               3,249            3,853           8,512           סך הכל הוצאות דמי יהול

ב. שיעורי דמי יהול ממבוטחים:

20192018201920182018

מבוקרדמי יהול מעמיתים שאים מקבלי קצבה:

דמי יהול מדמי גמולים:

6.006.006.006.006.00

1.551.561.551.561.58

דמי יהול מסך כסים:

0.500.500.500.500.50

0.050.080.050.070.07שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל

דמי יהול ממקבלי קצבה:

0.500.500.500.500.50

0.340.500.340.500.50שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל

ביאור 7 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

ביאור 8 - אירועים לאחר תאריך המאזן

לאחר תאריך המאזן, ביום 6 בובמבר 2019, פרסמה רשות שוק ההון חוזר בדבר "תיקון הוראות החוזר המאוחד לעיין מדידת התחייבויות - עדכון 

מערך ההחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות ביטוח ולקרות הפסיה", במסגרתו עודכן מודל שיפורי התמותה. 

הוראות החוזר יחולו החל מהדוחות הכספיים ליום 31/12/2019. בהתאם להערכה שביצעה האקטוארית הממוה ההשפעה הצפויה של השיוי על 

המאזן של הקרן איה מהותית.

שיעור דמי יהול שהחברה המהלת רשאית לגבות על פי 

הוראות הדין

לשה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 

שהסתיימה ביום

שיעור דמי יהול ממוצע שגבתה החברה המהלת בפועל

בלתי מבוקר

%

4. הקרן התחייבה להשקעה בקרות השקעה. יתרת הסכומים שותרו להשקעה ביום 30 בספטמבר 2019 הים בסכום של 94,515 אלפי ₪ (ליום 31 

בדצמבר 2018 -20,842 אלפי ש"ח).

היועץ המשפטי של החברה מהלת מוציא מכתבי אזהרה כגד מעסיקים חייבים, ובמידת הצורך מגיש תביעות לבתי הדין לעבודה.

1. חוק הגת השכר, התשי"ח - 1958 והתקות שהותקו על פיו, מטילים התחייבות על הקופה, בסיבות שפורטו בחוק, בגין חובות של מעבידים  

לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה. לדעת ההלת החברה המהלת, לא יתן להכיר בכס בגין הסכומים האמורים 

להיגבות מהמעסיקים בשל אי הוודאות בכל הקשור לגובה הסכומים שבפיגור, כמו גם לעצם מחוייבות המעסיקים בושא וזאת בין היתר בשל סיבות 

שוות לאי העברת הכספים לקופה האופייים לסקטור קופות הגמל (כגון הפסקת יחסי עובד- מעביד, העברת כספים לקופה אחרת וכיוצ"ב).

3. החברה המהלת מוציאה מעת לעת מכתבי התראה למעסיקים המפגרים בהעברת התשלומים לקופה במשך תקופה של שלושה חודשים ויותר. כמו 

כן, שלחות הודעות לעמיתים בדבר הפיגור.

2. האומדן לסכום החוב של המעסיקים לקופה בתאריך עריכת המאזן בגין הפסקות ברצף העברת התשלומים בקרן הוא כ-14,508 אש"ח.

שיעור דמי יהול שהחברה המהלת רשאית לגבות על פי 

הוראות הדין

לתקופה של תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום

לשה 

שהסתיימה 

ביום 31 בדצמבר

לתקופה של תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום

שיעור דמי יהול שהחברה המהלת רשאית לגבות על פי 

הוראות הדין

30 בספטמבר

30 בספטמבר

בלתי מבוקר

אלפי ש"ח
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 הצהרת אקטואר .1

לערוך דין וחשבון אקטוארי של )להלן: "החברה"(  פנסיה בע"מ"ו קופות גמלאלדובי -"הלמןע"י נתבקשתי 

 .30.09.2019ליום  " )להלן: "הקרן"(מקיפהאלדובי קרן פנסיה -קרן הפנסיה "הלמן

אין לי כל יחסי גומלין  , פרט לכך2003חל מנובמבר הנני עובדת שכירה בחברה בתפקיד אקטואר ממונה ה

, הקרן שללחברה המנהלת  או צדדים קשורים לקרןעם או  עם החברה המנהלת של הקרן, עם הקרן

(, מוסדיים גופים על החלים השקעה( )כללי גמלהפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  בתקנותכהגדרתם 

באמצעי שליטה  הי מחזיקנ. אינאו לחברה המנהלת של הקרן ןועם מי שיש להם זיקה לקר ,2012 -"בתשע

 באחד מאלה. לאף אחד מקרובי, כהגדרת "קרוב" בחוק ניירות ערך, אין יחסי גומלין כנ"ל.  

 כי: תומאשר האני מצהיר

 הדין וחשבון האקטוארי המצורף בזאת נערך ונחתם על ידי. .1

 הדין וחשבון האקטוארי נערך בהתאם לאלה: .2

 .1964 –נות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד הוראות תק .א

מערכת ההנחות שבבסיס הדין וחשבון תואמת  ובכלל זה, הוראות הממונה של שוק ההון, .ב

 להוראות הממונה על שוק ההון לעריכת מאזנים אקטואריים.

  תקנון הקרן. .ג

 .במועד הדוחוהכל כתוקפם 

 חוות דעתי: .    3

דוח על המצב הכספי בדוחות רשומים בהתאם ל המצוינים בדין וחשבון, ,הנכסים שנצברו .א

 . מועד הנזכרלשל הקרן  הכספיים

, וכן אלה המשמשים כבסיס .א ףמעבר לאלה המפורטים בסעי יתר הנתונים שבדין וחשבון, .ב

של הקרן החברה המנהלת הנהלת ידי -הומצאו לי על לחישובים ולהערכות שבדין וחשבון,

נתונים נענו בצורה מספקת לעריכת הדין וכל בקשותיי לקבלת מידע  דרשה על ידי.במתכונת שנ

את דעתי בדבר סבירות הנתונים וכי ניתן נים שנתקבלו נערכו בדיקות שהניחו ולנתו וחשבון,

 להסתמך עליהם בצורה המספקת לצורך עריכת הדין וחשבון.

סבירותם של הנתונים, לרבות על בדיקת  ותהבדיקות שנעשו באשר לשלמות הנתונים מבוסס .ג

 תקופותאליה מתייחס הדו"ח ולנתוני  התקופהבדיקות הנערכות על ידי השוואתם לנתוני 

דיוקים או השמטות עקביות -בדיקות אלו לעיתים אינן יכולות לגלות אי אשר על כן, ת.וקודמ

ן אפשרות דיוקים או השמטות אפשריות מסוג זה אשר אי-האחריות לאי או שיטתיות בנתונים.

 לבד.בשל הקרן החברה המנהלת הנהלת סבירה לגלותם היא של 

החישובים וההערכה האקטוארית כפי שהם משתקפים בדין וחשבון  ,ידיעתי והערכתילפי מיטב  .ד

את היקף ההתחייבויות של  בהתאם להנחות שפורטו בדין וחשבון, מייצגים, המצורף בזאת,

מים את הוראות הדין הרלוונטיות ואת הוראות , ותוא30.09.2019ואת נכסיה ליום  הקרן

 ממונה על שוק ההון.ה

 ______________                  ויקטוריה פטשניקוב          אקטואר ממונה        9.20111.62               
 חתימה                  ר                         שם האקטוא                                 תפקיד            תאריך                         
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 מאזן אקטוארי .2

 באלפי ש"ח

 

 ביאור

 

 ליום 

30/09/2019 

 ליום 

30/06/2019 

 ליום 

31/12/2018 

     

 סך נכסים לפי הדוח על המצב הכספי
 

2,250,947 1,973,263 1,257,593 

        

 68,342 151,366 155,842  זכאים ויתרות זכות

        

        התחייבויות פנסיוניות:

        

 התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה:
 

      

 951,013 1,456,836 1,662,738  התחייבויות לעמיתים פעילים 

 201,845 327,855 387,967  התחייבויות לעמיתים שאינם פעילים

 1,152,858 1,784,691 2,050,705  סך כל ההתחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה

        

 התחייבויות למקבלי קצבה:
 

      

 - - - א3 זכאים קיימים לפנסיהל התחייבויות

 9,897 9,714 9,467 ב3 קיימים קצבה למקבלי התחייבויות

 15,416 26,220 33,275 ג3 לפנסיונרים התחייבויות

 25,313 35,934 42,742  סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה

        

 עודף )גירעון( אקטוארי:
 

      

 10,967 1,255 1,727 א4 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים

 113 17 (69) ב4 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית

 11,080 1,272 1,658  סך כל העודף )גירעון( אקטוארי

        

 נסיוניותסך כל ההתחייבויות פ
 

2,095,105 1,821,897 1,189,251 

        

 סך כל ההתחייבויות
 

2,250,947 1,973,263 1,257,593 

     

 
 הסבר לסעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות:

סכום הצבירה למועד הדוח בגין העמיתים הפעילים והבלתי  - התחייבות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה
 פעילים.

אין בקרן עמיתים מסוג  .31/12/2003מקבלי קצבה שזכאותם לקצבה החלה לפני  - הזכאים קיימים לפנסי
 זה.

 .31/12/2017-ועד ל 1/1/2004מקבלי קצבה שזכאותם לקצבה החלה לאחר  - מקבלי קצבה קיימים

 .1/1/2018מקבלי קצבה שזכאותם לקצבה החלה לאחר  - פנסיונרים
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שנכון לתאריך הדוח טרם חולק או נזקף לעמיתי  בעון האחרוןרלעודף או גירעון  - עודף )גירעון( אקטוארי

הקרן. עודף )גירעון( הנובע מגורמים דמוגרפיים מחולק לכלל עמיתי הקרן כל רבעון ועודף )גירעון( הנובע 

 מגורמי תשואה וריבית נזקף למקבלי הקצבה בקרן כל רבעון ומחולק בפועל פעם בשנה.

מוצגים לפני תוספת/הפחתה בגין עודף/)גרעון( אקטוארי אזן האקטוארי במסעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות 

 לעמיתי הקרן.או נזקף טרם חולק בגין הרבעון האחרון ש

 

 .האקטואר מדוח נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 פירוט ההתחייבויות למקבלי קצבה  .3

 זכאים קיימים לפנסיה:ל התחייבויותא.  

 ים לפנסיה.אין בקרן זכאים קיימ

 קיימים: קצבה מקבליל התחייבויותב.  

 

 באלפי ש"ח 
 ליום 

30/09/2019 

 ליום 

30/06/2019 

 ליום 

31/12/2018 

 2,852 2,911 2,933 זקנה ושאירי לזקנה התחייבויות

 1,337 793 458 לנכים  התחייבויות

מבוטח לשאירי התחייבויות
 

4,441 4,348 4,134 

בגין אירועי נכות שקרו וטרם  התחייבויות עבור תביעות

 (IBNRדווחו )
984 961 858 

התחייבויות עבור תביעות לשאירי מבוטח שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
724 710 636 

 7 - - עבור תביעות תלויות בגין אירועי נכות התחייבויות

 - - - עבור תביעות תלויות לשאירי מבוטח התחייבויות

 73 9- 73- קיימים קצבה עתודה למקבלי

 9,897 9,714 9,467 מיםקיי קצבה מקבלי סך כל ההתחייבויות עבור

    

 67 5 6 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים

 113 0 (90) עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית

    

ערך נוכחי של דמי הניהול עתידיים לחברה מנהלת הכלולים 

 תבהתחייבויו
490 492 493 

 
 עבור פנסיונרים: התחייבויות . ג

 

 באלפי ש"ח
 ליום 

30/09/2019 

 ליום 

30/06/2019 

 ליום 

31/12/2018 

 5,859 6,938 9,746 זקנה ושאירי לזקנה התחייבויות
 3,038 7,581 9,332 לנכים  התחייבויות
מבוטח לשאירי התחייבויות

 
2,114 2,136 - 

בגין אירועי נכות שקרו וטרם  התחייבויות עבור תביעות

 (IBNRדווחו )
6,889 5,445 3,431 

התחייבויות עבור תביעות לשאירי מבוטח שקרו וטרם 

 (IBNRדווחו )
5,066 4,021 2,543 

 546 - - עבור תביעות תלויות בגין אירועי נכות התחייבויות
 - - - עבור תביעות תלויות לשאירי מבוטח התחייבויות

 1- 99 128 קיימים קצבה עתודה למקבלי
 15,416 26,220 33,275 מיםקיי קצבה מקבלי סך כל ההתחייבויות עבור

    

 58 7 11 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמים דמוגרפיים
 - 17 21 עודף )גירעון( אקטוארי הנובע מגורמי תשואה וריבית

    

ולים ערך נוכחי של דמי הניהול עתידיים לחברה מנהלת הכל

 בהתחייבויות
934 771 405 
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 הסבר לסעיפי ההתחייבויות הפנסיוניות:

  התחייבויות בגין קצבאות זקנה ובגין שאירים של מקבלי  -התחייבויות לזקנה ושאירי זקנה

 .קצבאות זקנה שנפטרו וכן בגין שארים פוטנציאליים של מקבלי קצבאות זקנה

 ות נכים עד לגיל פרישה, כולל הפקדות פנסיוניות בגין התחייבויות בגין קצבא - התחייבויות לנכים

 תקופת הנכות )שחרור מפרמיה( והתחייבויות בגין שאירים פוטנציאלים של נכים.

 התחייבויות בגין קצבאות לשאירים )בני זוג ויתומים( של עמיתים  - התחייבויות לשאירי מבוטח

 פעילים, עמיתים לא פעילים ונכים שנפטרו.

  התחייבויות( עבור תביעות שקרו וטרם דווחוIBNR )-  התחייבויות בגין תביעות שאירעו אך טרם

 דווחו לחברה עד לתאריך הדוח.

  התחייבויות בגין תביעות שדווחו לחברה עד תאריך הדוח אך  -התחייבויות עבור תביעות תלויות

 טרם אושרו.

  התחייבויות עבורIBNR  ותביעות תלויות לשאירי נכה שוייכו לשורות הרלוונטיות המתייחסות

 תביעות שאירי מבוטח.ל

 

סך כל ההתחייבויות למקבלי קצבה קיימים ולפנסיונרים כוללים את דמי הניהול העתידיים לחברה 

 המנהלת.

בהתאם  - התחייבויות לזקנה ושאירי זקנהב: דמי הניהול לחברה המנהלת שהונח לצורך החישוב שיעור

 שנתי. 0.5% -להסכם פרטני של כל פנסיונר, לשאר ההתחייבויות 
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 עודף/)גרעון( אקטוארי .4

 :דמוגרפי ן(גירעו( עודףל  הגורמים פירוטא. 
 

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים 
 המפורטים בתקופת הדיווח

 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 
לשנה 

שהסתיימה 
ביום 

31/12/2018 
30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 

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

 1.08% 0.28% 4,053 0.12% 2,236 0.25%  5,079 מבוטחים -מקרי מוות  א.

 0.00% 0.00% 60 0.01% 146 0.00%  24- פנסיית זקנה ושאירים -מקרי מוות  ב.

 0.09%- 0.00% 33- 0.00% 37- 0.00%  47- נכים -מקרי מוות  ג.

 0.63% 0.27% 3,910 0.06% 1,111 0.15%  3,076 יציאה לנכות ד.

 0.08% 0.10% 1,530 0.03% 520 0.08%  1,680 חזרה מנכות ה.

 0.73%- 0.54%- 7,941- 0.16%- 2,804- 0.39%-  8,049- ביטוח משנה ו.

 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   - פרישות במהלך התקופה ז.

 0.00% 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   - שינויים בשיטות והנחות  ח.

 0.01%- 0.00% 0 0.00% 0 0.00%   - שינויים בתקנון הקרן ט.

 0.01% 0.04% 538 0.00% 83 0.00% 12 גורמים אחרים י.

סה"כ עודף )גירעון( הנובע מהגורמים 
 המפורטים לעיל

1,727  0.08% 1,255 0.07% 2,118 0.15% 0.95% 

 
 

 להם השפעה על עודף/)גרעון( דמוגרפי עיקריים םלהלן הסבר לשינויי: 

 IBNR -)כולל שינוי בעתודה ל תביעות שאירים היו נמוכות מהצפוי -מקרי מוות מבוטחים  -

 .0.25% -עודף של כ, מה שיצר ולתביעות תלויות(

ולתביעות  IBNR -בעתודה ל )כולל שינוי תביעות נכות היו נמוכות מהצפוי -יציאה לנכות  -

 .0.15% -מה שיצר עודף של כ, תלויות(

 .0.08% -של כ עודףהחלמות מהצפוי, מה שיצר  יותרהיו  -חזרה מנכות  -

 גרעוןיצר , מה שהפרמיות למבטח משנה עלו על התביעות ע"ח מבטח משנה -ביטוח משנה  -

  .-0.39% -של כ

ובהתאם לכך יעודכנו היתרות הצבורות  0.08% -כהדמוגרפי הינו בשיעור של  עודףלסוף הרבעון ה

 של העמיתים והפנסיות של מקבלי הקצבאות.

 .לא היו שינויים בהנחות ובשיטות 

 התקנון מופיע באתר החברה בכתובת .בתקופת הדוח לא חלו שינויים בתקנון הקרן :

www.hag.co.il . 

 

 :מקבלי קצבה והתנועה בעתודהבדבר עודף )גירעון( הנובע מגורמי תשואה וריבית ל פירוט. ב

 

 (  לזכאים קיימים לפנסיה1

 אין בקרן זכאים קיימים לפנסיה.
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 קיימים קצבה למקבלי(  2
 

העודף )הגירעון( שנגרם מהגורמים 
 המפורטים בתקופת הדיווח

 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 

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

עתודה למקבלי קצבה קיימים לתחילת 
 התקופה

           -9  -0.12% -36 -0.50% 73 1.02% -0.69% 

 0.01% 0.00% -0 -0.01% -1 0.00%  0- שינוי בגין גורמים אחרים*

שיעור  מהנחת סטייה בגין עודף )גירעון(
 התקופה במהלך הצפויה הנכסים תשואת

57  0.77% 74 1.01% 42 0.58% 1.34% 

ריבית  בשיעורי שינויים עודף )גירעון( בגין
 התקופה לסוף ההתחייבות של להיוון

      -211  -2.85% -46 -0.62% -151 -2.09% 1.56% 

 1.58% 0.00% 0 0.00% 0 -1.21%   90 - בניכוי עודף )גירעון( מיועד לחלוקה

לסוף  קיימים קצבה למקבלי עתודה
 התקופה

-73  -0.99% -9 -0.12% -36 -0.50% 1.02% 

 1.60% 0.00%   0.00%   -1.25%   עודף )גירעון( למועד החלוקה

 
 

 זה כולל, בין היתר, את ההשפעה הצפויה של הריבית ושל שינויים דמוגרפים סעיף *

 

 (  לפנסיונרים3

 

מים המפורטים העודף )הגירעון( שנגרם מהגור
 בתקופת הדיווח

 חודשים שהסתיימה ביום 3לתקופה של 
לשנה 

שהסתיימה 
 ביום

30/09/2019 30/06/2019 31/03/2019 31/12/2018 

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

 0.00% -0.02% -1 0.13% 10 1.00% 99 עתודה לפנסיונרים  לתחילת  התקופה

 בגין גורמים אחרים* שינוי
0  0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0.00% 

עודף )גירעון( בגין סטייה מהנחת הריבית 
 במקדם במהלך התקופה

53  0.42% 100 1.02% 12 0.17% -0.24% 

ריבית  בשיעורי שינויים עודף )גירעון( בגין
 התקופה לסוף ההתחייבות של להיוון

-3  -0.02% 6 0.06% -1 0.02%- 0.00% 

 0.00% 0.00% 0 0.18% 17 0.17% 21 ניכוי עודף )גירעון( מיועד לחלוקהב

 0.02%- 0.13% 10 1.00% 99 1.00%  128 עתודה לפנסיונרים לסוף  התקופה

 0.00% 0.00%   0.19%   0.18%   עודף )גירעון( למועד החלוקה

 

 דמוגרפים זה כולל, בין היתר, את ההשפעה הצפויה של הריבית ושל שינויים סעיף *

 

  2018לא היו שינויים בהנחות ובשיטות לעומת דוח לשנת. 

  עדכון הקצבאות בעקבות עודף או גרעון למקבלי קצבאות כתוצאה משינויים בריבית ההיוון או סטייה

 .העוקבת לשנת הדוחשנה של הת חודש אפריל בקצב - מהנחת התשואה מתבצע אחת לשנה

  תשואה וריבית שיחולק בפועל ישתנה בהתאם למועד הפרישה.אחוז העודף/)הגרעון( שנובע מגורמי 

  מנכסי מקבלי הקצבאות.  60%בחישוב המאזן מניחים כי זקיפת אג"ח מיועדות מסוג "ערד" עומדת על

וזאת  58% -עומד על כ נכסי מקבלי הקצבאותשיעור אג"ח מיועדות מתוך סך בפועל נכון למועד המאזן 

בהתאם  אוקטובראלה )ולפני רכישת אג"ח מיועדות בתחילת חודש בשל התנודתיות בנכסי מסלולים 

 .  (ספטמברלנכסי סוף 
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 הסתמכות על מומחה אחר .5

 בעבודת מומחה בתחום אחר. לא נעשה שימוש
 
 

 הערות והבהרות .6

 בסיסים טכניים ואקטואריים .6.1

יטוח וחסכון ההנחות האקטואריות המשמשות לדו"ח זה הינן ההנחות אשר נקבעו ע"י רשות שוק ההון, ב

 .אשר נכנס כחלק מקודקס הרגולציה"( החוזר)להלן: " 01.10.2017מיום  2017-3-6בחוזר פנסיה 
 

 להלן פירוט ההנחות:

 לוחות תמותה:  .6.1.1

  .4פלוח פי -שבחוזר עם הפחתה על ד3פ לפי לוח -לפנסיונרים  .א

 60מנים בני לאל –לאלמנים/אלמנות של מבוטחים פעילים, מבוטחים לא פעילים או פנסיונרים  .ב

שנה,  60-שבחוזר; לאלמנים בני למטה מ ד5שנה ויותר, לפי לוח פ 55שנה ויותר, ולאלמנות בנות 

 .שבחוזר 2שנה, לפי לוח פ 55-ולאלמנות בנות למטה מ

שנה ויותר, לפי לוח  55שנה ויותר, ולבנות זוג בנות  60לבני זוג בני  –לבני/בנות זוג של פנסיונרים  .ג

 ב.1שנה, לפי לוח פ 55-שנה, ולבנות זוג בנות למטה מ 60-זוג בני למטה מ שבחוזר; לבני ד3פ

 .ג' לעיל(-)עבור סעיפים א'שבחוזר  6לפי הנוסחא והלוחות בהתאם ללוח פ -שיפור תמותה  .ד

 .שבחוזר 7פ לוחלפי  - נכיםתמותת  .ה

 שבחוזר 9לפי לוח פ -שיעורי החלמה של נכים  .ו

 בהתאם לנתונים בפועל. -ני הזוג והילדים שלהם מצב משפחתי למקבלי קצבת זקנה ופרטי ב .6.1.2

 שבחוזר. 10לפי לוח פ -שיעורי נישואין לנכים  .6.1.3

 שנים. 3לפי הפרש קבוע של  -הפרש גילאים בין בני הזוג עבור נכים  .6.1.4

 ב שבחוזר.11לפי לוח פ -הסתברויות לילד אחד לפחות וגיל הילד הצעיר עבור נכים  .6.1.5

 ת הביטוח של הנכה. לפי תוכני -גיל פרישה לזקנה מנכות  .6.1.6

 לשנה. 0.5% עד :ממקבלי קצבאותשיעור דמי הניהול  .6.1.7

 .9/2019לפי ווקטור הריביות שפורסם ע"י החברה המצטטת לסוף חודש  שיעורי הריבית להיוון: .6.1.8
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 הערות .6.2

התחייבויות לעמיתים שאינם מקבלי קצבה כוללים כספים אשר במועד הדו"ח טרם פוצלו/שויכו  -

 .. כספים אלה סווגו להתחייבויות לעמיתים פעיליםעמיתיםליתרותיהם של ה

ההתחייבות למקבלי הקצבה במאזן הינה ההתחייבות המלאה וכנגד בצד הנכסים ישנו נכס בגין החבות  -

 של מבטח משנה בגין חלקו בהתחייבות.

ונר בהתחייבויות לזקנה ושאירי זקנה עבור מקבלי קצבה קיימים נכללה התחייבות לאלמנה של הפנסי -

 שנפטר, למרות שטרם שולמה לה קצבת שאירים.

 א בתקנות מס הכנסה.51נערך ע"י אקטואר חיצוני בהתאם להוראות תקנה  31/12/2018 -דוח ל -

בדבר "תיקון הוראות החוזר  חוזרפרסמה רשות שוק ההון  ,2019נובמבר ב 6לאחר תאריך המאזן, ביום  -

 יך ההנחות הדמוגרפי בביטוח חיים ועדכון מודל שיפורעדכון מער - לעניין מדידת התחייבויות המאוחד

הוראות החוזר יחולו מודל שיפורי התמותה. , במסגרתו עודכן תמותה לחברות ביטוח ולקרנות הפנסיה"

על . בהתאם להערכה שביצעתי ההשפעה הצפויה של השינוי 31/12/2019החל מהדוחות הכספיים ליום 

 .המאזן של הקרן אינה מהותית
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 נספחים סטטיסטיים .7

 סה"כ נקבה זכר 30/09/2019מספר עמיתים ליום 
    עמיתים שאינם מקבלי קצבה:

  78,077      45,236  32,841             (1פעילים)*( )

  40,869      23,342  17,527             (2שאינם פעילים )

      118,946    68,578  50,368             סה"כ עמיתים שאינם מקבלי קצבה
    (3) מקבלי קצבה:

זכאים קיימים 

 0 0 0 זקנה לפנסיה

 0 0 0 שאירים

 0 0 0 נכות

 0 0 0 סה"כ זכאים קיימים לפנסיה

מקבלי קצבה 

 12 3 9 זקנה קיימים

 13 6 7 שאירים

 3 2 1 נכות

 28 11 17 סה"כ מקבלי קצבה קיימים

 32 12 20 זקנה פנסיונרים

 3 1 2 שאירים

 21 12 9 נכות

     56 25 31 סה"כ פנסיונרים
  119,030    68,614  50,416             סה"כ עמיתי הקרן

 )*( מספר עמיתים פעילים אינו כולל מקבלי קצבת נכות, הנכללים במסגרת מספר מקבלי קצבה.

 .2016-9-3בהתאם להוראות חוזר  -הגדרת עמית פעיל 

 מתייחסות לעמיתים עם יתרות חיוביות למועד הדוח.הסטטיסטיקות 

ככל שקיימים עמיתים חדשים שבגינם טרם נקלטו כספים במערכת זכויות עמיתים, הם לא נכללו 

 בנספח זה. 

 


