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ו ו י ד ו ט מ ד י ד  דריח ה

 א. יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן ״החברה״), עוסקת בניהול אחים ואחיות ־

 קרן השתלמות (להלן ״קרן ההשתלמות״) בנאמנות. החברה הוקמה ביום 16 באפריל 1982 במסגרת

 הסכמי שכר בסקטור הציבורי. הקרן הינה קופת גמל כהגדרתה בחוק קופות הגמל ומיועדת לעובדים

 שכירים שהם אחים ואחיות וכן למי שהוא סטודנט לסיעוד, במשך תקופת לימודיו ו/או התמחותו

 באחד ממוסדות ההכשרה המוכרים לסיעוד על ידי מדינת ישראל והעובד באחד ממוסדות מערכת

 הבריאות.

 ב. החברה מנהלת במסגרת הקרן 2 מסלולי השקעה: מסלול השקעה כללי ומסלול ללא מניות.

 ג. הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, תוקף אישור קופת

 הגמל הינו עד ליום 31.12.2021.

 ד. להסתדרות האחים והאחיות טענות בנוגע למעמד בעלי המניות הרשומים כבעלי מניות בחברה.

 בהמשך לפניית בנק יהב לחברה, להעברת מניות החברה שהוא מחזיק בנאמנות, קיבלה החברה ביום

 25.5.2017 בישיבת הדירקטוריון החלטה על העברת מניות בנק יהב לידי גב׳ אילנה כהן מנכ״ל החברה

ת בתפקיד זה. ההעברה כפופה ש מ ש  בנאמנות, בהיותה יו״ר ארגון האחים והאחיות וכל עוד היא מ

 לאישור רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

 ה. אסטרטגיה העסקית של החברה ויעדיה העיקריים:

- מיצוב הקרן כקרן ייעודית לכלל האחים והאחיות.

 ־ השקעת כספי העמיתים, בהתייחס לסיכונים - וזאת, במטרה להשיג תשואה אופטימאלית.

 ־ עמידה בכל הוראות החוק לרבות הוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

- קיום ביקורת ובקרה על עבודת הקרן.

- ביצוע גבייה יעילה ואפקטיבית של חובות מעסיקים לקרן.



 מוצרים ושירותים

31.12.2020 31.3.2020 31.3.2021 

 מספד חשבונות עמיתים:

 פעילים 15,075 16,546 15,597

 לא פעילים 14,121 14,978 14,368

 סה״כ 29,196 31,524 29,965

 נכסים מנוהלים, נטו(באלפי ש״ח):

 פעילים 1,330,457 1,156,519 1,325,677

 לא פעילים 922,402 824,027 908,038

2,233,715 1,980,546 2,252,859 

 נתונים תוצאתיים של הטרו(באלפי ש׳׳ח):

 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים 779 991 2,211

 תקבולים מדמי גמולים 56,223 59,614 243,913

 תקבולים מדמי גמולים חד פעמיים 612 589 2,378

 העברות צבירה לקרן 23 826 545

 העברות צבירה מהקרן 50,166 49,486 170,278

 פדיונות 49,020 59,138 191,105

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות לתקופה 62,084 (211,709) 108,368

 דמי ניהול שנגבו מנכסים(באלפי ש׳יח):

 פעילים ולא פעילים 1,555 1,447 5,878

 שיעור ממוצע דמי ניהול במונחים שנתיים 0.28% 0.27% 0.28%

31.12.2020 31.3.2020 31.3.2021 

 חשבונותמנותהילןשר:

 מספר חשבונות 1,149 1,584 907

 נכסים מנוהלים נטו(באלפי ש״ח) 47,041 50,183 25,994

 דמי ניהול שנגבו מנכסים(באלפי ש״ח) 33 36 67

 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים 0.28% 0.27% 0.28%



י פ ס ל דיווח כ ת ע י מ י ג פ ל הכלורוז ה ת וזחנהלה ע ו י ר ח  א

 הערכת בקרות ונהלים. לגבי הגילוי

 הנהלת החברה (להלן ״הגוף המוסדי״}, בשיתוף עם המנכ״ל ומנהל הכספים של הגרף המוסדי העריכו

 לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על

 בסיס הערכה זו, חמנב״ל ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרוונ והנהלים לגבי הגילוי של

 הגוף המוסדי חינם אפקטיביים על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות

 בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד

ל דיווח כספי ימית ע  בסרה פנ

 במהלך הרבעון המסתיים ביום 31 במרץ 2021 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על

 דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, •על הבקרה הפנימית של הגוף

 המוסדי על דיווח כספי.

 שנקבע בהוראות אלו.

 ל>׳י1ד הרולד׳׳קר, יוי׳ר הדירקטוריון
20.05.2021 

 תאריך



ת מגכ״ל ר ה צ  ה

 איי, אילנה כהן, מצהירה כי.

 1. שקדתי את הדוח הרבעוני של אחים ואחיות ־ הברח לניהול קופות גמל בע״מ (להלן:
 ׳׳החברה״} לרבעון שהסתיים ביו• 31 במרץ 2021 (להלן: ״הדוח״}.

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג
 של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהו נכללו אותם

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים
 באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של

 החברה למועדי• ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה וו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים
 לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוהנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על

 ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח
 כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך
 שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות

 הממונה על שוק ההון

 (ג) הערכנו את האפקטיביות של היקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו! וכן־
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון
 זח שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה

 הפנימית של החברה על דיווח כספי. וכן־

 5 אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון
 ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-

 (ב) כל תרמית, ביו מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח

 כספי.

 איו באמור לעיל בדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

t fro^כ *rr^y/ 
 אילנהבוזן, מנכ׳ייל

20.05.2021 
 תאריך



 הצהרת מנתל הפטפ«0

 אני, רו״ח ליאור שממל, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח הרבעוני של אחים ואחיות ־ חברה לניהול קופות גמל בעי׳מ (להלן־
 ״החברה״) לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2021 (להלן: ״-הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו בולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג
 של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאוד הנסיבות בהן נכללו אות•

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3 , בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפי•
 באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של

 החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים
 לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.• וכן-

 יא) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על

 ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח,

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח
 כספי, המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך
 שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות

 הממונה על שוק ההון;

 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרורנ והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הפקדות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה

 המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו, וכן־

 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון
 וה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה

 הפנימית של החברה על דיווח כספי. וכן-

 5. אני ואחרי• בחברה המצהירים הצהרה זו גילמו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון
 ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון׳ של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר

 לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
 נא) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות. המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
 הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן־

 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח

 כספי,

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על בי כל דין.

,20.05,2021 
 תאריך



 יחב אחים ואחיות ־ חברה לניהול קופות גמל בע׳ימ

 רוחות כספיים ביניים

 ליום 31 במרץ 2021

 בלתי מבוקרים



SHARONY - S H E F L E R & CO. C P A. ר ושוול רואי חשבון ל פ  שר1נ״ - ש

SHARONY ARE C P A. 

SHEFLER ELI C P A. 

{!SR.) 

(!SR.) 

 שרוגי אריה ר1אה חשב1ן

 שפלר אלי רואה חשבון

 שפלר ארז רואה חשבון

 אשל ברוך רואה חשבון

 לייבוגיץ שלמה רואה חשבון

SHEFLER ERE2 C P A . 

ESHEL BARUCH C P A . 

LBBOVITCH SHLOMO C.P.A. 

(ISR.) 
(fSR.) 

 דוח סקירה של רואה החשבוו המבקר לבעלי המניות

 של

 יהב אהיס ואחיות י הברה לניהול קופות גמל בע״מ

 מבוא

 סקרנו את המידע הכספי המצורף של יהב אחים ואחיות - חברה למהול קופות גמל בע״מ (להלן:

 ״החברה״), הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 31 במרץ 2021 ואת הדוח התמציתי

 על הרווח הכולל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה

 אחראיים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

u ״דיווח כספי לתקופות ביניים״, וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי s 34 

 הנחיות משרד האוצר - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע

 ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ״סקירה של מידע כספי

 לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות״. סקירה של מידע כספי

 לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים

 והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה

 ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו

 להשיג ביטחון שמוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם

 מסקנה

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ״ל אינו

u ובהתאם להנחיות s 34 ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 משרד האוצר - רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

 כספי לתקופה ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 היקף הסקירה

 לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 שדוני-שפלר ישות׳
 דואי חשבון

 תל-אביב,
 ט׳ בסיון תשפ״א

 20 במאי 2021

 בית אמות ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תל אביב 6618001, טל. 03-6368767 סק0. 03-6368719

Amot Bituacb House, Derech Menachem Begin 48, Tel Aviv-Yafo 6618001, ISRAEL, Tei. 972-3-6368767 Fax. 972-3-6368719 

email: erezshefler@bdo.co.ii 
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n״m ה לניהול קופות גמל ר כ ת ״ ח ו י ח א ם ו י ח ב א ה  י

י פ ס כ ל המצב ה  דוח ע

 לתה 31
 בדצמבר

_2020_ 

 מבוקר

674 

61 

27 

762 

 ליו© 31 במרץ

2020 2021 

 בלתי מבוקר

 אלפי ש״ח

637 

226 

26 

889 

867 

137 

25 

1,029 

 ביאיר

32222 

 מזומנים

 חייבים ויתרות חובה

 רכוס קבוע

ל וזנבסייט  סך כ

 הוו מניות

61 

701 

762 

47 

842 

889 

218 

811 

1,029 

 התחייבויות

 התחייבויות בשל סיום העסקה

 זכאים ויתרות זכות

 סך הכל התחייבויות תזון

 הנאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים,

 מנהלת כללית
 ודירקטורית

 20 במאי 2021
 תאריך אישור

 הדוחות הכספיים
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מ ״ ע ל ב מ ת ג פו ה לניהול קו ר ב ת - ח ו י ח א ם ו י ח  מזב א

ח הכולל ו ו ר  דוה על ה

 לשנה
 לתקופה של 3 חורשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום ביום

 31 במרץ 31 בדצמבר

2020 2020 2021 

 בלתי מבוקר מבוקר

 ביאור אלפי ש׳יח

 הכנסות

 הכנסות מדמי ניהול מקרן השתלמות 1,555 1,447 5,878

ן כל ההכנסות 1,555 1,447 5,878  ס

 הוצאות

 הוצאות הנהלה וכלליות 6 1,555 1,447 5,878

 סך כל ההוצאות 1,555 1,447 5,878

וח(הפסד) לתקופה  רו

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מ ״ ע ת גמל כ ו פ ו ל ק ה לניהו ר כ ת ־ ח ו י ח א ם ו י ח כ א ה  י

 ביאורים לרוחות הכספיים

- כללי  ביאור 1

 1. יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע״מ(להלן ״החברה״), עוסקת בניהול אחים ואחיות - קרן

 השתלמות (להלן ״קרן ההשתלמות״) בנאמנות. הקרן הוקמה ביום 16 באפריל 1982 במסגרת הסכמי

 שכר בסקטור הציבורי. הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים

ם אחים ואחיות ה  (קופות גמל), התשס״ה-2005 (להלן: ״חוק קופות הגמל״) ומיועדת לעובדים שכירים ש

 וכן למי שהוא סטודנט לסיעוד, במשך תקופת לימודיו ו/או התמחותו באחד ממוסדות ההכשרה

 המוכרים לסיעוד על ידי מדינת ישראל והעובד באחד ממוסדות מערכת הבריאות.

 2. החברה מנהלת במסגרת הקרן מסלול השקעה כללי ומסלול ללא מניות.

 3. הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, תוקף אישור קופת הגמל

 הינו עד ליום 31.12.2021.

 ביאוד 2 - מדיניות חשבונאית

ים, הינם כדלקמן:  עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספי

 א. כללי

I A S 34 הדוחות הכספיים התמציתיים (״דוחות כספיים ביניים״) נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, ובהתאם הדוחות הכספיים של I F R S ״דיווח כספי לתקופות ביניים״ של תקני דיווח כספי בינלאומיים 

 החברה נערכו בהתאם להוראות משרד האוצר ־ רשות שוק ההון הביטוח וחסכון, בדבר עריכת דוחות

 כספיים רבעוניים של קופת גמל שפורסמו ביום 4 במרץ, 2018 בחוזר המאוחד״ ־ דין וחשבון לציבור״. מידע

 שאינו מהותי לא הוצג בדוחות.

 החברה אינה פועלת למטרות רווח, והואיל והחברה מנהלת קופה ענפית, הכנסותיה הן בגובה הוצאותיה.

 לפיכך, הדוחות על תזרים המזומנים והדו״ח על השינויים בהון העצמי אינם מוסיפים מידע פיננסי בעל

 משמעות על המידע הקיים בדוחות הכספיים ולכן אינם כלולים בדיווח הכספי.

 עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים ביניים, הינם בעקביות לאלו אשר יושמו בדוחות

 הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, אלא אם נאמר אחרת.

 ב. כסיס הצגת הדוחות הכספיים

 הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים נומינליים.

 ג. ההכרה כהכנסות והוצאות

 הכנסות והוצאות החברה רשומות על בסיס צבירה.

מ ונכסיה ק  ד. פעולות ה

 החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקרן לטובת עמיתי הקרן, בתמורה לדמי ניהול. נכסיה והתחייבויותיה של

 הקרן מנוהלים, על פי הוראות החוק המתייחסות, בנפרד מנכסי החברה ומהתחייבויותיה, ואין לחברה

 בעלות עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים. לפיכך, לא נכללו פעולות הקרן ונכסיה בדוחות הכספיים של

 החברה.
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מ ״ ע ל 1 מ ת ג ו פ ו ל ק ת ־ חפרה לניהו ו י ח א ם ו י ח 1 א ח  י

 ביאורים לדוחות הכספיים

נאית(המשך)  ביאוד 2 - מדיניות חשבו

(IFRS)ה. אימוץ של תקנים בינלאומיים 

 הדוחות הכספיים נערכו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים(להלן ״IFRS״) אשר פורסמו

 ונכנסו לתוקף ושעל בסיסם נקבעה המדיניות החשבונאית של החברה ובהתאם להנחיות הממונה בחוזר

(חוזר גופים מוסדיים 2007-9-7).  ׳אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS) בגופים מוסדיים׳

 ו. שימוש באומדנים ושיקול דעת

, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, I F R S ־  בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

 אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו.

 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת

 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת

 האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם

 לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 במהלך עריכת הדוחות הכספיים של החברה לא בוצעו תהליכי מדידה מהותיים.

 ז. רכוש קבוע

 הרכוש הקבוע מדווח בדוחות הכספיים על בסיס העלות, החל מיום רכישתו. הפחת מחושב בשיטת הקו

 הישר, בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.
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ל בעי׳מ מ פות ג ל קו ה לניהו ר פ ת ־ ה ו י ח א ם ו י ח  יהב א

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 3 -חייבים ויתדות חובה

 ליום 31
 ליום 31 במרץ

2020 2020 2021 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 הוצאות מראש 118 148 19

42 

-

76 

2 

 קרן ההשתלמות 19

 צדדים קשורים

 סה״כ חייבים ויתרות חובה 137 226 61

 ביאור 4 - התחייבויות בשל סיום חעסקח

 ליום 31
 ליום 31 במרץ

2020 2020 2021 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 הטבות בגין סיום יחסי עובד מעסיק 150 *

 הטבות לזמן קצר ־ הפרשה לחופשה 68 47 61

61 47 218 

 * החברה שאלה עובדת מההסתדרות הכללית,עובדת שסיימה העסקתה במהלך רבעון זה. בימים אילו מתנהל
 משא ומתן בין ההסתדרות הכללית לחברה להסדרת הנושא.

 ביאור 5 ־ זכאים ויתדות זכות

 ליום 31
 ליום 31 במרץ בדצמבר

2020 2020 2021 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 64 156 107

 הוצאות לשלם 219 302 262

 ספקים ונותני שירותים 471 329 280

 מוסדות ורשויות ממשלתיות 23 21 22

 צדדים קשורים 34 34 30

701 842 811 
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מ ״ ע ל פ מ ל קופות ג ה לניהו ר פ ת י ה ו י ח א ם ו י ח  יחפ א

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 6 - הוצאות הנחלה וכלליות

 לשנה
 לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום ביום

 31 במרץ 31 בדצמבר

2020 2020 2021 

 מבוקר

 אלפי ש׳יה

 תשלום לגורמים מתפעלים 623 588 2,419

 שכר עבודה ונלוות 347 222 928

 ייעוץ ושירותים מקצועיים 253 333 1,226

 דמי ניהול תיק השקעות 183 175 661

 גמול דירקטורים 32 36 118

 ביטוחים 28 23 94

 אחזקת משרד ותקשורת 27 27 102

 דיוור,שיווק ופרסום 17 148

 אחרות 43 41 175

 פחת והפחתות 2 2 7

ן הכל הוצאות הנהלה וכלליות 1,555 1,447 5,878  ס

 ביאור 7 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

 כנגד החברה אין התחייבויות תלויות נכון ליום 31.3.2021.
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