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ביןהתאמה-איאוסתירהבכל"(החברהדיווחי)"לעתמעתהמפורסמיםהחברהשלוהעיתייםהמיידים
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נבדקלאתוכנםואשר,חיצונייםמקורותעלהמבוססיםוהערכותנתונים,היתרבין,כוללתהמצגת,בנוסף
ונוחותתמציתלשםנערכתזומצגת.לנכונותםאחראיתאינההחברהולפיכך,החברהידי-עלעצמאיבאופן
שלהכספייםבדוחות,זהובכלללציבורהחברהשלבדיווחיםלעיןהצורךאתלהחליףנועדהולאבלבד

.החברה
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.המצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפו



מבט על -מ "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

2013-2021שנערך בין השנים החברהי סקר גיאוקרטוגרפיה שביצעה"עפ1

2019-2021ביחס לגידול ביתרת הנכסים באחוזים בין השנים 2

55.83%
30.13%מ  "אלטשולר שחם בע

ציבור

14.04%
לוינשטיין יאיר  

מ"אחזקות בע

חברת הגמל והפנסיה  

הגדולה בישראל

גוף הפנסיה

2הצומח בישראל

₪

בית ההשקעות

1המועדף בישראל

שנים ברציפות9

בית ההשקעות פסגות

י אלטשולר שחם  "נרכש ע

2021גמל ופנסיה במאי 

לאחר מועד הדוח  

אושרה עסקת מיזוג  

שתוצאתה בשינוי מבני

בעלי השליטה

שותפים בניהול החברה



יתרת נכסים מנוהלים גמל ופנסיה  

2021, בדצמבר31ליום 

ח"במיליארדי ש

:סך נכסים מנוהלים

ח  "מיליארד ש244.1-כ

38%-כהשתלמות

גמל אחר

2%-כחיסכון לכל ילד

7%-כגמל להשקעה

40%-כגמל אישיות

13%-כפנסיה



סך הפקדות בניכוי משיכות

בפילוח לפי מוצרים2021לשנת 

ח"במיליארדי ש

:סך הפקדות בניכוי משיכות

ח"מיליארד ש14.9-כ

33%-כהשתלמות

6%-כחיסכון לכל ילד 

29%-כגמל להשקעה

4%-כגמל

28%-כפנסיה 



2020בהשוואה לשנת 2021שנת 

ממשיכים לצמוח

ח"מיליארד שח"מיליארד שח"מיליון ש

2020, דצמבר31 2021, דצמבר31

138

258

2020, דצמבר31 2021, דצמבר31

165

244

2020, דצמבר31 2021, דצמבר31

17

31

בהיקף  48%-גידול של כ

הנכסים המנוהלים

בנכסי77%-גידול של כ

קרנות הפנסיה

ברווח הנקי87%-גידול של כ

2020, דצמבר31 2021, דצמבר31

1.8

2.4

בהיקף  35%-גידול של כ

הלקוחות

מהרווח הכולל  75%-המהווים כ2021ח בגין שנת "מיליון ש190חלוקת דיבידנד על סך 

לאישור סופי של דירקטוריון החברה  כפופים ח "מיליון ש150מתוכם סך של 



התפתחות נתח שוק החברה  

בקרנות הפנסיה החדשות  

הנתונים לקוחים מאתר פנסיה נט* 

נתח שוק הפקדות

2021לשנת 

64%
8.42%5.13%

נתח שוק הפקדות

2020לשנת 

נתח שוק נכסים מנוהלים

31.12.2021

42%
5.23%3.67%

נתח שוק נכסים מנוהלים

31.12.2020

כמות עמיתים

2020, דצמבר31 2021, דצמבר31

219,324

352,212

במספר  61%-גידול של כ

העמיתים בקרנות הפנסיה

נתח שוק נכסים  

מנוהלים צמח

42%-ב

הפקדות שנתיות  

לקרנות הפנסיה  

64%צמיחה של 



31.12.2019 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2021 30.9.2021 31.12.2021

נכסים ועמיתים| צמיחה והתפתחות הפנסיה 

גידול בנכסים לאורך השנים- גידול במספר עמיתים לאורך השנים-

הנתונים לקוחים מאתר פנסיה נט* 

17.5

מיליארד  

13.3ח "ש

מיליארד  

ח "ש
10.7

מיליארד  

ח "ש
8.5

מיליארד  

ח "ש

8

מיליארד  

ח "ש

21.6

מיליארד  

ח "ש

25.9

מיליארד  

ח "ש

27.9

מיליארד  

ח "ש

30.9
מיליארד  

ח "ש

116,474 149,829 167,241 188,872 219,324 260,252 290,625 316,815 352,212



ההתפתחות ההפקדות לקרנות הפנסיה בניהול החברה  

ח  "סך ההפקדות הרבעוניות במיליוני ש

Q4 2021Q3 2021Q2 2021Q1 2021Q4 2020Q3 2020Q2 2020Q1 2020

1,310

1,151

1,024

865
793

627

498493

הנתונים לקוחים מאתר הפנסיה נט-



לאחר מועד הדוח הגישה החברה תשקיף לעסקת מיזוג

הציבוריתלחברהלאפשרנועדהמבניהשינוי

תחומיהרחבתשלוביצועבחינה,החדשה

פעילותלתחומי,החברהעוסקתבהםהפעילות

ערךלהשיאבמטרההיתרבין,נוספיםפיננסיים

החברהשלהמניותבעליעבור

מ  "אלטשולר שחם פיננסים בע
חברה ציבורית הרשאית לפעול בתחומים נוספים

ר רן שחם "יו

ל יאיר לוינשטיין"מנכ

מ  "אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע

100%

ר יאיר לוינשטיין"יו

ל ענת כנפו תבור"מנכ





ח"מאזן החברה באלפי ש

:התחייבויות:נכסים

31.12.202131.12.2020

296,570140,047מזומנים ושווי מזומנים

245,07790,109השקעות פיננסיות

71,69818,669חייבים ויתרות חובה

19,91920,161רכוש קבוע

353,571314,437הוצאות רכישה נדחות

36,53215,151נכסי זכות שימוש

570,195124,811נכסים בלתי מוחשיים  

-24,756נטו, השקעה בחכירה

-5,368נכסים המוחזקים למכירה

1,623,686723,385סך כל הנכסים

31.12.202131.12.2020

270,724212,819זכאים ויתרות זכות

46,73745,735התחייבויות בגין מיסים שוטפים

657,652156,109התחייבויות פיננסיות

71,89715,363התחייבות בגין חכירה

6,0043,037נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים

8,6446,842התחייבויות בגין מיסים נדחים

התחייבויות המתייחסות לנכסים  

המוחזקים למכירה
10,507-

1,072,165439,905סך כל ההתחייבויות

551,521283,480הון

1,623,686723,385סך כל ההון וההתחייבויות



ח"דוחות רווח והפסד באלפי ש

42020רבעון 12021רבעון 22021רבעון 32021רבעון 42021רבעון 202120202019

1,423,808903,380699,498389,756393,994353,104286,954257,812כ הכנסות"סה

1,066,271686,788558,710280,850302,196274,756209,175189,172כ הוצאות"סה

357,537216,592140,788108,90691,79878,34877,77968,640רווח לפני מסים על הכנסה

138,00078,33549,81938,10034,16636,40329,09024,108מסים על הכנסה

219,537138,25790,96970,80657,63241,94548,68944,532רווח מפעילויות נמשכות

--19,37319,353---38,726(לאחר מס)רווח מפעילויות שהופסקו 

258,263138,25790,96970,80677,00561,29848,68944,532רווח נקי

--(2,829)80(1,092)(146)232(4,306)כולל אחר( הפסד)רווח 

253,957138,48990,82369,71477,08558,46948,68944,532רווח כולל

רבעון ראשון לאחר  

השלמת מיזוג  

פסגות
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