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 שובל חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ
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 בע"מ חברה לניהולקופת גמל מפעלית -שובל
 

 הרווח והפסדעל  ביניים ותדוחתמצית 
 

 

  

חודשים  שלושהלתקופה של 
  במרץ 31שהסתיימה ביום 

 

 

 
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

  2017  2016   2016 

 באלפי ש"ח   באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

 מבוקר   בלתי מבוקר  בלתי מבוקר  באור

        

        

         הכנסות

         

 732   176  173  8 דמי ניהול

         

 732   176  173   סך כל ההכנסות

         
         הוצאות

         
 732   176  167  9 הוצאות הנהלה וכלליות

 -   -  6   הוצאות אחרות

 732   176  173   סך כל ההוצאות

             

             

 -     -   -    רווח כולל

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 קופת גמל מפעלית  בע"מ חברה לניהול-שובל
 

 2017במרץ  31ליום  ביניים לדוחות הכספיים תמציתיים באורים
 

 כללי – 1באור 

 קופת את בנאמנות מנהלת"(, החברה: "להלן) מ"בע מפעלית גמל קופת לניהול חברה - שובל .א

 לסקטור יועדתומ מוגבלת בה החברות אשר"( הקופה: "להלן) ענפית גמל קופת - שובל הגמל

 .ועצמאיים שכירים לעמיתים מיועדת הקופה. והמיקרוביולוגים הביוכימאים העובדים ציבור

 להכללת הציבורי בסקטור שכר הסכמי במסגרת 1996בפברואר   11  ביום נוסדה החברה
 תהליך השלמת לאחר .רווח מטרות ללא הפועלת מפעלית–תאגידית כקופה, לפנסיה רכיבים

 החברהללא מטרות רווח.  כתאגיד לפעול החברה החלה 1.6.2008, החל מיום האורגניזצי הרה
 .מניות הון ללא בערבות מוגבלת חברה הינה

 מסלולי השקעה  .ב

 :השקעה מסלולי 4 מנהלת הקופה 2016החל משנת 

 .1301 המסלול אישור מספרכללי,  מסלול - "ענפית גמל קופת -שובל" -

 שגילם לעמיתים מתאימה בו ההשקעה שמדיניות לולמס -" 50עד  ענפית גמל קופת -שובל" -

 .9805 המסלול אישור מספר, ומטה 50 בני

 שגילם לעמיתים מתאימה בו ההשקעה שמדיניות מסלול -" 60-50 ענפית גמל קופת -שובל" -

 .9806 המסלול אישור מספר, 60ואינו עולה על  50 לפחות

 לעמיתים מתאימה בו ההשקעה תשמדיניו מסלול -ומעלה"  60 ענפית גמל קופת -שובל" -

 .9807 המסלול אישור מספר, 60מעל גיל  שגילם

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  – 2באור 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .א

, דיווח כספי לתקופות ביניים IAS 34 -תמצית הדוחות הכספיים הביניים נערכה בהתאם ל
בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם  ואינה כוללת את כל המידע הנדרש

)להלן: "הדוחות  2016 בדצמבר 31הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 
 השנתיים"(. 

 22-בתמצית הדוחות הכספיים הביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 
 .2017במאי 

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת .ב

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש IFRS -תמצית הדוחות הכספיים בהתאם לבעריכת 
בשיקול דעת בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים 
של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות. 

קול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות שי
ששימשו בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בדוחות הכספיים 

 השנתיים.

                                                 
 המסלול נסגר למצטרפים חדשים. 01/01/2016החל מיום  1
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 קופת גמל מפעלית  בע"מ חברה לניהול-שובל

 
 2017במרץ  31ליום  ביניים לדוחות הכספיים תמציתיים באורים

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  – 3באור 

 כללי .א
"תקני להלן:)הדוחות הכספיים ביניים הוכנו על בסיס תקני דיווח בינלאומיים וההבהרות להם 

IFRS )" ושעל בסיסם נקבעה המדיניות  2010בינואר  1 –אשר פורסמו ונכנסו לתוקף החל מ
 החשבונאית של החברה, וכן בהתאם להנחיות הממונה.

 כוללרווח  .ב

. ("התקן"להלן:)הצגת דוחות כספיים, מתוקן , IAS 1 החל מיום הקמתה החברה מיישמת את
או  (כולל אחר דוח משולב של רווח והפסד ורווח)התקן מאפשר להציג דוח יחיד על רווח כולל 

בחרה להציג דוח משולב  דוח רווח והפסד ודוח נפרד על הרווח הכולל. החברה –הצגה בשני דוחות 
  רווח הכולל.על ה

 להלן. 5החברה אינה מציגה דוח על השינויים בהון בהתאם לאמור בביאור 
 

 החברה הינה חברה מוגבלת בערבות ללא הון מניות, והיא לא תחלק רווחים לחבריה.
 

 זה. בדוחות כספיים אלו לא ניתן מידע על השינויים בתזרימי המזומנים, בהעדר משמעות למידע
 

 תמגזרי פעילו-4באור 

ת גמל ענפיות  על קופת גמל המוגדרת כקופות גמל ענפית. מאחר והחברה מנהלת קופהחברה מנהלת 
 .קופת גמל-בסיס הוצאותיה בפועל, כל רכיבי ההכנסות וההוצאות שייכים למגזר פעילות גמל

 
 הון עצמי ודרישת הון – 5באור 

 2005 –התשס"ה  (גמלקופות )לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים  (3)א()4בהתאם לסעיף 
 לעיל 1שניתן לה כאמור בביאור  ןלרישיוובהיותה חברה מנהלת של קופת גמל מפעלית בהתאם 

 פטורה החברה מהון עצמי מינימלי. אי לכך אין לחברה הון עצמי.
 
 

 חייבים ויתרות חובה  – 6באור 

במרץ 31ליום      בדצמבר 31ליום     

 

   2017  2016  2016 

 מבוקר  בלתי מבוקר  וקרבלתי מב   

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח   

        

        

 24  16  15   הוצאות מראש
 66  26  55   צד קשור-שובל קופת גמל ענפית

החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים 
  צד קשור-ומיקרוביולוגים בע"מ

 
-  43  - 

 2  -  -   מוסדות

        

 92  85  70    ל חייבים ויתרות חובהסך כ
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 בע"מ קופת גמל מפעלית  חברה לניהול-בלשו
 

 207במרץ  31ליום  ביניים לדוחות הכספייםתמציתיים באורים 
 
 

 זכאים ויתרות זכות  – 7באור 

 

במרץ 31ליום      בדצמבר 31ליום     

 

   2017  2016  2016 

 בלתי מבוקר  קרבלתי מבו  בלתי מבוקר   

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח   

        

        

 -  14  -   -עובדים והתחייבויות אחרות  בגין שכר

 156  108  148   הוצאות לשלם
 5  5  4   מוסדות 

 -  12  -   והבראה הפרשה לחופשה
החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים 

  צד קשור-ומיקרוביולוגים בע"מ
 

49  -  22 
 -  -  -   הכנסות מראש

 10  10  29   שונים

        

 193  149  230    סך כל זכאים ויתרות זכות

         
 

 הכנסות מדמי ניהול – 8באור 

 :ההרכב .א
 

 דמי ניהול מצבירה:
 

   

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

במרץ 31   

לשנה 
שהסתיימה 

ברבדצמ 31ביום   

 

  2017  2016  2016 

 מבוקר  בלתי מבוקר  

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  

       

 732  176  173  צד קשור -שובל קופת גמל ענפית 

        
 
 
 פרטים נוספים: .ב

 

ניהול לפי הוצאות דמי  רשאית לגבותגמל ענפית  החברה מתוקף היותה חברה המנהלת של קופת (1

 .מיתרת הכספים הצבורה בחשבונו של כל עמיתלשנה  2%שיעור של לבכפוף שהוציאה בפועל ו

דמי ניהול לחברה המנהלת,  תעל ידי החברה משלמ המנוהלת הקופה-דמי ניהול לחברה המנהלת (2

 אשר משולמות על ידי החברה המנהלת.  הקופה לכיסוי הוצאות 
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 בע"מ קופת גמל מפעלית  חברה לניהול-שובל

 2017במרץ  31ליום  ביניים הכספייםלדוחות תמציתיים באורים 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות – 9באור 

 :ההרכב .א
 
 

   
לתקופה של שלושה חודשים  

במרץ 31שהסתיימה ביום    
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר 31ביום   

 

   2017  2016  2016 

 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח   

        

 50  13  14   שכר עבודה ונלוות
 144  30  29   גמול דירקטורים

 46  11  11   ביטוחים
 49  13  10   אחזקת משרדים ותקשורתשכ"ד 

 78  19  19   דמי תפעול לבנק המתפעל 
 43  11  10   דמי ניהול לפסגות ניירות ערך בע"מ

 3  1  1   צד קשור *-דמי ניהול תעודות סל
 279  70  72   ג'(9שפטי ומקצועי )ראה באור ייעוץ מ

 1  -  -   פחת והוצאות אחרות
 7  2  -   דיוור לעמיתים

 30  6  1   מסלקה פנסיונית

 730  176  167    הוצאות הנהלה וכלליותסך כל 
 

 2008-עיסקאות(, תשס"חבהתאם לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות ישירות בשל ביצוע  * 
 דמי ניהול תעודות סל המשולמות לצד קשור אינן מוגדרות כ"הוצאות ישירות" של הקופה. 1.4.2014מיום 

 

 

 פרטים נוספים: .ב
 החברה חולקת שירותי משרד עם החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ.

רה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים תה הסכמה בין החברה לבין החביהי  2015עד שנת 

צד קשור  במסגרתו נקבע כי החברה תישא  בשליש מעלות דמי השכירות -ומיקרוביולוגים בע"מ

והוצאות אחזקת המשרד במשרד המשותף לה ולחברה בתל אביב וכן הסכמה בנושא חלוקת הוצאות 

נחתם  2016החל משנת  מעלויות אלו. 50%-המתייחס לעלויות כוח אדם, כאשר כל חברה תישא ב

הסכם בין הצדדים בו נקבעה חלוקה מחדש של העלויות אשר במסגרתו החברה תישא במחצית מעלות 

המשותפות מעלויות כוח האדם  40%-בדמי השכירות והוצאות אחזקת המשרד ובנוסף החברה תישא 

 לשתי החברות.
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 בע"מ חברה לניהול קופת גמל מפעלית -שובל

 2017במרץ  31ליום  ביניים לדוחות הכספייםיים תמציתבאורים 
 

 המשך -הוצאות הנהלה וכלליות – 9באור 
 

 :פירוט הוצאות ייעוץ משפטי ומקצועי .ג

  
 
 

לתקופה של שלושה חודשים  
במרץ 31שהסתיימה ביום    

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר 31ביום   

    2017  2016  2016 

 

 מבוקר  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר   

 באלפי ש"ח  באלפי ש"ח  באלפי ש"ח   

        

 95  24  24   מנהל כספים 

(71)  (18)  (18)   השתתפות הבנק המתפעל בהוצאות ניהול כספים  

 48  12  12   ביקורת פנים
 35  9  9   ביקורת חשבונות

 42  11  11   משפטיות
 39  10  10   ייעוץ השקעות
53  9  9   ניהול סיכונים  
 12  2  4   אבטחת  מידע

 35  9  9   ממונה אכיפה
 9  2  2   שרותים מקצועיים

        

 279  70  72    סך הכל הוצאות ייעוץ משפטי ומקצועי
 


