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 רווח והפסד ותדוח
 
 

     
 בדצמבר  31סתיימה  ביום  הלשנה  ש             
  2018* 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 
     
     

     הכנסות

 741 811 632 6 מדמי ניהול מקופת גמל
     
     
 

 הוצאות

    

 639 637 480 7 דמי ניהול

 **100 173 151 8 הוצאות הנהלה וכלליות

 2 1 1  עמלות בנקאיות 

 741 811 632  סך כל ההוצאות
     

 -  - -  לתקופהרווח 

     

 
 

    

 
 ד'.1. ראה באור 2018בספטמבר  30*מתייחס לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 

 מוין מחדש  **
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
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 כללי - 1באור 
( "החברה" –)להלן  ירושלים בבאוניברסיטה העברית של העובדים ( 2003)חברה לניהול קופות גמל  א.

כחברה פרטית במטרה לנהל בנאמנות את קופת גמל אישית  2003בדצמבר  31נתאגדה ביום 

( והחל "/קופת התגמוליםהקופה" –)להלן  העברית בירושלים  יטהבאוניברסלפיצויים של העובדים 

–גם את קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים )להלן  2006במאי  23-מ

 (."/קרן ההשתלמותהקרן"

קופת  יביחד עם אישור ,שוק ההון אישור לפעול כחברה מנהלת.  אישור זה רשותהחברה קבלה, מ ב.

ואת  לחברה להפעיל את הקופהאיפשר שוק ההון   תמהממונה על רשו ,והקרןהקופה  שקיבלו גמל

 הקרן.

חודש יולי בואילו הקרן החלה בפעילותה  2004 אוקטוברן בחודש החברה והקופה החלו בפעילות ג.

2006. 

ברית החברה ניהלה את קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה הע 2018בספטמבר  30עד ליום    ד.      

בוצע  1.10.2018 יוםבוקופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים. 

לחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית  הליך של העברת ניהול קרן ההשתלמות וקופת הפיצויים

בע"מ, וזאת בהמשך להחלטות שהתקבלו בדירקטוריון בעניין זה בשנים קודמות וכן להחלטת 

על "(. אישור הממונה הליך העברת הניהול)להלן: " 27.5.2018ירקטוריון והאסיפה הכללית מיום הד

 29להליך העברת הניהול כאמור התקבל ביום "( הממונהשוק ההון, ביטוח וחסכון )להלן: "רשות 

 בוטל רישיונה של החברה כחברה מנהלת על ידי הממונהעברת הניהול, ליך הבמקביל לה  .2018ביולי 

 הפעולות הנדרשות לפירוק החברה. והחלו  מבוצעות

 (:IFRSאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )   .ה

, נערכו הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים 2007בדצמבר  31עד ליום               

את תקני הדיווח  החברה האם וחברות שבשליטתה )לרבות החברה( ואימצ 2008בישראל. החל משנת 

"אימוץ תקני דיווח  29"( וזאת בהתאם לתקן חשבונאות מספר IFRSהכספי הבינלאומיים )להלן: "

המוסד  -(" שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות )להלן IFRSכספי בינלאומיים )

ל פי תקנותיו, הישראלי לתקינה(, אשר קבע שישויות שכפופות לחוק ניירות ערך ומחויבות לדווח ע

בינואר  1החל מתקופות המתחילות ביום  IFRS -יערכו את דוחותיהן הכספיים בהתאם לתקני ה 

2008. 

  הגדרות .ו

   -בדוחות כספיים אלה 

 ידי הועדה-תקנים ופרשנויות שאומצו על -"(IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 ( ותקני IFRSם תקני דיווח כספי בינלאומיים )( והם כולליIASBלתקני חשבונאות בינלאומיים )

 ידי הועדה לפרשנויות -( לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו עלIASחשבונאות בינלאומיים )

 ( או פרשנויות שנקבעו על ידי הועדה המתמדת לפרשנויות IFRICשל דיווח כספי בינלאומי )

(SIC.בהתאמה ,) 

( של העובדים באוניברסיטה העברית 2003קופות גמל )חברה לניהול  - / החברה המנהלתהחברה

 בירושלים בע"מ.

 קופת גמל אישית לפיצויים של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים. תוכנית- קופת פיצויים
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  )המשך( כללי - 1באור 

 

 קרן ההשתלמות של העובדים באוניברסיטה העברית בירושלים.תוכנית  –קרן השתלמות 

 .2005 -חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  – הגמל חוק קופות

 .1964תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד  – תקנות מס הכנסה

 .שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות  – שוק ההוןרשות 

 ., ביטוח וחיסכוןרשות שוק ההוןהממונה על  -הממונה 

, תקנות מס הכנסה ובתקנות הפיקוח על  24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  - צדדים קשורים

בדבר ,  2012-שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים ( התשע"ב 

 צדדים קשורים.

 .2010התש"ע,  כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, -בעלי עניין 

 חירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.מדד המ – מדד
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 מדיניות חשבונאית -2אור ב

 
 (IFRSהצהרה על ציות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) .א

הדוחות  (.IFRS( לעיל, הדוחות הכספיים נערכו לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )ד)1כאמור בביאור 
 .2019במרס  24הכספיים אושרו לפרסום בדירקטוריון ביום 

  עקרונות עריכת דוחות כספיים .ב

המדיניות החשבונאית המוצגת בביאור זה יושמה באופן עקבי בכל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות 
 הכספיים, אלא אם צוין אחרת.

  .העלותהדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון 
, דורשת (IFRS)ומיים הכנת הדוחות הכספיים של החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלא

 מההנהלה לערוך אומדנים ולהניח הנחות המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים. 
אומדנים אלו מצריכים לעיתים שיקול דעת בסביבה של אי וודאות והינם בעלי השפעה מהותית על 

 הצגת הנתונים בדוחות הכספיים. 

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .ג

החברה, שהינו גם מטבע ההצגה בדוחות כספיים אלה, הוא המטבע הישראלי מטבע הפעילות של 
 )ש"ח(.

 
 חשבונות הקופה והקרן .ד

שבניהול החברה מנוהלים, על פי הוראות החוק המתייחסות, והקרן נכסיה והתחייבויותיה של הקופה 
 ל החברה בדוחות הכספיים ש לא נכללו ,לפיכך. בנפרד מחשבונות החברה ואין לחברה בעלות עליהם

  .והקרןפעולות ונכסי הקופה 
 
 הכרה בהכנסות והוצאות .ה

 .הכנסות והוצאות נרשמות על בסיס צבירה 
 
  דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים .ו

בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על הדוחות הנ"ל, בהעדר משמעות למידע זה, בשל אופייה השונה של 
 ה הפועלת על פי הוצאותיה בפועל ולא למטרות רווח. החברה שהינה  חבר

 
 

 חייבים ויתרות חובה - 3באור 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

 54 - צד קשור –קרן השתלמות 

 30 - צד קשור –קופת פיצויים 

 - 84 
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 הון מניות - 4באור 
 

 :2017-ו 2018ר בדצמב 31 לימיםהרכב הון המניות  א.
 

 מונפק רשום 
 ש"ח ש"ח 
   

 3,000 3,000 ש"ח ע.נ. 1מניות רגילות בנות 
   

 
, לא נדרשת החברה להון עצמי 2005 –על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  ב.

ה לעמוד מאחר ומנהלת קופת גמל ענפית ואינה נוטלת סיכון פיננסי אשר עלול לסכן את יכולת
 בהתחייבויותיה לעמיתים בהעדר הון עצמי.

 

 זכאים ויתרות זכות - 5באור 
 

 בדצמבר 31ליום  
 2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
   

    – חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ 

 92 11 צד קשור

 11 92 

 

 הכנסות מדמי ניהול - 6באור 
 
 רבדצמב 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2018* 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 286 299 224 פיצויים  תקופ
 455 512 408 קרן השתלמות 

 632 811 741 
 
 
 
 

 ד'.1. ראה באור 2018בספטמבר  30*מתייחס לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 
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 דמי ניהול - 7באור 
 

עובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )"חברת הגמל"( מכוחו בהתאם להסכם של החברה עם חברת הגמל ל
לצורך ביצוע מטלותיה, בתשתית הארגונית, התפעולית  להיעזרלה ואפשרה חברת הגמל לחברה סייעה 

דמי ניהול לחברת הגמל בעבור חלקה היחסי  החברה בתשלוםנשאה חברת הגמל. בתמורה, והחשבונאית של 
נכסי קופות הגמל של הינו יחס ההון  -" החלק היחסי"לעניין זה, ל. חברת הגמל בפוע בהוצאות שהוציאה 

בתוספת ההון של  שבניהול חברת הגמל תגמוליםקופת המחולק בסה"כ ההון של  על ידי החברהשנוהלו 
 ." יחס הון"(  –) להלן  על ידי החברהשנוהלו קופות הגמל 
 חישוב.מדי חודש, בסמוך למועד ה ,לחברת הגמלהועברו דמי הניהול 

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות  - 8באור 
 
 

  שנה ל  שנה ל שנה ל 
 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום 
 2016ר דצמבב 31 2017ר דצמבב 31 *2018ר דצמבב 31 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 91 115 90 דמי תפעול 

 - 49 51 )מנהלי תיקים( יעוץ השקעות

 9 9 10 אגרות ואחרות 
הנהלה הוצאות  סך הכל

 100 173 151 וכלליות

 
 
 ד'.1. ראה באור 2018בספטמבר  30מתייחס לתשעה חודשים שהסתיימו ביום *
 
 

 מיסים על ההכנסה - 9אור ב
 

 .1985 -החברה נישומה בהתאם לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

ווח אלא אך ורק לנהל בנאמנות את קופת הגמל האישית לאור אופייה של החברה, שהינה לא למטרות ר
, לא צפויה לחברה ולאור זאת שלחברה לא צפויים להיות רווחים או הפסדים ,וקרן ההשתלמות לפיצויים

 חבות מס.
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 צדדים קשורים בעלי עניין ו - 10באור 

 בהתאמה. 5-ו 3והזכאים של צדדים קשורים ראה באור יתרת החייבים ל .א

 ך השנה לא היו יתרות חובה/זכות מהותיות בין הצדדים.במהל

  לדוחות הכספיים. 6ראה באור  -ומקרן ההשתלמותפיצויים הדמי הניהול מקופת  .ב

בהסכם חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ עם  התקשרה החברה 2015ביולי  1יום ב .ג
באוקטובר  1הפסקת ההסכם )הול והעברת הני. עד ליום למתן שירותי ניהול ותפעול לקופות הגמל

אלפי  637של בסך הסתכמו  2017אלפי ש"ח דמי ניהול )דמי הניהול ששולמו לשנת  480( שולמו 2018
אלפי ש"ח(. דמי הניהול כוללים השתתפות  639 -הסתכמו דמי הניהול ב  - 2016שנת בש"ח, 

 בהוצאות שכר, מיכון, מקצועיות והוצאות משרדיות.

 החברה שבניהול הגמל קופות אודות םנתוני -11 באור
 

 .ד'1לא ניהלה החברה קופות גמל או קרנות השתלמות . ראה ביאור  31.12.2018נכון ליום 
 

 התפתחויות אחרות - 12באור 

 

במסגרת שינוי מבני שנערך בחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית בע"מ )לשעבר: קופת  .א
רית בירושלים בע"מ( )להלן: "הקופה" או "קופת התגמולים של העובדים באוניברסיטה העב

וחוזרי רשות שוק ההון ביטוח וחסכון, החל מיום  2005התגמולים"( בהתאם לחקיקת בכר משנת 
בנאמנות עבור העמיתים על ידי  שנוהלההפכה הקופה לתכנית שאינה יישות משפטית,  1.7.2015

(. עם נכסי הקופה נמנים עשרות נכסי " חברת הגמלחברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית )"
מקרקעין שהיו רשומים על שמה בלשכות המקרקעין, בהתאם למיקום כל נכס ונכס )להלן: "נכסי 

על מנת שבאופן טכני ניתן יהיה לבצע את בתקופה שקדמה להקמת חברת הגמל והמקרקעין"(.  
המקרקעין הרלבנטיות,  רישום נכסי המקרקעין )המהווים חלק מנכסי העמיתים( בלשכות רישום

צורך בישות משפטית שתהיה רשומה כבעלים של נכסי המקרקעין. לפיכך, הוסכם עם רשות  היה
המיסים ורשות שוק ההון כי אף שלא מדובר בנכסים המהווים קניין של החברה   אלא בנכסים 

, שתהיה המהווים חלק מנכסי העמיתים בקופת התגמולים, נכסי המקרקעין ירשמו על שם החברה 
רשומים בדוחות הכספיים של לא היו בהתאם, נכסים אלו    רשומה כבעלים מבחינה טכנית בלבד.

 החברה אלא בדוחות הכספיים של קופת התגמולים.
נערכו הסכמים בין הקופה לבין החברה המבהירים כי ניהול נכסי הממונה בהתאם לדרישת  .ב

בלבד. במסגרת החלטת רשות המסים מיום ( חברת הגמלהמקרקעין יהיה על ידי הקופה )וכיום 
כאמור לעיל לא יהווה אירוע מס  ת הגמלניתן אישור כי העברת נכסי המקרקעין לחבר 2.4.2015

 (.31.12.2017)תוקף האישור הינו  עד ליום 
הסתיימה בהצלחה העברת רישום הנכסים מהחברה לניהול קופות גמל  2017חודש פברואר  במהלך .ג

  באוניברסיטה בירושלים בע"מ לידי חברת הגמל לעובדי האוניברסיטה העברית ( של העובדים2003)
 בע"מ.

 
 












