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  בע"מ ילין לפידות ניהול קופות גמל
  ("החברה")

   תיאור עסקי התאגיד
  מבוא

 31ליום תאגיד , להלן דוח תיאור עסקי ה2005בדצמבר  21מיום  2005-2-20חוזר גמל בהתאם להוראות 

  ").   תקופת הדוח(" 2012בשנת  הוהתפתחות עסקיחברה הסוקר את עסקי ה 2012בדצמבר 

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד –חלק ראשון 
  
 הותיאור התפתחות עסקי חברה פעילות ה .1

 
 חוקעל פי  ,כחברה פרטית בעירבון מוגבל 2004בנובמבר  24החברה נתאגדה בישראל ביום  .1.1

 .1999 -התשנ"ט החברות 
 . 2004קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  4החברה החלה לפעול בניהול  .1.2
(עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות  2011במהלך שנת  .1.3

קרנות השתלמות  4קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלוליות, ראה להלן) לקופות/קרנות  מסלו

 מרכזית אחת לפיצויים. וקופה
והחברה ₪, מיליארד  5שווי נכסי קופות הגמל שבניהול החברה מעל  עלה 2011 שנת במהלך .1.4

 פיננסיים שירותים על הפיקוחבתקנות  כהגדרתהחדלה להיות חברה בהיקף פעילות נמוך, 

"). למעבר הדירקטוריון תקנות(להלן: " 2007 -"זהתשס), וועדותיו(ביטוח) (דירקטוריון 

₪ מיליארד  5מחברה בהיקף פעילות נמוך לחברה המנהלת קופות גמל בשווי העולה על 

 .") השלכות רגולטוריות הכרוכות בעלויות כספיותגבוה פעילות בהיקף חברה(להלן: "

. ועומדת בדרישות הדין לעניין זה בהיקף פעילות גבוההינה חברה החברה  זה"ח דו למועד

לפרטים בדבר השינויים שהיה על החברה לבצע עם המעבר לחברה בהיקף פעילות גבוה, 

  להלן 6.2 לסעיף סיפאראה 

הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 ביום .1.5

 שנוהלומאותו סוג  הקופות יתרה אחת מכל סוג, אליה מוזגו מנהלת החברה קופ 1.1.2012

 לחוק 4' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי, החברה בידי

 חוק במסגרת נחקק אשר, 2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח

), 2009-2010 לשנים ליתהכלכ התוכנית ליישום חקיקה(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות

, 2.1 סעיפים ראה לפרטים. ההון שוק על הממונה שפרסם לנוהל ובהתאם, 2009-"טהתשס

 להלן. 6.1 -ו 2.3
  

 בעלי המניות בחברה .1.6
, 513167346ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון (מחזיקה במלוא הונה המונפק  סוקה החזקת אמצעייחברה פרטית שע

של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, העוסקת בניהול תיקי השקעות, וחברת ילין 

   .)הול קרנות נאמנותיהעוסקת בנקרנות נאמנות בע"מ,  ללפידות ניהו

אחד לפידות ודב ילין, המחזיקים  כל   דוח הם ה"ה יאירהבעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד 

ובזכויות בהון  50%-המחזיקה בשוקי הון בע"מ מזכויות ההצבעה,  ולידר  25%-בהון  ו מהזכויות 24.38%-ב

ה"ה דב ילין ויאיר לפידות, מחזיקים . ) בע"מ2005ההצבעה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים (

  כל אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל. 25%ת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של בהיתר שליטה והחזק
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 שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסוד .1.7
 

נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול   4.10.2010ביום 

 ATE  , וכתוצאה מכך הפכהATE Technology Equipment B.V) בע"מ, לבין 2005נכסים פיננסיים (
Technology Equipment B.V  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. באותו מועד חדלה שרם

מר דן דוד ז"ל, באמצעות גופים  פודים גרופ מלהיות בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ.

בחברה. נכון   היתר שליטהלו ניתן ו,  ATE Technology Equipment B.V -בעל השליטה ב ההי בשליטתו,

  .דן דוד בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו והזכויות שהיו נתונות למר חדש להיום לא הוצא היתר שליטה

 
 מבנה הקבוצה .1.8

   :נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

ÙÂ¯ ‚ ÌÈ„ÂÙ  Ì¯ 

ÈÏ 
˙Â„ÈÙÏ  ÔÈ :הבהרות 

הינה חברה פרטית העוסקת בהחזקות בחברות  "י.ל. החזקות") –ילין לפידות החזקות בע"מ (להלן 

 הפעילות בשוק ההון. 
הינה חברה פרטית שעיסוקה ניהול תיקי  "י.ל. ניהול") –ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן 

השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת תיקי  ניהול  ןהשקעות בניירות ערך. י.ל. ניהול היא בעלת רישיו

 .1995 - שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה בהעיסוק בייעוץ השקעות, 
קרנות  להינה חברה שהוקמה לצורך ניהו  ")נאמנות"י.ל.  –(להלן  קרנות נאמנות בע"מ לניהוילין לפידות 

 נאמנות. 
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  תחומי פעילות .2
  ), הם כדלקמן:2005-2-20החברה (כהגדרת המונח בחוזר גמל למועד דוח זה, תחומי הפעילות של 

 
ילין לפידות " : *)לתגמולים ואישית לפיצוייםקופת גמל ( א משלמת לקצבהקופת גמל ל  2.1

 :1קופ"ג מסלולית הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן - "קופת גמל
  ;גמישה השקעות תמדיניובעל  מסלול -כללי  מסלול -גמל  קופת לפידות ילין .2.1.1
 ושל ההשקעות מדיניות"י שעפמסלול - מנייתימסלול  – גמלקופת  לפידות ילין .2.1.2

 ;  המסלול השקעותמסך  50%-לא יפחת מ במניות השקעותיו שיעור
שעור  ושלשעפ"י מדיניות ההשקעות מסלול  - אג"חמסלול  –ילין לפידות קופת גמל  .2.1.3

  ; המסלול מסך השקעות 50%-באגרות חוב לא יפחת מ השקעותיו
 שלו ההשקעות מדיניות"י שעפ מסלול – 'ב כללימסלול  –גמל  קופתלפידות  ילין .2.1.4

 ;המסלול השקעותמסך  50%-במניות לא יעלה על השקעותיושעור 
שעפ"י מדיניות מסלול  - אג"ח מדינה (ללא מניות)מסלול  – גמלקופת  ילין לפידות .2.1.5

 השקעותמסך  75%-באג"ח מדינה לא יפחת מ השקעותיושעור  ושלההשקעות 

 ;המסלול
לחוק קופות הגמל אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל רק לגבי כספים  3בעקבות תיקון  (*)

נתקבל ואילך  2008. לגבי כספים המופקדים בשל שנת המס 2008שהופקדו לקופות בשל שנות המס שקדמו לשנת 

   שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל לקצבה.מהממונה על 
 
 : (**)לפיצויים מרכזיותקופות  .2.2

 . קופ"ג שמדיניות ההשקעות שלה גמישה. ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים .2.2.1
נקבע כי הממונה יהיה רשאי לתת אישור לקופת גמל מרכזית לפיצויים רק לגבי  לחוק קופות הגמל  3(**)במסגרת תיקון 

   .בלבד 2010ולגבי כספים שהופקדו בה עד  2007קופה  שפעלה כדין  כקופה כאמור בשנת המס 

  

 ללת מסלולי השקעהקרן השתלמות הכו - "ילין לפידות קרן השתלמות": השתלמות ןקר .2.3

  :1כמפורט להלן
 מדיניות השקעות גמישה; מסלול בעל – מסלול כללי -  השתלמות ילין לפידות קרן .2.3.1
שעפ"י מדיניות ההשקעות  מסלול – 'ב כללימסלול -  השתלמות קרןלפידות  ילין .2.3.2

 ;השקעות המסלולמסך  50%-במניות לא יעלה על השקעותיושעור  ושל
 ושלשעפ"י מדיניות ההשקעות  מסלול – אג"חמסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.3

  ; מסך השקעות המסלול 50%-ות חוב לא יפחת מבאגר השקעותיושעור 
שעפ"י מסלול  – אג"ח מדינה (ללא מניות)מסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.4

מסך  75%-באג"ח מדינה לא יפחת מ שעור ההשקעה ושלמדיניות ההשקעות 

 ;המסלול השקעות
  

   

                                                 
1

מנהלת  1.1.2012הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה באופן שהחל מיום  31.12.2011לעיל, ביום  1.5כאמור בסעיף  
כיום בקופת הגמל לא משלמת , כל אחד ממסלולי ההשקעה הנכללים 31.12.2011החברה קופה אחת מכל סוג. לפיכך, עד ליום 

החל מיום לקצבה או בקרן ההשתלמות שבניהול החברה, היווה קופה משלמת לקצבה או קרן השתלמות בפני עצמה, בהתאמה, ו
כל הקופות לא משלמות לקצבה שנוהלו בידי החברה עד לאותו מועד מוזגו לקופה אחת (מסלולית) וכל קרנות  1.1.2012

רה עד לאותו מועד מוזגו לקרן השתלמות אחת (מסלולית).לעניין זה יצוין כי לא חל כל שינוי ההשלמות שנוהלו בידי החב
במדיניות ההשקעות של הקופות ושל קרנות ההשתלמות שמוזגו כאמור, וזכויות העמיתים בקופות ובקרנות ההשתלמות שמוזגו 

  כאמור לא נפגעו.
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 בהון התאגיד ועסקאות במניותיו השקעות .3
של החברה.  כ.א ע"נ  ש"ח 1מניות רגילות בנות  1,500,000י.ל. החזקות -שום החברה הוקצו לימועד רב

נפרעו בתמורה לתשלום ערכן הנקוב. לא בוצעו הקצאות ו/או השקעות נוספות בהון החברה  ש"ח  1,100,000

  .בחברהלמן מועד הקמתה, ולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות 

 
 ומניות הטבה בידנדיםדי .4

הקמתה לא חילקה החברה דיבידנדים במזומן ו/או בדרך של חלוקת מניות  מועד למן .4.1

 הטבה.
את האפשרות ותבחן בעתיד אין מדיניות בעניין חלוקת דיבידנדים. החברה בוחנת לחברה  .4.2

, מחד, ודרישות לחלק דיבידנד, על בסיס תוצאותיה העסקיות והכללים לחלוקה על פי דין

החברה לא מוטלות מגבלות מכוח הסכמים עם צדדים שלישיים ההון העצמי, מאידך. על 

 .כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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  מידע אחר –חלק שני 
 על תחומי פעילות עיקריים כספימידע  .5
 

 :חברה באלפי ש"חכספי לגבי תחומי הפעילות של הלהלן מידע  .5.1
 

  

  בטבלאות לעיל: להלן הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים המפורטים .5.2
בתחום פעילות זה : )תגמולים ואישית לפיצויים( א משלמת לקצבהקופת גמל ל .5.2.1

, אשר בעקבות מיזוגן לקופה אחת, כאמור קופות גמל 5 2011בשנת  החברה ניהלה

הן מנוהלות כמסלולי השקעה בקופה  1.1.2012החל מיום , לעיל 2.1ו  1.5בסעיפים 

 .לעיל 2.1והכל כמפורט בסעיף  ,הממוזגת
  

  א משלמת לקצבהת גמל לקופ  

  2012  2011  2010  

  16,115 24,828 32,390  הכנסות מדמי ניהול

 2,246,475  3,154,576 4,149,345  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

 30,621  58,358 73,106  סך הפקדות

 502,905  1,008,488 686,689  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

 35,292  90,235 105,064  סך משיכות

  קופת גמל מרכזית לפיצויים    

  2012  2011  2010  

  2,243  2,878 3,298  הכנסות מדמי ניהול

  323,517  391,195 520,998  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  15,179  - -  סך הפקדות

  16,807  83,644 128,814  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

  8,271  13,993 34,312  סך משיכות

  השתלמות ןקר  

  2012  2011  2010  

  11,155  21,074 34,723  הכנסות מדמי ניהול

  1,551,502  2,830,243 4,573,613  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  152,272  316,493 558,994  סך הפקדות

  383,519  1,076,292 1,033,487  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

  38,478  79,788 180,970  סך משיכות

  

  ההשתלמות שבניהול החברה וקרןקופות הגמל מידע כספי על סה"כ  

  2012  2011  2010  

  29,513  48,780 70,411    הכנסות מדמי ניהול

  2,538  )1,481( 1,025   אחרות מהשקעות וריבית (הוצאות) הכנסות

  21,471  36,494 67,980   עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  

  10,580  10,805 3,456   רווח לפני מיסים

  4,121,494  6,376,014 9,243,956  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  198,072  374,851 632,100  סך הפקדות

  903,231  2,168,424 1,848,990  ת זכויות אל הקופות (מהקופות), נטוסך העבר

  82,041  184,016 320,346  סך משיכות
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 שערי מעליית כתוצאה"י החברה ע המנוהלים הנכסים בסךחל גידול הדוח  בשנות
 נטו זכויות. גידול בסך העברת אחרות גמל מקופות זכויות ומהעברת הערך ניירות

נובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי  הקופותאל 
  לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת. הקופות

  
פעילות זה ניהלה החברה קופה מרכזית לפיצויים בתחום : קופה מרכזית לפיצויים .5.2.2

ע"י החברה חל גידול בסך הנכסים המנוהלים בשנות הדוח   יחידה בתקופת הדוח.
 אחרות. רת כספים מקופות מרכזיות כתוצאה מעליות שערי ניירות הערך וכן מהעב

נובע בין היתר בשל פרסום תשואות  הקופהאל  זכויות נטוגידול בסך העברת 
לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי  הקופהמובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 

 אוסר על הקמת קופותה 2008לחוק קופות הגמל מינואר  3יקון ת. לחברה המנהלת
להמשיך  יכלוגמל מרכזיות לפיצויים גמל מרכזיות לפיצויים חדשות, קבע כי קופות 

  .2011ולקבל הפקדות רק עד לחודש ינואר 
 

קרנות  4 2011שנת  ם פעילות זה ניהלה החברה בקרנות השתלמות: בתחו .5.2.3
 2.3 -ו 1.6השתלמות, אשר בעקבות מיזוגן לקרן השתלמות אחת, כאמור בסעיפים 

נפרדים בקרן הממוזגת, הן מנוהלות כמסלולי השקעה  1.1.2012לעיל, החל מיום 
חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ות הדוח בשנ לעיל. 2.3והכל כמפורט בסעיף 

בתחום הפעילות כתוצאה מעליות שערי ניירות הערך וכן מהעברת כספים מקרנות 
נובע בין  קרנות ההשתלמותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת  השתלמות אחרות.

לאורך זמן  הקופותביחס לסיכון שהושגו בידי  היתר בשל פרסום תשואות מובילות
 .  וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת
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 החברההסביבה הכללית של  סקירת .6
  

  :ברגולציה שינויים .6.1

  ")הדיווח תקופת" להלן:זה  6.1בסעיף ( )2012בשנת הדיווח (ברגולציה  שינויים - כללי
  

להלן פרטים לעניין הוראות דין שפורסמו ונכנסו לתוקף בתקופת הדיווח, ואשר ליישומן עשויה 
להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה המנהלת. לעניין זה, השפעה מהותית הן 
בשל הערכות לצורך עמידה בכללי ממשל תאגידי  או בשל הצורך בהקמת מערכות תשתית 

  .   לפיקוח, בקרה או דיווח
  

לעניין הוראות דין אשר ליישומן עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה 
  שפורסם בידי החברה.  2011שנתי לשנת  חראה דוואשר פורסמו בשנים שקדמו לתקופת הדיווח, 

    
  :ח)יוו(תיקוני חקיקה בתקופת הד חקיקה ראשית -הוראות דין

 
 2012.5.14 ביום: 2012–"ב) התשעוהוראת שעה 190חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  .6.1.1

–"ב) התשעוהוראת שעה 190(מס' חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ה ברשומות פורסם
לחוק קופות הגמל אשר כלל,  3תיקונים משלימים לתיקון מס'  במסגרתו בוצעו, 2012

השלמת הרפורמה לעידוד החיסכון לקצבה תוך הרחבת הטבות המס את  בין היתר
הניתנות בעת משיכת הכספים מהאפיק הקצבתי וקביעת כללים אחידים להיוון קצבה 
לכדי סכום חד פעמי. כמו כן הוסרו מגבלות קיימות לעניין הפקדות חברה בעבור בעל 

מת לאחר התחשבנות עוגנה האפשרות להותיר כספי פיצויים בקופה לא משלוהשליטה, 
 .המס

  
 אשר, 2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 4' מס תיקון .6.1.2

 הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נחקק
פורסם  23.7.2009: ביום ")4' מס תיקון(להלן: " 2009-"טהתשס), 2010-2009 לשנים

 ביום חל, לאחר מספר דחיות, לתוקף כניסתו מועד, אשר 4ברשומות תיקון מס' 
קובע כי חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל אחד  4. תיקון מס' 1.1.2012

, כאשר ניתן יהיה לנהל מספר 4סוגי קופות הגמל המפורטים בתיקון מס'  11 -מ
הושלם  31.12.2011 ביום בהתאם לכללים שיקבע הממונה בחוזר..מסלולים בכל קופה, 

 קופת החברה מנהלת 1.1.2012 מיום שהחל באופן, החברה שבניהולפות הגמל מיזוג קו
 .סוג מכל, מסלולית, אחת גמל

  
הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני והפעלת מערכת  חוק .6.1.3

, כמפורט להלן, 2011בחודש מרץ  , אשר עד לתיקונו2005 –התשס"ה סליקה פנסיונית) 
הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני)  חוקהיה שמו: 

 ברשומות פורסם 10.3.2011 ביום: ")הפנסיוני השיווק חוק" –(להלן  2005 –התשס"ה 
 שירותים על הפיקוח חוקשם החוק להשיווק הפנסיוני (בגינו שונה  לחוק 3' מס תיקון

). 2005-"ההתשס), פנסיונית סליקה מערכת והפעלת פנסיוני בייעוץ(עיסוק  פיננסיים
 מרכזית פנסיונית סליקה מערכת להקמת הקשר בכל חדשות דין הוראות כולל התיקון

הודעה על פרסום מכרז באתר אגף שוק ההון  מהרסופ 12.7.2011ביום  .והפעלתה
ספק להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה הכוללת, את לבחירת 

זכתה חברת נס  12.8.2012, ביום העקרונות הבסיסיים שיעמדו בבסיס המכרז
. תחל המערכת לפעול 2013טכנולוגיות במכרז האוצר, וע"פ התחזיות עד לאמצע שנת 

חובת שימוש , פורסמה באתר אגף שוק ההון טיוטת חוזר שעניינה 14.2.2012ביום 
היערכות מוקדמת של גופים שיהיו חייבים , שמטרתה במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

, להשתמש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ושל הגופים שיהיו רשאים להשתמש בה
. מרבית הוראות החוזר מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית תפקוד יעיל של לצורך
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סופי) בתום תשעה חודשים ממועד תחילת פעילות   ייכנסו לתוקף (לאחר פרסום נוסח
בעקבות פניות שהתקבלו במשרדי האוצר לאחר פרסום חוזר חובת  .המערכת כאמור

חוזר מעודכן הכולל  15.8.2012שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, פורסם ביום 
 .מספר תיקונים טכניים והבהרות

  
 17.8.2011: ביום 2011 -"אהתשע), קהחקי(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק .6.1.4

 מעגן החוק, 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוקפורסם 
 –את הגברת האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

קופות גמל ובחוק הפיקוח על שירותים  –ביטוח; בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
נכנסו  2012החל מחודש אוגוסט  ), עיסוק בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני –פיננסיים 

  שיעורי וסכומי הקנסות במסגרת התיקון. לתוקפם תיקוני החקיקה לעניין
  

  :משנית (תקנות שהותקנו ו/או תוקנו בתקופת הדיווח) חקיקה -דין  הוראות
   

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת  17.7.2012ביום  .6.1.5
 -2012-סליקה פנסיוניים) (אבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית) תשע"ב

 התקנות קובעת הוראות שונות בנוגע לאבטחת מידע במערכת סליקה פנסיונית מרכזית. 
 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה  פורסמו 30.8.2012ביום  .6.1.6
חברה מנהלת שניהלה ביום  ן, לפיה2012-לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב

אחת מכל סוג באמצעות יותר ממתפעל אחד, תהיה רשאית  יותר מקופ"ג 15.7.2009
באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים קופ"ג אחת מכל סוג, וכן  1.1.2014לנהל עד ליום 

, 1.6.2010 - כי חברה מנהלת שקיבלה לניהולה קופ"ג מחברה מנהלת אחרת לאחר ה
 6במשך  תהיה רשאית לנהל קופ"ג נוספת מסוג הקופה שהועברה לניהולה כאמור

    חודשים נוספים.
  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול),  פורסמו 21.6.2012 ביום .6.1.7
, שמטרתן לאפשר גביית דמי ניהול הן מצבירה והן מהפקדות שוטפות 2012-בהתשע"

במסגרת ולהחיל שיעור אחיד של דמי ניהול הן על קופות גמל והן על ביטוחי מנהלים, 
כך משלמות ושאינן משלמות קצבה שעור דמי הניהול בקופות גמל  הוגבל התקנות

 :שחברה מנהלת רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט להלן
שיעור דמי הניהול השנתי המרבי  שרשאית חברה מנהלת לגבות מהיתרה    א. 

 1,  והחל מיום 1.1%הוא  2013בדצמבר  31הצבורה בחשבון כל עמית עד ליום 
  .1.05%הוא  2014 בינואר

  . 4%מתשלומים המועברים אליה בשל כל עמית, בשיעור שלא יעלה על    ב. 
הגבלת דמי הניהול כאמור לא צפויה להשפיע באופן מהותי על הכנסות להערכת החברה, 

  .החברה
 

 גופיםתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על  .6.1.8
 התקנות ברשומות פורסמו 7.6.2012 ביום ")התקנות(להלן: " 2201- ), התשע"במוסדיים

כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים .  –חוזר לעניין זה  4.7.2012פורסם ביום  וכן
 כל על החלים השקעה לכללי ידההתקנות והכללים, היא קביעת  מסגרת אח מטרת

 הגופים המוסדיים, לרבות כספי נוסטרו. 
 

פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)   2.12.2012 ביום .6.1.9
 נקבעו התקנות במסגרת, 2012 -"בהתשע(כללים לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה), 

 הפקדות לעניין הוראות זה ובכלל,  לקצבה מרכזית גמל קופת ניהול לעניין הוראות
 .מהקופה ותשלומים בקופה עמית תשלומי
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-ב(איתור עמיתים ומוטבים), התשע" הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)תקנות  .6.1.10
 איתור בדבר הוראות כוללותהתקנות והן  ברשומות פורסמו 30.1.2012 ביום: 2012

. עמית פטירת על הודעה קבלת לאחר מוטבים ואיתור נותק עימם שהקשר עמיתים
 הוראות נקבעוור עמיתים ומוטבים, בו פורסם חוזר נוהל אית 5.2.2012בנוסף, ביום 

מועד כניסת התקנות   עמיתים ומוטבים איתורלעניין  התקנות להוראות משלימות
(למעט הוראות התקנות לעניין עדכון פרטי זיהוי  1.1.2013ביום חלו והחוזר לתוקף 

 ).1.6.2013עמיתים שמועד כניסתן לתוקף 
  

הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה  תקנות .6.1.11
 פורסמו, 29.2.2012 ביום: ")העצמי ההון תקנות(להלן:" 2012-במנהלת), התשע"

על מנת  של חברות המנהלותהגדלת ההון העצמי  ןשעניינהעצמי  ההוןתקנות  ברשומות
כרית ביטחון מפני סיכונים תפעוליים, שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת  שתהא להם

הונה העצמי של  .30.3.2012ביום לתוקף נכנסו התקנות הון למימון הפעילות השוטפת. 
 בתקנות.  החברה גבוה מהסכום הנדרש

 
 ביצוע בגין ישירות הוצאות) (גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .6.1.12

 את: התקנות מפרטות ")הישירות ההוצאותתקנות (להלן: " 2008 -"חהתשס), עסקאות
עמלות קניה ומכירה  ביניהןישירות בשל ביצוע עסקאות בנכסי קופ"ג, ההוצאות סוגי ה

 צד של שאינם סחירים לא ערך בניירות"ג קופועמלות קסטודיאן, הוצאות בגין השקעות 
  , ניהול חיצוני עמלות וכן מיסים, קשור
וכן חוזר לעניין  ההוצאות הישירות לתקנותתיקון  סם ברשומותפור,  29.2.2012 ביום

כללים  נקבעולהוראת קבע,  האמורההוראת השעה  זה. במסגרת התיקון לתקנות הפכה
ניתנה ביחס להשקעה בתעודות סל (בדומה לכללים החלים ביחס לקרנות נאמנות), 

 הגוף שהגיש נגזרת תביעה או תייצוגי תובענה בגין הנובעת מהוצאהבחלק  הכרה
האפשרות להכרת ההוצאה כהוצאה ישירה כאשר  בוטלהלדמי הניהול),  מעבר( המוסדי

כאשר מנהל תיקים זר הוא צד  או ף מוסדי היא בקרן חוץ של צד קשורהשקעה של גו
או כאשר בוצע הליך דירוג פנימי באמצעות החברה המנהלת, חברה בשליטתה או  קשור

   השליטה בה.בשליטת בעל 
 

 שירותים על הפיקוח תקנות, לאחר תקופת הדוח, פורסמו ברשומות 1.1.2013ביום  .6.1.13
התקנות , 2013-"גתשע), גמל בקופות ביטוחיים) (כיסויים גמל(קופות  פיננסיים

לחברות מנהלות של קופות גמל להציע לעמיתיהן כיסוי ביטוחי דומה לזה  ותאפשרמ
 . המוצע לעמיתים בחברות ביטוח

 
  :הממונה חוזרי
  

 כספים במשיכת איחור בשל פיצוי לעניין עקרוניות הכרעות חוזר פורסם 16.3.2011 ביום .6.1.14
מורה על אופן הפיצוי לעמיתים ה, השקעה מסלולי או"ג קופ בין כספים בהעברת או

שבקשותיהם למשיכת כספים או להעברת כספים בוצעו באיחור. על פי החוזר, על חברה 
מנהלת לבדוק  את כל בקשות המשיכה או העברת הכספים שהוגשו לה בתקופת המשבר 

(להלן: "תקופת  31.12.2008 ועד 1.6.2008הפיננסי העולמי, דהיינו בתקופה שמיום 
   . המשבר")

לשלם היה , על החברות המנהלות ולעדכונים שפורסמו לגביו החוזר להוראות בהתאם
, באופן שישולמו להם הכספים בערכים הנכונים 29.3.2012ליום את הפיצוי לעמיתים עד 

  פעלה בכפוף להוראות החוזר. החברה  בחוזר שנקבעו יםלמועד
  

 להבטיח שמטרתו, מוסדיים גופים ללקוחות שירות לעניין חוזר פורסם 8.8.2011 ביום .6.1.15
 על שונות חובות מטיל החוזר. הלקוח מקבל אותו בשירות מתמשך ושיפור נאותה רמה
 עובד סוג כל עבור כללים הגדרתו -שירות אמנת קביעת ביניהן, הנהלתו ועל המוסדי הגוף
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 הכשרתו, השכלתו, ממנו הנדרשת המקצועיות לרמת ביחס לקוחות המשרת
, בכיר עובד של במעמד שיהיה לקוחות שירות ממונה המוסדי הגוף ימנה בנוסף.וניסיונו

 החוזר במסגרת. בחברה המתרחש על המוסדי הגוף של הכללי למנהל ידווח אשר
 לתוקף נכנסו החוזר הוראות. התהליך לבקרת הוראות החברה דירקטוריון על מוטלות

  .1.1.2013 ביום
  

רשימת נכסי הנוסטרו של  לעניין חוזרבאתר אגף שוק ההון  םפורס 15.1.2013 ביום .6.1.16
, הגופים המוסדיים נדרשים לדווח על החוזר לפיהגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד. 

כולל  הבודד הנכס ברמת נכסים רשימת באמצעות וזאתהשקעות הנוסטרו שלהם, 
 לגבי לתוקף החוזרת הוראות כניסמועד  התחייבויות פיננסיות, ולרבות מכירה בחסר.

  .2012שנת  בגיןהשנתי  הדיווח מועדחלו ב  –חברות מנהלות קופות גמל 
  

טיוב נתוני זכויות גופים מוסדיים שעניינו פורסם ונכנס לתוקף חוזר  21.12.2011 ביום .6.1.17
את הפעולות הנדרשות מגוף מוסדי כדי להבטיח, . החוזר קובע עמיתים בגופים מוסדיים

במערכות המידע יהיה מהימן, שלם, זמין וניתן  זכויות עמיתיםכל הניתן, שרישום כ
הכפופה למנכ"ל הגוף המוסדי, אשר  . בין היתר נקבעה חובת מינוי ועדת היגוילאחזור

פרויקט הטיוב ותדווח באופן שוטף לדירקטוריון על של תגבש את תכנית העבודה 
ים להשלמת פרוייקט עודכנו לוחות הזמנ 18.11.2012 -ביום ה הפרוייקט. התקדמות

  .פועלת בהתאם לדרישות החוזרהחברה  הטיוב. 
  

אופן ההתקשרות בין גוף מוסדי לבעל רישיון ב העוסק חוזר , נכנס לתוקף1.1.2012ביום  .6.1.18
להחיל את הכללים בנוגע להתקשרות סוכן ביטוח עם מבטח, גם על  ופנסיוני, שמטרת

 וכן השונים הסוכנים עם שחתמה ההסכמים לעדכון פעלה החברההחברות המנהלות. 
  .החוזר להוראות בהתאם וזאת, עתידיים הסכמים לעדכון

  
אינטרנטי לאיתור  ממשק ,באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינופורסם  1.8.2012ביום  .6.1.19

כספים ללא דורש ב טיפולמסגרת ה. בחשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו
וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות בחיסכון פנסיוני 

אינטרנטי  ממשק , הוחלט על הקמת2012 –גמל)(איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב 
פורסם חוזר נוסף  28.11.2012 -ביום ה לאיתור חשבונות עמיתים.נגיש ופשוט  ,מרכזי

 בעניין זה, במסגרתו ניתנו מספר הקלות לעניין יישום החוזר. 
  

ניהול במכשירי החיסכון  דמיפורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " 1.1.2013ביום  .6.1.20
שמטרתו הגבלת גופים מוסדיים במתן הטבות כלכליות לתקופות קצרות   " הפנסיוני

תחילת הוראות החוזר ביום מוצר. העשויות להשפיע על בחירה לא מושכלת של 
1.1.2013  . 

 
יפוי כוח לבעל רישיון,  מתןהעוסק ב ויועצים סוכנים זרחו פורסם 12.12.2012 ביום .6.1.21

גופים המוסדיים. בין היתר נקבע כי ייפוי כוח המסמיך בעל רישיון לקבל ה עלולהשלכות 
מידע אודות לקוח באופן חד פעמי לשם מתן ייעוץ/שיווק פנסיוני לראשונה, יהיה בתוקף 

 ייחתםוני לטיפול בביצוע עסקה למשך שלושה חודשים, כי ייפוי כוח המסמיך יועץ פנסי
במסגרת הסכם ייעוץ מתמשך ויהיה בתוקף כל עוד הסכם הייעוץ בתוקף (אך על היועץ 
להעביר ללקוח, אחת לשנתיים בקשה לאשרור ייפוי הכוח) וכן כי ייפוי כוח המסמיך 
סוכן ביטוח/שיווק פנסיוני לטפל בביצוע עסקה במוצר פנסיוני עבור לקוח יהיה בתוקף 

שך שנתיים. כן נקבע כי חתימת לקוח על ייפוי כוח המסמיך בעל רישיון לטפל בביצוע למ
עסקה בשמו, תבטל כל ייפוי כוח קודם עליו חתם הלקוח, המסמיך בעל רישיון אחר 
לטפל בביצוע עסקה באותו מוצר פנסיוני, החל ממועד החתימה על ייפוי הכוח החדש. 

 .1.5.2013המועד לכניסת החוזר לתוקף הינו 
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" גרפית ממוחשבת חתימה פורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " 3.4.2012ביום  .6.1.22
וכללים לנעילת מסמכים לצרכי ארכוב גרפית ממוחשבת חוזר זה קובע כללים לחתימה 

גוף מוסדי יקבל מסמכים החתומים בחתימה . ע"פ החוזר חתימה אלקטרונית באמצעות
, כחלק מביצוע עסקה. גוף מוסדי בלבדחוזר הגרפית ממוחשבת, בהתאם להוראות 

יפרסם נהלי עבודה לשם העברת קבצים החתומים בחתימה גרפית ממוחשבת של לקוח, 
 באופן ברור ונגיש לבעלי רישיון.

  
 סוכנים ללקוחות שירותפורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " 17.12.2012ביום  .6.1.23

בו עשרה בעלי רישיון או יותר, ימנה את  תאגיד שעובדים", חוזר זה קובע כי ויועצים
אחד העובדים בו כאחראי על שירות לקוחות במשרד וטיפול בפניות לקוחות. תפקידי 

לקבוע הנחיות לטיפול בפניות ובתלונות ) 1( אחראי שירות לקוחות יהיו לכל הפחות אלו:
והעקרונות לקוחות, וכן להנחות ולהביא לידיעת בעלי רישיון בתאגיד את הכללים 

או לאחראי על יעוץ  מנהל העסקים בסוכנותלהגיש ל)2( החלים בעניין שירות לקוחות.
התאגיד בהוראות חוזר זה. תחילת הוראות  קר את עמידתוסהדוח שנתי פנסיוני בתאגיד 

 .1.1.2014החוזר ביום 
 

  ת החברה:השלכות רגולטוריות על פעילו –₪ מיליארד  5מעבר לניהול נכסים בשווי העולה על 
עלה שווי נכסי קופות הגמל שבניהול החברה  2011 במהלך שנתלעיל,  1.4כאמור בסעיף  .6.1.24

בתקנות כהגדרתה והחברה חדלה להיות חברה בהיקף פעילות נמוך, ₪, מיליארד  5מעל 
 בשווי גמל קופות המנהלת לחברה נמוך פעילות בהיקף מחברה למעבר. הדירקטוריון

") השלכות רגולטוריות גבוה פעילות בהיקף חברה(להלן: " ₪ מיליארד 5 על העולה
הנות מן יהכרוכות בעלויות כספיות, שכן כחברה בהיקף פעילות גבוה היא אינה זכאית ל

 ההקלות שניתנו בתקנות הדירקטוריון ובחוזרים השונים לחברה בהיקף פעילות נמוך. 
לחברה בהיקף פעילות בוצעו בידי החברה בעקבות הפיכתה הלן פירוט השינויים של

 הדירקטוריון); ) לתקנות1(2תקנה מכח מינוי דח"ץ שלישי ( גבוה:
מניין חוקי (מכח קיום בישיבות הדירקטוריון לצורך לפחות נוכחות שני דח"צים   .א

 );לתקנות הדירקטוריון 7תקנה 
החברות (כללים בדבר גמול תשלום גמול לדירקטורים החיצוניים בהתאם לתקנות   .ב

"), ללא ההקלה גמולה תקנות" (להלן: 2000-התש"ס לדירקטור חיצוני),והוצאות 
לשלם גמול שנתי וגמול השתתפות  לה שאפשרהשניתנה לחברה בהיקף פעילות נמוך 

 שפרסם הממונה לעניין זה בישיבות נמוכים מהקבוע בתקנות גמול דח"צים ובחוזר
 ");מוסדיים בגופים חיצוניים לדירקטוריםגמול (מכח חוזר "

 );"ניהול סיכוני אשראי אגב פעילות השקעות"מינוי ועדת אשראי (מכח חוזר   .ג
 גופים ידי על סחיר לא אשראי "העמדת חוזר(מכח  אשראי מערך מנהל מינוי  .ד

 ")ותפעולית מקצועית, ניהולית לתמיכה תשתית - מוסדיים
מערך הביקורת הפנימית בגוף הביקורת הפנימית (מכח חוזר " שעות היקף הגדלת  .ה

 ");מוסדי
(מכח חוזר  שותף אחראי על סקירת הביקורת אצל רואה החשבון המבקרמינוי   .ו

 ");הוראות לעניין רואה חשבון מבקר של גוף מוסדי"
 מינוי מנהל מערכות מידעוועדת היגוי מקצועית בתחום טכנולוגיית המידע  מינוי  .ז

 );"ניהול טכנולוגיית מידע בגופים מוסדייםמכח חוזר "(
 סיכונים ובקרת ניהול מערךבמיקור חוץ (מכח חוזר " סיכונים, שלאמינוי מנהל   .ח

  ");גמל קופות של מנהלות בחברות
למועד דו"ח זה החברה עומדת בהוראות תקנות הדירקטוריון ובהוראות החוזרים 

  השונים כנדרש מחברה בהיקף פעילות גבוה.  
 

הטתה את הכף לטובת נכסי  2012המדיניות המוניטארית המרחיבה בשנת  :ההון בשוק פעילות .6.2
הסיכון, הסנטימנט בשווקים, אשר במהלך השנה התאפיין בחשש מהמשך התגלגלות המשבר 
בארצות הברית ואירופה, השתנה, על רקע נתונים כלכליים טובים יותר בארה"ב ונחישותו של 
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ן על גוש האירו. בסיכומה של השנה רשמו מדדי נגיד הבנק האירופי לעשות כל שביכולתו להג
עלה מדד תל  2012במהלך שנת המניות עליות, כמו כן נרשמו תשואות חיוביות במדדי האג"ח. 

דד אג"ח , מ21.62%-עלה ב 50, מדד יתר 4.81%-עלה ב 75, מדד תל אביב 9.21%-ב 25אביב 
נת ש. 7.95%-עלה ב 20בונד  , ומדד תל8.76%-, מדד אג"ח כללי עלה ב7.91%-ממשלתי עלה ב

התאפיינה בתנודתיות רבה על רקע מספר אירועים מרכזיים אשר השפיעו על לעומתה,  2011
תמחור ניירות הערך, ביניהם ה"אביב הערבי", הצונאמי הקטלני ביפאן, המחאה החברתית 

עיקר בארץ, הטיפול של קובעי המדיניות בארצות הברית בכלכלה לאחר משבר הדיור והחוב וב
רשם מדד תל  2011התפתחות והחרפת משבר החוב האירופי. אמנם במהלך הרבעון השני של 

התאפיינה אף היא  2010 נתש. 18%-אביב שיא חדש, אולם בסיכומה של השנה ירד המדד בכ
בתנודתיות רבה על רקע סימני השאלה סביב התאוששות המשקים המפותחים ממשבר הדיור 

 בדוח הדירקטוריון 'ראה סעיף ג סקירת הסביבה הכלכליתשל ניתוח מפורט לוהבנקאות. 
 .שלהלן

  
לתיקון התקנות  .מאוד תחרותיתהחברה בניהול קופות גמל הינה בסביבה  פעילות: תחרות .6.3

משלמות ושאינן משלמות הגבלת שעור דמי הניהול בקופות גמל  בדברלעיל  6.1האמור בסעיף 
עשויה להיות השפעה  1.1.2014החל מיום  המנוהליםמהיקף הנכסים  1.05%לשיעור של לקצבה 

יש לציין כי לחוזר האוצר בנוסף  על התחרות בענף אשר אין החברה יכולה להעריך בשלב זה.
 .בענף התחרות ברמת פגיעה להיות עשויההמגביל את פרסום התשואות 
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו –חלק שלישי 
  

  הפעילותכללי על תחומי מידע  .7
  

החברה. בסעיפים בהם קיימת שונות בין תחומי הפעילות השונים, ניתן להלן תיאור מפורט של עסקי 

בסעיפים אחרים בהם פעילות החברה הינה  .בחתך נפרד לגבי כל אחד מתחומי הפעילותהפרוט 

   אחידה בכל תחומי הפעילות, התיאור ניתן ביחס לפעילות החברה כולה. 

  

 )תגמולים ואישיות לפיצוייםא משלמת לקצבה (ניהול קופ"ג ל –מידע כללי על תחום הפעילות  .7.1
 

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1.1
 2011בשנת  ניהלה החברה בתחום ניהול קופ"ג לתגמולים וקופות אישיות לפיצויים 

 לא משלמת לקצבהלקופה אחת  31.12.2011אשר מוזגו ביום קופות גמל,  5

להלן פרטים הנוגעים . לעיל 2.1כמפורט בסעיף כמסלולי השקעה בקופה, והכל 

מתייחסים לתקופה בה המסלולים  2011 - ו 2010(נתוני השנים  לתחום הפעילות

  : נוהלו כקופות עצמאיות)

  

שיעור דמי   המסלולשם  

ניהול מרבי 

  מותר

  (אש"ח) ליום זכויות העמיתים סך

31/12/12  31/12/11  31/12/10  

  1,353,255  1,849,873 2,323,728  2%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  219,815  221,277 252,246  2%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  368,107  498,542 737,691  2%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  254,916  480,437 709,229  2%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  50,382  104,447 126,451  2%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

        2,246,4752,246,4752,246,4752,246,475        3,154,5763,154,5763,154,5763,154,576 4,149,3454,149,3454,149,3454,149,345    סה"כ

  

שגבתה ניהול הדמי שיעור    המסלולשם  

  )%בשנת ( בפועל הקופה

נומינלית תשואה שיעור 

  (%) שנתבלקופה ברוטו 

  2012  2011  2010  2012  2011  2010  

  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 
0.88% 

0.89%  0.90%  
11.25% 

)1.18%(  15.21

%  

   מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 
0.96% 

1.00%  1.04%  
15.14% 

)11.41%(  23.57

%  

  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 
0.81% 

0.80%  0.78%  
7.94% 

2.77%  11.59

%  

  כללי ב'מסלול  -ילין לפידות קופת גמל 
0.90% 

0.90%  0.85%  
11.75% 

)0.76%(  16.84

%  

  4.95%  3.46% 4.35%  0.78%  0.76% 0.80%  מסלול אג"ח מדינה– גמל קופתילין לפידות 

  
  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות .7.1.2

 גמל ופותוק לתגמולים גמל קופות ניהול בתחום הפעילות הוסדרה 2005 תלשנ עד

תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),  באמצעותלפיצויים  אישיות

 מוסדרת הדוחפרסום  למועד(להלן: "תקנות מס הכנסה").  1964-התשכ"ד
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 –פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  שירותים על הפיקוח חוק באמצעות הפעילות

 ובאמצעות 2005 נובמבר בחודש לתוקף שנכנס"), גמל קופות חוק" –(להלן  2005

 הדירקטוריוןהרכב  לעניין תקנות, ביניהן, גמל קופות חוק מכח שהותקנו תקנות

 רכישה, תקנות לעניין גמל קופות בין כספים העברת לעניין תקנות, וועדותיו

 השתתפות לעניין תקנות , תקנות לעניין חישוב שווי נכסים,ערך ניירות של ומכירה

מס הכנסה  תקנות מכח הוראות מספר. בנוסף נותרו בתוקף ועוד כלליות באסיפות

אחרים  ועניינים השקעות ועדתלעמיתים, שיעורי הפקדות,  תשלומים שעיקרן

 חלות, גמל קופות שיווק לענייןתקנותיו. בשאינם מוסדרים בחוק קופות הגמל ו

 םפרטי לעניין. 2006 פברואר בחודש לתוקף שנכנס הפנסיוני השיווק חוק הוראות

, ראה בו שבוצעו תיקונים לענייןלהלן, ו 22.2ראה סעיף  – החל הדין להוראות בנוגע

, חלות על תחום ניהול קופות גמל הוראות מכח חוזרים בנוסף. לעיל 6.1 סעיף

. לפרטים ההון שוק אגףשפרסם הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון באתר 

  .לעיל 6.1ראה סעיף 

  

 וברווחיותו התיק בהיקף התפתחויות .7.1.3
אשר מוזגו ביום  ,קופות גמל 5 2011שנת בפעילות זה ניהלה החברה  בתחום

 לקופה אחת לתגמולים ופיצויים כמסלולי השקעה בקופה, והכל 31.12.2011

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים . להלן 7.1.4ובסעיף  לעיל 2.1כמפורט בסעיף 

המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך ומהעברת זכויות 

נובע בין היתר בשל  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת מקופות גמל אחרות. 

לאורך זמן וליצירת  הקופותפרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 

הערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק ל .רה המנהלתמוניטין חיובי לחב

היותם של כן והפנסיוני ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים 

רווחיות החברה לפגוע ב יםבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויהתאגידים ה

בנוסף, כאמור בסעיף  .ליועציםמהפעילות בתחום בשל החובה לשלם עמלות הפצה 

דמי הניהול בקופות הגמל משלמות ושאינן משלמות נקבעה הגבלה לעניין לעיל,   6.1

, וזאת החל מיום מהיקף הנכסים המנוהלים 1.05%לשיעור של וגבלו אשר הלקצבה 

על ישירות . הגבלת דמי הניהול כאמור לא צפויה להשפיע באופן מהותי 1.1.2014

ר עשוייה להפחית את שיעור מורכת החברה הגבלה כאלהעאולם  ,הכנסות החברה

   בענף וכתוצאה מכך גם את הכנסות החברה.הנגבים הניהול  דמי

    

 העמיתים תחום הפעילות או שינויים במאפייני התפתחות בשווקי .7.1.4
אשר פורסם בינואר , לעיל 6.1 בסעיף כמפורט, הגמל קופות לחוק 3' מס תיקון

כי יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבה: קופת גמל לקצבה  ,בין היתר , קבע,2008

") וקופת גמל קופת גמל משלמת" –אשר משלמת ישירות קצבה לזכאים (להלן 

לקצבה אשר לא ניתן יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים 

 -ממרכיב הפיצויים, אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה (להלן

ת גמל לא קופ ה"). קופת התגמולים שבניהול החברה הינופת גמל לא משלמתק"

להערכת החברה, הפיכת החסכון הפנסיוני לקצבתי בלבד, גרם להפחתת ת. משלמ

  .ההפקדות השוטפות בענף

 חברה כי קובע אשר ,הגמל קופותלחוק  4מס'  תיקוןלתוקף  נכנס 1.1.2012 ביום

 הגמל קופות סוגי 11 -מ אחד מכל אחת גמל מקופת יותר תנהל לא מנהלת

 מיזוג הליך השלימה החברה. לעיל) 6.1(לפרטים ראה סעיף  בתיקון המפורטים

 מכל אחת גמל קופת החברה מנהלת 1.1.2012 מיום שהחל באופן בניהולה הקופות
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השפעה  היתה מיזוגשל מבלימסלולית, אחת, פיצויים ותגמולים ה לביניהן קופ, גסו

 מהותית על התנהלות החברה.
   

 הפעילות טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחוםשינויים  .7.1.5
   ים למיניהם.   יבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים יחוד

  

 ילותהצלחה קריטיים בתחום הפעגורמי  .7.1.6
  מזהה את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות:  החברה  

  

: להערכת החברה, ישנה לאורך זמן ביחס לפרופיל הסיכון הובלה בתשואות .7.1.6.1

לאורך זמן ביחס לפרופיל הסיכון חשיבות רבה להובלה בתשואות 

 –בהשוואה למתחרים. חשיפת תשואות קופות הגמל ושימוש במערכת גמל 

נט המאפשרת השוואה בין תשואות קופות גמל שונות מחדדת את הצורך 

 .ה בהשוואה לקופות מתחרותנאותבשמירה על תשואה 
 

: הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק את מוצרי שיווקתפעול ו .7.1.6.2

החברה לקהל העמיתים הפוטנציאלי. הצלחה בשיווק מותנית בהקמת 

ינים ילתקשורת מול עמיתים וכאלה המעונשיווק יעילה תפעול ומערכת 

להצטרף לקופה, מחד, ויצירת מוניטין לחברה, מאידך. להערכת החברה, 

עקב שינויי החקיקה בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני 

 חלוהטלת חובת ייעוץ אובייקטיבי לטובת העמית על יועצים פנסיוניים, 

לעומת  נאותהת המציגות תשואה עמיתים לחברות מנהלו תבהפנייגידול 

   .ובידי משווקים פנסיונים חיצוניים מדדי הייחוס לאורך זמן, בידי הבנקים
 

קופות מסלולי : מתן אפשרות בחירה לעמיתים מבין מספר מגוון מוצרים .7.1.6.3

השונות עבור  ןהסיכוגמל באותו תחום מאפשר מתן מענה לצרכים ולרמות 

קופות גמל ובין חברות מסלולים בכל עמית. יכולת העברת כספים בין 

מנהלות מחייבת מתן מענה לדרישות להשקעה בתחומים שונים המשתנים 

מדיניות השקעות  מסלולים בעליבהתאם למצב השוק, בדרך של הקמת 

החברה בוחנת מעת לעת הקמת קופת גמל משלמת לקצבה לשם  .מגוונת

  . הרחבת סל מוצריה
 

 בהם תחום הפעילות ושינוייםב עיקרייםמחסומי כניסה ויציאה  .7.1.7
: פעילות חסמים רגולטורייםחסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הם: (א) 

בתחום ניהול קופות גמל לסוגיהן מחייבת קבלת היתר ורשיונות, ועמידה בדרישות 

הדין השונות, לרבות הון עצמי, בטוח והקמת מערך תפעול (או התקשרות עם ספקי 

כניסה לפעילות בתחום   חסמי שוק:ק וקשרי לקוחות. (ב) שרותים בתחום), שיוו

ניהול קופות גמל שהוא תחום עתיר תחרות מחייבת לדעת החברה קיום מוניטין 

ניתן לצאת  –למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת. לעניין היציאה מתחום הפעילות 

מתחום הפעילות בדרך של מכירת הפעילות לאחרים. עם כניסתו לתוקף של חוק 

  קופות הגמל תהליך העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדין ואינו מהווה חסם. 

  

 בהם תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים .7.1.8
קופות הגמל הנכללות בתחום הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארוך. מוצרים 

, ביטוחי  לקצבה (קרנות פנסיה)משלמות מתחרים לתחום הפעילות הן קופות גמל 
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   וכן קופות משתתפות ברווחים המנוהלות בידי חברות בטוח.מנהלים 
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 יםקופת גמל מרכזית לפיצויכללי על תחום הפעילות מידע  .7.2
 

 בו תחום הפעילות ושינויים החליםמבנה  .7.2.1
קופת גמל  ניהלה החברה בתקופת הדוחבתחום ניהול קופ"ג מרכזית לפיצויים 

  לעיל. להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילות:  2.2יחידה, כמפורט בסעיף 

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה

  מותר

  (אש"ח) ליוםזכויות העמיתים  סך

31/12/12  31/12/11  31/12/10  

  323,517 391,195 520,998  2%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    שם  הקופה

  הקופה בפועל בשנת (%)

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  לקופה בשנת (%)

  2012  2011  2010  2012  2011  2010  

  12.78%  0.42%  8.91%  0.79%  0.78%  0.73%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  

  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות  .7.2.2
לפיצויים  מרכזיותהוסדרה הפעילות בתחום ניהול קופות גמל  2005עד לשנת 

 1964-באמצעות תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

(להלן: "תקנות מס הכנסה"). למועד פרסום הדוח מוסדרת הפעילות באמצעות חוק 

חוק קופות " –(להלן  2005 –פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  םהפיקוח על שירותי

  לעיל. 7.1 -ו 6.1, לפרטים ראה סעיפים  2005"), שנכנס לתוקף בחודש נובמבר גמל

, קופות גמל מרכזיות לפיצויים שפעלו הגמל קופות לחוק 3 לתיקון התאםנוסף, בב
, ובלבד 2011לחודש ינואר  עדהפקדות  לקבל רשאיות היו 2007כדין בשנת המס 

 מרכזית גמל בקופת עמית שהיה מעביד -עמית של כספים בהפקדתשמדובר 
וכן  הפקדת כספים תהיה רק בגין עובדים אשר  2007 דצמבר בחודש לפיצויים

הפקדות  קיבלה. החברה לא 2007בגינם הופקדו סכומים בקופה עבור חודש דצמבר 
, כן מעריכה הנהלת 2011נוספות לקופה המרכזית לפיצויים החל מחודש ינואר 

 השימוש במוצר זה ע"י הגבלתלאורך זמן יגברו המשיכות מהקופה בשל  החברה כי
   .המחוקק

  
 בהיקף הפעילות וברווחיותו התפתחויות .7.2.3

בתחום פעילות זה ניהלה החברה קופה מרכזית לפיצויים יחידה בתקופת הדוח. 
חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליות שערי  ות הדוחבשנ

גידול בסך העברת  ניירות הערך וכן מהעברת כספים מקופות מרכזיות אחרות.
נובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון  הקופהאל  זכויות נטו

 3. תיקון הלתלאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנ הקופהשהושגו בידי 
האוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים  2008לחוק קופות הגמל מינואר 

חדשות, קבע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים יוכלו להמשיך ולקבל הפקדות רק עד 
 זו עשויותכספים מקופה  משיכותלהערכת הנהלת החברה  .2011לחודש ינואר 

        וקק להגביל שימוש במוצר זה.להימשך גם בשנים הבאות בשל כוונת המח
 

 העמיתיםתחום הפעילות או שינויים במאפייני ב םבשווקי התפתחות .7.2.4
 לקופות הפקדות גבילה, לעיל 6.1 בסעיף כמפורט ,הגמל קופות לחוק 3' מס תיקון

 קופות הקמת על אסר, 2007 בדצמבר כספים בגינם הופקדו אשר לעובדים רק אלו
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 ימשיכו לפיצויים מרכזיות גמל קופות כי קבע וכן חדשות לפיצויים מרכזיות גמל
 החברה 2011, החל מחודש ינואר לפיכך. 2011 ינואר לחודש עד רק לקבל הפקדות

 מעריכה כן .שבניהולה הפקדות נוספות לקופה המרכזית לפיצויים מקבלת אינה
 להגביל המחוקק כוונת בשל מהקופה המשיכות יגברו זמן לאורך כי החברה הנהלת
  . זה במוצר שימוש

  
 טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים .7.2.5

   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 
  

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .7.2.6
    לעיל. 7.1.6ראה סעיף   

  
 ושינויים בהםתחום הפעילות ב עיקרייםכניסה ויציאה  מחסומי .7.2.7

   לעיל. 7.1.7ראה סעיף 
  

 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים .7.2.8
אפיק השקעה שנועד להבטיח  והת בתחום הפעילות מהוקופת הגמל הנכלל

מוצרים תחליפיים למעסיקים תשלומי פיצויי פרישה לעובדים. להערכת החברה 
      השקעה יעודיים למעסיק.שיות לפיצויים ותיקי ילמותר זה הינם קופות א
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 קרנות השתלמות  כללי על תחום הפעילות  מידע .7.3
 

 החלים בו הפעילות ושינויים מבנה תחום .7.3.1
השתלמות,  קרנות 4 2011שנת ניהלה החברה בבתחום ניהול קרנות השתלמות  

חת כמסלולי השקעה בקופה, רן השתלמות אלק 31.12.2011אשר מוזגו ביום 

  .להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילותלעיל.  2.3כמפורט בסעיף 

מתייחסים לתקופה בה פעלו המסלולים כקרנות  2011 -ו 2010(נתוני השנים 

  : השתלמות עצמאיות)

  

  

שיעור דמי   המסלולשם  

ניהול מרבי 

  מותר

  (אש"ח) ליוםזכויות העמיתים  סך

31/12/12  31/12/11  31/12/10  

  1,148,566  1,913,944 2,865,041  2%  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 

  283,230  680,439 1,211,299  2%   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  94,456  174,671  383,195  2%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  25,250  61,189 114,078  2%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

        1,551,5021,551,5021,551,5021,551,502        2,830,2432,830,2432,830,2432,830,243 4,573,6134,573,6134,573,6134,573,613    סה"כ

  

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    המסלולשם  

  הקופה בפועל בשנת (%)

שיעור תשואה נומינלית 

  ברוטו לקופה בשנת (%)

  2012  2011  2010  2012  2011  2010  

  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 
0.93% 

0.94%  0.96%  
10.87% 

)0.79%

(  

14.87

%  

   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 
0.95% 

0.95%  0.95%  
11.39% 

)0.22%

(  

16.66

%  

  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 
0.88% 

0.86%  0.84%  
7.88% 

2.87%  11.47

%  

  5.21%  3.58% 4.25%  0.84%  0.82% 0.86%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

  
  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות .7.3.2

באמצעות פעילות בתחום ניהול קרנות ההשתלמות הוסדרה ה 2005עד לשנת 

(להלן:  1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

"תקנות מס הכנסה"). למועד פרסום הדוח מוסדרת הפעילות באמצעות חוק 

חוק קופות " –(להלן  2005 –פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  םעל שירותיהפיקוח 

ובאמצעות תקנות שהותקנו מכח חוק  2005"), שנכנס לתוקף בחודש נובמבר גמל

  לעיל. 7.1 -ו 6.1 פיםקופות גמל, לפרטים ראה סעי

  
 הפעילות וברווחיותו התפתחויות בהיקף .7.3.3

אשר מוזגו ביום  ,קרנות השתלמות 4 2011שנת בתחום פעילות זה ניהלה החברה ב
כמפורט בסעיף  כמסלולי השקעה בקופה, והכל לקרן השתלמות אחת 31.12.2011

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י  .להלן 7.3.4ובסעיף  לעיל 2.3
החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך ומהעברת זכויות מקופות גמל אחרות. 

נובע בין היתר בשל פרסום תשואות  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת 



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

22  

לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי  הקופותמובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 
. להערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני לחברה המנהלת

ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים וכן היותם של התאגידים 
יים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה מהפעילות הבנקא

  .בתחום בשל החובה לשלם עמלות הפצה ליועצים
     

 העמיתיםבשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני  התפתחות .7.3.4
תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים  במהלך

 1.1.2012 ביוםות, או שינויים במאפייני העמיתים. מוצרי החברה בתחום הפעיל
 תנהל לא מנהלת חברה כי קובע אשר, הגמל קופותלחוק  4מס'  תיקוןלתוקף  נכנס
. בתיקון המפורטים הגמל קופות סוגי 11 -מ אחד מכל אחת גמל מקופת יותר

מנהלת  1.1.2012החברה השלימה הליך מיזוג הקופות בניהולה באופן שהחל מיום 
אחת, מסלולית, מבלי  השתלמות קרןהחברה קופת גמל אחת מכל סוג, ביניהן 

  השפעה מהותית על התנהלות החברה. שלמיזוג היתה
  

 טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים .7.3.5
   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 

  
 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גורמי .7.3.6

   לעיל. 7.1.6ראה סעיף   
  

 בהם תחום הפעילות ושינוייםב עיקרייםכניסה ויציאה  מחסומי .7.3.7
   לעיל. 7.1.7ראה סעיף 

  
 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים .7.3.8

להערכת החברה, למוצרים מסוג קרנות השתלמות המאפשרות חסכון לתקופת זמן 
שנים תוך קבלת הטבות מסוי מסויימות אין כרגע תחרות בשוק. מעת לעת,  שששל 

מועלות הצעות לביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות. ביטול כנ"ל במידה 
  ויקרה עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה.
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 ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השונים מבנה .7.4
 

אחד ניהול השקעות הקופות בתחומי הפעילות השונים נעשה בהתאם למדיניות ההשקעות של כל 

צוע עסקאות בניירות ערך והשקעות נכסי הקופות נעשה תוך יבתחומים השונים. במסלולי ההשקעה 

. להלן )או פדיונות (גיוסיםלול מס, ותנועת כספים למסלולקף הנכסים המנוהלים בכל יבחינת ה

 נכסי הקופהסך מתוך  באלפי ש"ח)(מסלולים השונים פרטים בנוגע למבנה תיקי ההשקעות של ה

  בחלוקה לסוגי נכסים עיקריים): 2012בדצמבר  31ליום  יםהמנוהל

  

  שם הקופה ומסלול ההשקעה
  

  מזומנים

  ושווי  

  מזומנים

נכסי חוב 

  סחירים

נכסי חוב 

שאינם 

  סחירים

  מניות

  

  אחרות

            :ילין לפידות קופת גמל

 105,896 304,144 143,523 1,599,845 170,320  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 9,663 124,769 6,069 74,766 36,979  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 25,449 3,381 41,057 606,830 60,974  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 27,663 109,444 36,407 481,075 54,640  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 822 - 1,936 119,943 3,750  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופת ילין לפידות 

 26,788 32,487 18,354 397,914 45,455  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

            :ילין לפידות קרן השתלמות

 115,005 355,178 144,860 2,028,146 221,852  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 

 44,556 188,279 48,573 828,443 101,448  מסלול כללי ב' –קרן השתלמות ילין לפידות 

 14,770 1,172 15,269 317,305 34,679  מסלול אג"ח - קרן השתלמות ילין לפידות 

 2,121 - 1,415 107,486 3,056  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  

  מגבלות נוספות על פעילות קופות הגמל החלות על פעילות החברה. .7.5
 

 חוזרים רבים אשר חייבו את החברה שוק ההוןעל  הממונההשנים האחרונות פורסמו ע"י  במהלך

  :להיערך בהתאם

 .סיכוני אבטחת מידע לרבות בתחומים שלהלן,  היערכות פנימית לעניין ניהול ובקרה •
 .אשראי וניסיכ •
 .הפנימית הביקורת מערך •
 .מערך ניהול ובקרת סיכונים •
 .תפעול ובקרה בתחום השקעות הגוף המוסדי מערך •
 .זכויות עמיתים שלא במזומן העברת •
 .בעייתיים בחובות טיפול •
 .ההון בשוק המוסדיים הגופים מעורבות הגברת •
 .לא סחירים חישוב שווי נכסים •
 .ניהול דמי גביית מנגנון •
 .בקרה פנימית על הדו"ח הכספי •
  .טיוב זכויות עמיתים •

  

  

  

  לרבות בתחומים שלהלן: מהחברה הנדרשים נוספים דיווחים לעניין תפעולית היערכות
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 .דיווח רבעוני לציבור על עסקאות והשקעות בצדדים קשורים •
 .דיווח רבעוני לעמיתים •
 .האינטרנט של החברהמידע הנדרש באתר  •
 .פרסום מרכיבי התשואה של הגופים המוסדיים •
 .דיווח לציבור על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים •
 .פרסום רשימת נכסי הגוף המוסדי ברמת הנכס הבודד •
 .השקעה מדיניות על מראש הצהרה •
 .רישיון לבעל מידע להעברת מצומצם אחיד מבנה •
 תונים בשוק החיסכון הפנסיונימבנה אחיד להעברת מידע ונ •
  רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד •

  

 העולמי המשבר עקב והבהרות התייחסות שדרשו בנושאים חוזרים הממונה ידי על פורסמו בנוסף

  שורים לפעילות הגוף המוסדי כדוגמת:קוכן ה הפיננסיים בשווקים

  

 .קונצרניותלעניין השקעה באגרות חוב  הוראות •
  .בר שערוך השקעה בנכס חוב לא סחירבד הוראת שעה •
 .מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים לענייןחוזר  •
מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח החל על בעל רישיון ייעוץ פנסיוני / שיווק פנסיוני  לעניין חוזר •

 .מוסדייםאך מטיל חובות גם על הגופים ה
 .חיצוניים לדירקטורים גמול •
 .משרה נושאי תגמול מדיניות •
 .חדשים תשואה פרסום לליכ •
 .ציבור תלונות בירור סדרתה •

  

  

מעגן את ה, 2011 -חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"אפורסם  17.8.2011ביום 

ביטוח; בחוק  –הגברת האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

עיסוק בשיווק  –קופות גמל ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –שירותים פיננסיים הפיקוח על 

פנסיוני ובייעוץ פנסיוני), טרם עוגנו ההוראות המעדכנות את שיעורי וסכומי הקנסות, שמועד כניסתן 

ראה פרוט  .2012לתוקף הינו רק בחלוף שנה מפרסום תיקוני החקיקה ברשומות, דהיינו באוגוסט 

  לעיל.    7.1ף בסעי
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 מוצרים ושירותים .8

  :בחתך לפי תחומי הפעילות בניהול החברה,והמסלולים קופות הגמל  תיאורלהלן 

  .מתייחסים לתקופה בה פעלו המסלולים כקרנות השתלמות עצמאיות 2011 -ו 2010נתוני השנים 

 
 )תגמולים ואישיות לפיצוייםא משלמות לקצבה (תחום ניהול קופות גמל ל .8.1

מועד   המסלולשם    

  הקמה

  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת

2012  2011  2010  

  307,961  536,251 270,827  23/11/04  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  26,668  32,024 174  23/11/04  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  40,297  122,247 196,835  23/11/04  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  132,376  234,073 169,234  28/12/07  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 )9,068(  52,016  17,661  06/10/08  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת  גמל 

        498,234498,234498,234498,234        976,611976,611976,611976,611  654,731654,731654,731654,731    סה"כ

  

ו/או שכירים. קופת הגמל בתחום פעילות זה מיועדת להוות אפיק השקעה לטווח ארוך לעצמאיים 

 לעיל. 7.1 -ו 6 פיםלעניין שינויים צפויים בשוק היעד בשל שינויים בהוראות הדין החלות, ראה סעי

ופירוט  7.1.1קופה ראה סעיף אחד ממסלולי ההמנוהלים בכל  זכויות העמיתיםנתונים בדבר היקף 

   .11.4ראה סעיף מסלול בדבר היקף ההפקדות לכל 

 
 מרכזית  לפיצויים:תחום ניהול קופת גמל  .8.2

  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת  מועד הקמה  שם  הקופה

2012  2011  2010  

  23,715  69,651  94,502  23/11/04  קופה מרכזית לפיצויים  –ילין לפידות 

  

קופת גמל מרכזית לפיצויים מיועדת להוות אפיק השקעה מיועד למעבידים לצורך הפקדת סכומים 

לעיל.  7.2-ו 6להם זכאים עובדים במועד פרישתם. לעניין שינויים בפעילות בתחום ראה סעיפים  

ופירוט בדבר היקף  7.2.1המנוהלים בקופה ראה סעיף  זכויות העמיתים נתונים בדבר היקף

   .11.4לקופה ראה סעיף ההפקדות 

  

 תחום ניהול קרנות השתלמות: .8.3
מועד   המסלולשם    

  הקמה

  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת

2012  2011  2010  

  308,219  795,968 730,640  23/11/04  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

  162,225  404,419 441,002  28/12/07  מסלול כללי ב' –ילין לפידות קרן השתלמות 

  26,363  77,796 190,017  01/07/08  מסלול אג"ח - קרן השתלמות ילין לפידות 

 506 34,814  49,852  06/10/08  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

        497,313497,313497,313497,313        1,312,9971,312,9971,312,9971,312,997 1,411,5111,411,5111,411,5111,411,511    סה"כ

  

אפיק השקעה לטווח בינוני לשכירים ועצמאיים. לעניין שינויים בביקוש   ההשתלמות מהווה ןקר

המנוהלים  זכויות העמיתים נתונים בדבר היקףלעיל.  7.3-ו 6ראה סעיף השתלמות ה ןוהיצע של קר

 מסלולופירוט בדבר היקף ההפקדות לכל  7.3.1קופה ראה סעיף אחד ממסלולי הההשקעה בבכל 

    .11.4ראה סעיף 
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   הכנסות ורווחיותפילוח  .9
  עצמאיות.מתייחסים לתקופה בה פעלו המסלולים כקרנות השתלמות  2011 -ו 2010נתוני השנים 

 
 .)תגמולים ואישיות לפיצוייםא משלמת לקצבה (קופת גמל לורווחיות תחום הכנסות   .9.1

 
  2010שנת   2011שנת   2012שנת   שם  המסלול

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  מסלול כללי -ילין לפידות קופת גמל  
18,473 26.24% 

15,020  30.79

%  

9,741  33.01

%  

  6.37%  1,881  4.67%  2,277 3.21% 2,263  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  8.93%  2,635  6.95%  3,392 7.36% 5,184  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  4.83%  1,425  7.35%  3,585 7.72% 5,436  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  1.47%  433  1.14%  554 1.47% 1,034  מסלול אג"ח מדינה  –ילין לפידות קופת גמל 

  סה"כ
32,39032,39032,39032,390 46.0046.0046.0046.00%%%% 

24,82824,82824,82824,828        50.9050.9050.9050.90

%%%%        

16,11516,11516,11516,115        54.6154.6154.6154.61

%%%%        
  

 
 .קופת גמל מרכזית לפיצוייםתחום הכנסות ורווחיות   .9.2

 
  2010שנת   2011שנת   2012שנת   שם  הקופה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

  7.60%  2,243  5.90%  2,878 4.68% 3,298  מרכזית לפיצויים  –ילין לפידות 
  

 
   .השתלמותה קרןורווחיות תחום הכנסות  .9.3

 
  2010שנת   2011שנת   2012שנת   שם  המסלול

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  ) החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 
22,312 31.69% 

14,923  30.59

%  

8,608  29.17%  

  5.68%  1,677  9.78%  4,769 12.86% 9,057  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

  2.23%  659  2.18%  1,064 3.57% 2,512  מסלול אג"ח  –ילין לפידות קרן השתלמות 

  0.71%  211  0.65%  318 1.20% 842  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות  תילין לפידו

  סה"כ
34,72334,72334,72334,723 49.349.349.349.32222%%%% 

21,07421,07421,07421,074        43.2043.2043.2043.20

%%%%        

11,15511,15511,15511,155        37.7937.7937.7937.79%%%%        

  
 

 מוצרים מהותיים חדשים .10
דוח זה החברה אינה עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים הכרוכים בעלויות פיתוח ו/או  למועד .10.1
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 .הוצאות שיווק החורגות מן המקובל
  

  

  

 
 עמיתים .11
 

מעבידים, שכירים ו/או עצמאיים. קופות הגמל וקרנות השתלמות בניהול החברה הינם עמיתי  .11.1

לחברה אין תלות בעמית מסוים. החברה עשויה ופועלת בדרך של התקשרות בתנאים שונים עם 

לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם, בכפוף להוראות הדין החל לעניין 

פנימית לעמיתים או  דמי הניהול המרביים והוראות תקנוני קופות הגמל. לחברה מדיניות הנחה

 סוגי עמיתים מסוימים.
הגמל ו/או קרנות ההשתלמות המנוהלות בידי החברה אין עמיתים אשר ההכנסה מהם בקופות  .11.2

 הפעילות. מהכנסות החברה בתחום 10%-מהווה למעלה מ
 התפלגות חשבונות העמיתים בקופות גמל בניהול החברה, בחלוקה לפי תחומיפרטים על  להלן .11.3

 :(מצרפי לכל מסלולי ההשקעה) פעילות
 

  : )תגמולים ואישיות לפיצוייםשלמת לקצבה (א מגמל להתחום קופת   )א(

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/12  31/12/11  31/12/10  

        20,82820,82820,82820,828        33,57433,57433,57433,574        43,91843,91843,91843,918  ילין לפידות קופת גמל

  

 : תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(
  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/12  31/12/11  31/12/10  

        415415415415        525525525525        620620620620   ילין לפידות  קופה מרכזית לפיצויים

 

 השתלמות: ה ןתחום קר  )ג(
  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/12  31/12/11  31/12/10  

        757757757757,,,,20202020        006006006006,,,,43434343        675675675675,,,,68686868  קרן השתלמותילין לפידות 

 
  

  



  בע"מניהול קופות גמל ילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  
 

28 

 .קופות שבניהול החברה, בחלוקה לפי תחומי פעילותחוץ ללהלן פרטים בדבר התפלגות הפקדות משיכות והעברות אל ומ .11.4
 : )תגמולים ואישיות לפיצוייםא משלמות לקצבה (תחום קופת גמל ל  )א(

 
  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח):  2012שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2012נטו 

 270,827 134,279 423,734 56,898 38,270  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 174 23,361 23,556 6,348 6,327  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 196,835 43,454 253,809 23,195 9,675  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 169,234 51,473 217,077 12,759 16,389  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 17,661 50,525 71,605 5,864 2,445  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 654,731 303,092 989,781 105,064 73,106  סה"כ

  

  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח):  2011שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2011נטו 

 536,251 85,080 644,316 54,198 31,213  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 32,024 23,596 53,842 4,392 6,170  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 122,247 42,546 174,306 16,481 6,968  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 234,073 43,879 275,037 10,147 13,062  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 52,016 14,175 70,263 5,017 945  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 976,611 209,276 1,217,764 90,235 58,358  סה"כ
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  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח): 2010שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2010נטו 

 307,961 43,320 351,052 15,702 15,931  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 26,668 11,031 34,729 3,525 6,495  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 40,297 31,387 83,237 13,903 2,350  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 132,376 15,787 144,510 900 4,553  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 9,068- 26,718 17,620 1,262 1,292  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 498,234 128,243 631,148 35,292 30,621  סה"כ

   

 : (מעבידים בלבד) תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(
  

  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח): 2012שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2012

 94,502 21,226 150,040 34,312 -  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  ):ש"ח(כל הסכומים הם באלפי  2011שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2011

  69,651  6,619  90,263  13,993  -  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

 
  ):ש"ח(כל הסכומים הם באלפי  2010שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2010

  23,715  26,470  43,277  8,271  15,179  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 
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 תחום קרנות השתלמות:   )ג(
  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח): 2012שנת  

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2012נטו 

 730,640 138,708 639,398 113,722 343,672  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 441,002 60,775 369,159 41,780 174,398  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

 190,017 20,486 194,806 15,292 30,989  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 49,852 31,183 81,276 10,176 9,935  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

        1,411,5111,411,5111,411,5111,411,511 251,152251,152251,152251,152 1,284,6391,284,6391,284,6391,284,639 180,970180,970180,970180,970 558,994558,994558,994558,994  סה"כ

 
  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח): 2011שנת  

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2011נטו 

  795,968 56,834 699,815 55,127 208,114  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

  404,419 29,826 358,687 15,792 91,350  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

  77,796 15,825 86,666 5,006 11,961  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

  34,814 8,223 41,832 3,863 5,068  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

 1,312,9971,312,9971,312,9971,312,997 110,708110,708110,708110,708 1,187,0001,187,0001,187,0001,187,000 79,78879,78879,78879,788 316,493316,493316,493316,493  סה"כ

 
  (כל הסכומים הם באלפי ש"ח): 2010שנת  

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2010נטו 

 308,219 31,003 256,290 29,024 111,956  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 162,225 7,665 141,662 3,448 31,676  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

 26,363 12,768 35,272 2,582 6,441  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 506 9,644 11,375 3,424 2,199  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

 497,313497,313497,313497,313 61,08061,08061,08061,080 444,599444,599444,599444,599 38,47838,47838,47838,478 152,272152,272152,272152,272  סה"כ
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 שיווק והפצה .12
בידי עובדי חברות קשורות שהם בעלי רישיון נעשה שיווק קופות הגמל המנוהלות בידי החברה  .12.1

בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים  שאלים לחברה מאת חברה קשורה,מוהשיווק פנסיוני 
, וכן באמצעות משווקים כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם ,לחברה הקשורהבין העובדים 

  פנסיוניים עמם קשורה החברה בהסכמים.
החברה אינה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשהם עם יועצים פנסיוניים ו/או משווקים פנסיוניים,  .12.2

 בכל הנוגע לשיווק מוצריה.
עמיתים ועמיתים החברה מפעילה, באמצעות חברה קשורה, מערכת מענה טלפוני לפניות  .12.3

 .פוטנציאליים
כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות לעניין תשלום עמלות הפצה ליועצים  בעקבות .12.4

מהצבירה,  0.25%משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור קבוע בסך הפנסיוניים, נקבעה העמלה 
. בתנאים כאמור (קיום בגין עמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר ליועץ הפנסיוני הסכמי ייעוץ עמם

 להערכתהתקשרה בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים.  החברההסכם ייעוץ בין היועץ לעמית). 
. פנסיונים ליועצים לבנקיםהנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המשתלמות 

פורסמה טיוטת תיקון לתקנות הפיקוח על שירותים  27.3.2011 ביוםלעיל,  6.1כאמור בסעיף 
 .2011-), התשע"אהפצהפיננסיים (קופות גמל) (עמלת 

 מתשלמו לשיווק כלל מוצריה פנסיוניים משווקיםהחברה בהסכמי שיווק עם  התקשרהבנוסף,  .12.5
 .משווקיםקבע בהסכמה בין החברה לאותם נעמלות כפי ש להם

 תלות במקורות הפנית הלקוחות.על מידע חברה ללמועד דוח זה אין  .12.6
 לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם. .12.7

  
 תחרות .13

קופות גמל  –השוק בו פועלת החברה בתחום ניהול קופות גמל (לרבות בכל אחד מתחומי הפעילות  .13.1
, מרכזית לפיצויים וקרנות (קופות גמל לא משלמות לקצבה) לתגמולים ואישיות לפיצויים

חברות ניהול קופות  למיטב ידיעת החברה עשרות הינו שוק תחרותי ביותר בו פועלותהשתלמות) 
שיעור מהותי מהיקף  מהווהאינו היקף הנכסים המנוהלים בידי החברה להערכת החברה גמל. 

עליה משמעותית הוביל למספר המתחרים  .המנוהלים בקופות גמל לא משלמות בשוק הנכסים
חייב את החברה להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות וברמת התחרות 

 הגוברת.
 צעדים במטרה לשפר את תדמית המותג ולמצות את כוללתתחרותי ההחברה בשוק התמודדות  .13.2

את העל  ,פרסום ויחסי ציבור באמצעות י הגלום בתדמית החיובית של המותגהפוטנציאל השיווק
 מכירותשירות ומערך  ושיפור הפרופיל התקשורתי תוך הדגשת הערכים הייחודיים למותג

  .באמצעות השקעה בתשתיות ובכוח אדם
 המתחרים של החברה בתחום פעילותה הן כל חברות ניהול קופות הגמל.    .13.3

  
 עונתיות .14

ככלל, שוק קופות הגמל, קופות מרכזיות לפיצויים ושוק קרנות השתלמות מתאפיין בעונתיות 
(רבעון רביעי) על מנת ליהנות  תהקלנדארידול בהפקדות לקראת סוף השנה יגב הכרוכהמסוימת, 

תקופות הדוח היו רצופות בשינויי רגולציה בתחום אשר  . מאידך,מהטבות מס בשנה המסתיימת
החברה אין בנתונים הקיימים בידיה לגבי הערכת ללפיכך,  יעים על התנהגות השוק.השפיעו ומשפ

  מסוימת, ואף עשויים להטעות.עונתיות כדי להוות אינדיקציה למגמה כלשהי או לשקף התנהגות 
  

 רכוש קבוע ומתקנים .15
. משרדי החברה )החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו (למעט הון עצמי כנדרש מחברה מנהלת

מצדדים שלישיים בלתי  חברה קשורהבידי  ושנשכר ים, תל אביב, בנכס50נמצאים ברח' דיזנגוף 
  קשורים. 
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 נכסים לא מוחשיים .16
קניין רוחני, זכויות יוצרים ו/או סמני  -החברה אינה בעלת נכסים לא מוחשיים כלשהם, לרבות 

  מסחר. 
  

 הון אנושי .17
 ים, מנכ"לים משותפים, עובדעובדיםמספר נכון למועד הדוחות מושאלים לחברה מאת חברה קשורה 

, בהתאם להוראות כספים, ניהול השקעות ושיווק קופות הגמלבקרה וההניהול סיכונים, בתחום 
למעט  הקשורה נושאת בעלות שכרם. , כשהחברהלחברה הקשורההסכמי עבודה אישיים בין העובדים 

 שירותי -החברה אינה מעסיקה כוח אדם במישרין, ומקבלת שירותים שונים, לרבות אלו עובדים 
  .  ה קשורהשרות לקוחות, דואר, מזכירות, ושרותי משרד אחרים, מחבר

    
 ספקים ונותני שירותים .18

 השקעות, ימנהל החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות שרותי ניהול השקעות: .18.1
 חברה קשורה.מאת לחברה  יםהמושאל

שרותי משרד,  –כלליים, לרבות  םשירותיהחברה מקבלת   שרותי משרד ואדמיניסטרציה: .18.2
 , וכד', מאת חברה קשורה. היניסטרצימאד

 שירותי שוק ההוןבין החברה לבין לאומי  2004בנובמבר  24עפ"י הסכם מיום : שרותי תפעול  .18.3
"הסכם  -"לאומי גמל", וההסכם ייקרא  –בע"מ ומשל"ב בע"מ (להלן לאומי גמל ומשל"ב ביחד 

התפעול") מקבלת החברה שרותי ניהול לקוחות מאת לאומי גמל, הכוללים הנהלת חשבונות 
וחשבות, רשום נכסי הקופות, הגשת דיווחים כנדרש בדין, העברת דיווחים לחברה, ניהול 

קבלת מידע על חשבונות עמיתים, העמדת עמדות תפעול במשרדי החברה לצורך בצוע פעולות ו
 םשירותיחשבונות העמיתים, וטפול בהעברת חשבונות עמיתים. בנוסף מספק לאומי גמל 

בתמורה לשירותים האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם,  .מידע, העברת הודעות וכד' –לעמיתים 
  .גובה לאומי גמל עמלת תפעול בהתאם להוראות הדין בשיעור קבוע מהיקף נכסי הקופות

בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים. למועד דוח זה, להערכת התקשרה החברה  הסכמי הפצה: .18.4
 הנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המשתלמות לבנקים. 

התקשרה החברה בהסכמי שיווק עם : בעקבות כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף הסכמי שיווק .18.5
עמלות כפי שנקבע בהסכמה בין החברה משווקים פנסיוניים לשיווק כלל מוצריה ומשלמת להם 

 לאותם משווקים.
חשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים בבנק לאומי ישראל  שרותי בצוע לקופות גמל: .18.6

בע"מ, הפועל כבנקאי וכחבר הבורסה וכן באקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ, הפועל כחבר 
יקר באמצעות בנק לאומי. עפ"י הסדר בורסה. עסקאות בניירות ערך עבור הקופות מבוצעות בע

שבין החברה לבנק, משולמות לבנק לאומי עמלות ביצוע בשעורים המקובלים בבנק בגין עסקאות 
דומות בהיקפים דומים, עבור עסקאות בניירות ערך עבור קופות גמל אחרות. בנוסף, לחברה 

ישראל בע"מ ובחבר חשבונות ברוקראז' לצורך פעילות ההשקעות בבנק הבינלאומי הראשון ל
הבורסה "שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מ" (להלן: "אי.בי.אי"). חשבונות אלו 
מתאפסים בתום כל יום מסחר וניירות הערך מועברים למשמורת בבנק לאומי, המשמש כחשבון 

    י.הקסטודיאן העיקר
 באמצעות כלליות סיפותאב החברה השתתפה 2011 תום עד :כלליות באסיפות השתתפות שרותי .18.7

 באסיפות השתתפות שרותי משרד אותוהעמיד  לפיו ,החברה התקשרה עימועורכי דין  משרד
 עמידה לצורך וזאת, הקופות בנכסי נכללים שלהן הערך שניירות בחברות מניות בעלי של כלליות

 החברה בידי מתקבלות ההצבעה החלטות. באסיפות השתתפות לעניין הקופות תקנות בדרישות
בתקופת הדוח    .הוראותיה לפי ולהצביע באסיפות החברה בשם להשתתף כוח מיופי הדין ועורכי

"מ, אליה הועברה בע אנטרופי חברת באמצעות כאמור ליותלכ באסיפות החברה השתתפה 
  הפעילות שבוצעה עד אותו מועד בידי משרד עורכי הדין.

נכון למועד דוח זה באמצעות  שתפעול הקופות מתבצע להערכת החברה, על אף :בספקים תלות .18.8
, אין לחברה תלות בבנק לאומי הואיל ושירותים מסוג השירותים הניתנים בידי בלבד בנק לאומי

בנק לאומי ניתנים למועד דוח זה בידי מספר חברות נוספות בישראל, בתנאים מתחרים לתנאים 
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ובמידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה  בהם מוצעים וניתנים השירותים בידי בנק לאומי,
 על הממונה הוראות י"עפלהיעשות בלוחות זמנים קצרים וללא עלויות משמעותיות מצד החברה.  

, חדשות גמל קופות הקמת לצורך נוסף מתפעל עם להתקשר יכולה אינה מנהלת חברה, ההון שוק
  . הנוכחי המתפעל עם התקשרותה לסיום במקביל רק אלא

  
 השקעות .19

  בתקופת הדוח לא בצעה החברה השקעות מהותיות כלשהן, למעט השקעה בציוד טכני ובפרסום. 
  

 מימון ואשראי .20
החברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה 

  פועלת באשראי. 
  

 מיסוי .21
  חוקי המס החלים על החברה .21.1

 
   -  1975  חוק מס ערך מוסף התשל"ה .21.1.1

מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה.  החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק
בהתאם לכך, משולם מס על הרווח ועל השכר עפ"י הכללים שנקבעו בחוקים אלו 
ובשעורים הזהים לשיעורי מס ערך מוסף. תשלום מס הרווח מבוצע כתחליף 

שיעור מס  2012בספטמבר  1ביום  .לתשלום מס ערך מוסף על ההכנסות השוטפות
 .17%ערך מוסף עודכן לשיעור של 

  -1961פקודת מס הכנסה התשכ"א  .21.1.2
 ליישום חקיקה תיקוני( הכלכלית ההתייעלות חוק בכנסת התקבל 2009 יולי בחודש

, היתר בין, קובע אשר ,2009-ט"התשס), 2010-ו 2009 לשנים הכלכלית התוכנית
 בישראל ריאלי הון רווח מס ושיעור חברות מס שיעור של נוספת הדרגתית הפחתה

 המס נטל לשינוי החוקאת  כנסתאישרה ה 2011 בדצמבר 5 ביום .2011 משנת החל
הפחתת , 2012 משנת החל, הבוטל החוק במסגרת. 2011-ב"התשע, )הקחקי תיקוני(

 התוכנית ליישום חקיקה תיקוני(מס החברות שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית 
 שיעוריעמוד על  חברות מס, ושיעור 2009-ט"התשס), 2010-ו 2009 לשנים לכליתהכ
 הון רווח על המס שיעור גם בהתאמה הועלו, זאת לאור. 2012 משנת החל 25% של

  .הריאלי השבח של המס ושיעור ריאלי
  

  להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:
  

  
מס  שעור

  חברות
מס  שעור

  רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %  %  %  שנה
        

2010  25 16.0 35.34 
2011  24 16.0 34.48 
2012 25 16.3 (*) 35.53 (*) 
 35.90 17.0 25 ואילך 2013

  שיעור משוקלל.  (*)
 
 

 .2008עד וכולל שנת המס  ות מס סופיותלחברה שומ -  שומות מס .21.2
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לעומת שיעור מס  35.59%החברה בשנת הדוח הוא שיעור המס האפקטיבי החל על  .21.3
 .33.00%סטטוטורי בשיעור 

 
להלן מובא תיאום בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו ההכנסות היו מתחייבות לפי  

השיעורים הרגילים החלים על חברות המנהלות קופות גמל בארץ לבין הסכום שנזקף בדוח 
 רווח והפסד בשנת הדוח:

  
 

 
  

  2012  2011  2010  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  10,580  10,805  3,456  רווח לפני מס

  35.34%  34.48%  35.53%  שיעור מס סטטוטורי

  3,739  3,726  1,228  מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי

        תוספת (הפחתה ) במס בגין:

  7  -  14  מיסים בגין שנים קודמות

  )160(  )108(  )104(  הכנסות פטורות

  -  )31(  -  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

מסים נדחים בעבר, הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם 

  אשר הוכרו בגינם מסים נדחים בתקופת הדיווח

92  )21(  )66(  

        3,5203,5203,5203,520        3,5663,5663,5663,566        1,2301,2301,2301,230  הוצאות מס בדוח הכספי
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  מגבלות ופיקוח .22
  : ועיקריהם, החברה פעילות על החלים העיקריים הדינים פרוט להלן

  חקיקה ראשית
ותקנות שהותקנו מכוחו  2005 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  חוק .22.1

מסדיר את הניהול והתפעול  ,2005חוק שנכנס לתוקף בחודש נובמבר  "):הגמל קופות חוק("
  חברה מנהלת קופות גמל. של 

 
והפעלת מערכת  פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני השירותיםהפיקוח על  חוק .22.2

 נכנס הפנסיוני שיווקחוק ה "):הפנסיוני השיווק חוק(" 2005 –) התשס"ה סליקה פנסיונית
. חוק השיווק הפנסיוני מסדיר את העסוק בייעוץ פנסיוני 2006 בפברואר 10 ביום לתוקף

  . מיועץ או סוכן שיווק פנסיוני רישיוןושיווק פנסיוני, לרבות דרישת 
  

פורסם  17.8.2011: ביום 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק .22.3
את הגברת  מעגן אשר, 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק

ביטוח; בחוק  –האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
עיסוק  –ק הפיקוח על שירותים פיננסיים קופות גמל ובחו –הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 . בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני)

   
  

חוק הגנת הפרטיות מטיל  "):הפרטיות הגנת חוק(" 1981 –הגנת הפרטיות התשמ"א  חוק .22.4
לגבי המידע והיקף  מסוימיםלעניין רשום מאגרי מידע (בהתקיים תנאים  מסוימותחובות 

העמיתים הנכללים בו), שמירה על מידע והשימוש בו. מאגר המידע של החברה רשום בפנקס 
  המאגרים. 

  

  משנית חקיקה
 "):הקופות תקנות(" 1964 –מס הכנסה (כללים לאשור וניהול קופות גמל) התשכ"ד  תקנות .22.5

תקנות הקופות היוו עד לכניסת חוק קופות הגמל לתוקף, את הוראת הדין שהסדירה את פעולת 
קופות גמל וחברות מנהלות. לאחר כניסת חוק קופות הגמל וחוק השיווק הפנסיוני לתוקף, 

 .הפקדות ותשלומים לעמיתים  שיעוריקובעות תקנות קופות הגמל 
 

 (להלן: 2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס תקנות .22.6
 קרן ומנהל מוסדי גוף, ציבורית חברה שעלקובעות מהו הגמול  התקנות: ")הגמול תקנות"

 ומהו, בישיבות השתתפות בעד וכגמול שנתי כגמולחיצוניים  דירקטוריםלשלם ל נאמנות
. האמורות תבחברו המכהנים ומובהקת מוכחת מומחיות בעלי דירקטוריםהגמול לו זכאים 

חלקי  באופןהוחלו תקנות הגמול  2009, ביוני 2008מרץ  מחודש הגמול לתקנות תיקון בעקבות
 בגופים חיצוניים לדירקטורים, באמצעות חוזר שעניינו "גמול מוסדיים גופיםעל  גם

 ."מוסדיים
  

קופת  מנהלת, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה זיהוי(חבות  הון הלבנת אסור צו .22.7
קופ"ג מטיל  –אסור הלבנת הון  צו"):  קופ"ג –אסור הלבנת הון  צו(" 2001 –גמל) התשס"ב 

עמיתים, אימות פרטי עמיתים, שמירת מסמכים,  יהויחובות שונות על חברה מנהלת לעניין ז
אסור הלבנת הון. החברה פועלת בהתאם  ניהול רשומים ודיווח, לצורך קיום הוראות חוק

 קופ"ג. –להוראות צו אסור הלבנת הון 
  

  : 2008-מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ח תקנות .22.8
תקנות הקופות להסכם הקיבוצי שנחתם  עם הסתדרות העובדים ולצו ההרחבה  התאמת

שהחיל את ההסכם על כל העובדים והמעבידים במשק, לפיהם מחויב  כל מעביד להפקיד בשל 
  עובדיו הפקדות לקופת גמל לקצבה. 
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 תקנות(" 2006 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) התשס"ו  תקנות .22.9
 מסוימיםמנהלי קופות גמל, בהתקיים תנאים  מחויביםשל התקנות  מכוחן  "):ההפצה עמלת

(קיום הסכם הפצה, קיום הסכם בין יועץ ללקוח) לשלם עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים 
 . 0.25%בשיעור קבוע ומוגדר שלא יעלה על  

  
 2007 -"זהתשס), וועדותיו(ביטוח) (דירקטוריון  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.10

 הרכב, לדירקטורים כשירות תנאי קובעות הדירקטוריון תקנות"): הדירקטוריון תקנות("
 ביחס נוספות והוראות בהם לדון הדירקטוריון חברי שעל נושאים, הדירקטוריון חברי

 .תיווועדו לדירקטוריון
  

), עסקאות ביצוע בשל ישירות) (הוצאות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.11
: התקנות מפרטות מהן הוצאות ישירות  בשל ביצוע ")ההוצאות תקנות(" 2008-"חתשס

  בנכסי קופת גמל וכן הוגדרה עמלת ניהול חיצוני.  עסקאות
  

-"חתשס), גמל קופות בין כספים) (העברת גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.12
: התקנות מסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני ")ההעברה תקנות(" 2008

  ללא תשלום מס. השונים: קופות גמל, תכנית לביטוח חיים וקרנות פנסיה 
  

 2009-"טהתשס), נכסים שווי) (חישוב גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .22.13
 לפי נכסים שווי חישוב לעניין הוראות קובעות התקנות: )"נכסים שווי חישוב: "תקנות להלן(

 הגוף"י ע שהושאלו ערך ניירות, סחירים לא נכסים, סחירים נכסים לרבות, הנכסים סוגי
  .זרים ערך וניירות בחסר שנמכרו ערך ניירות, המוסדי

  
-"טהתשס), ערך ניירות של ומכירה) (רכישה גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .22.14

 מרבייםתקנות הברוקראז' נקבעו בין היתר שיעורים ב :'")הברוקראז: "תקנות להלן( 2009
לרכישה ומכירה של ניירות ערך בהנפקה בידי משקיעים מוסדיים באמצעות צד קשור (משווק 
הנפקה, וחתם) וכן מגבלות על רכישת ומכירת ניירות ערך בידי משקיע מוסדי באמצעות צד 

 קשור. 
  

  
), כללית באסיפה מנהלת חברה) (השתתפות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.15

 לתוקףנכנסו  1.11.2009 ביום: )"באסיפות ההשתתפות: "תקנות להלן( 2009-"טהתשס
 באסיפה לאישור המובאים נושאים רשימת כוללות התקנות. באסיפות ההשתתפות תקנות
 נקבע בנוסף. נגד או בעד לגביהם ולהצביע להשתתף מוסדי משקיע על חובה אשר, כללית

 הצבעה המלצות גיבוש לצורך מקצועי גורם עם להתקשר רשאי מוסדי משקיע כי בתקנות
 לקבוע, היתר בין, הנדרשת ההשקעות ועדת לאישור בכפוף, שיקבע הצעות לסוגי ביחס

  .המקצועי הגורם של ההצבעה המלצות לבחינת מדיניות
  

בנוסף להוראות הדינים המפורטים לעיל, פעילות החברה או חלקים מפעילותה  :שונות .22.16
מוסדרים בהוראות דינים אחרות כגון חוק פיצויי פיטורין (לעניין תשלום פיצויים לעובדים 
בקופה מרכזית לפיצויים), חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי 

 וד. ,  וע1995 –השקעות התשנ"ה 
 הסכמים מהותיים .23

או  לעיל, החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים 18למעט הסכמים עם ספקים כמפורט בסעיף 
  עם לקוחות ו/או חברות ו/או גופים או פרטים אחרים.  שיתופי פעולה אסטרטגים 

 הליכים משפטיים .24
לא היו הדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה צד להליכים משפטיים כלשהם. לא  31/12/2012ליום 

ידוע לחברה על כוונה לנקוט כנגדה ו/או כנגד הדירקטורים בחברה  בהליכים כלשהם, ולמיטב ידיעת 
  החברה אין בכוונת מי מהם לנקוט בהליכים כאמור.
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 יעדים ואסטרטגיה .25

בענף החיסכון ארוך טווח בישראל, דרך השאת תשואה  מובילחזונה של החברה הינו להיות גורם 
מקסימלית לעמיתים בתנודתיות נמוכה, באמצעות ניהול השקעות אחראי ומקצועי, תוך ראיית 

יצירת ערך לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, בהיבטים של . צרכי העמית, מאפייניו וטובתו
על ערכי המקצועיות, אחריות, שמירה בהתבסס  תשואה, ניהול סיכונים אחראי ושירות ברמה גבוהה

  .על הוראות החוק, יושרה, הגינות, שקיפות והימנעות מניגודי עניינים
כמו כן, הרחבת לעמיתיה, בהתאמה לסיכון היחסי,  נאותותיעדיה של החברה הם השגת תשואות 

ה בכוונת חברה. לצורך עמידה ביעד זהגדלת הכנסות ההיקף הנכסים המנוהלים על ידה לשם 
קופות גמל, בדרך של ניהול החברה, כאסטרטגית פעולה, לשמור על מיצוב גבוה בתחום ניהול 

השקעות מקצועי, ותוך הצעת מבחר מוצרים מגוון שיאפשר מתן מענה לצרכי סוגי עמיתים שונים. 
למועד דוח  להרחבת סל מוצריה. ת גמל משלמת לקצבה לשם החברה בוחנת מעת לעת  הקמת קופ

  זה, החברה אינה בוחנת רכישת  פעילות ניהול קופות גמל ו/או קרנות השתלמות מאחרים.
  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .26
הלחץ על דמי יגבירו את והאקטיביות הרגולטורית הנהלת התוכנית מעריכה כי המשך התחרות בענף 

אשר  ד שוק ההוןתימשך השפעת השינויים מצ ,העברות הכספים מקופה לקופה. כמו כןהניהול ו
 להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים להיחלש. םסולידייבהעדר יציבות צפויים מסלולים 

מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס  ההערכת החברה מבוססת על ניתוח השוק, וקיומ
ולפיכך אין , ןהחיסכולמתחרים בשוק, והעדר שינויים נוספים ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות 

     ודאות כי תחזיות או הערכות אלה יתממשו.
  

 או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים עשנוי חריג בעסקי התאגיד או אירומידע בדבר  .27
לא אירעו אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים או  2012בדצמבר  31בתקופת הדוח ומאז יום 

  שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על עסקי התאגיד. 
  

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .28
המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

. מידע זה נסמך בין היתר, על הערכת החברה, נתונים כלכליים שנאספו 1968 - ניירות ערך, התשכ"ח
החברה פועלת בשוק ההון, הנתון על ידי החברה ותחזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקר. 

שינויים פוליטיים ומדיניים, חוסר הביטחוני, הכלכלי, אירועים והתפתחויות בתחום להשפעת 
  חקיקה, שינויים בשערי חליפין.  יציבות כלכלית, שינויי

  
החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות  – תלות במצב שוק ההון

גבוהה, בין היתר, בשל השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים בארץ ובעולם, 
, על פעילות הציבור בשוק ההוןעל היקף אין שליטה עליהם. לתנודתיות כאמור השפעה  לחברהאשר 

שינוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך  ועל מחירי ניירות הערך.אהבת הסיכון שלו 
  עלולות לגרום לפגיעה בתוצאות העסקיות של החברה.

  
החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי  ורמת ניהול השקעות, התורמת  – הון אנושי ומוניטין

בידי  דב ילין ויאיר לפידות, לחברה תלות  מרוכז בקבוצההשקעות היטין החברה. הואיל וניהול למונ
  .  בקבוצהבהמשך פעילותם של ה"ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות 

  
  

השוק בו פועלת החברה הינו שוק תחרותי. המאבק בין החברות המתחרות בשוק נסב על  – תחרות
, והן על הטבות שעשויות קופות להציע לעמיתים ו/או למשווקים. אל מול הסיכון תשואות הקופות

ברמת התחרות ויחייב את החברה  נוספתגרור עליה עשוי ללהערכת החברה ריבוי מספר המתחרים 
  להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברת.
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וקחת באמצעות גורמים ממשלתיים רבים, פעילות שוק ההון מוסדרת ומפ – שינויי חקיקה

לאחרונה התרבו שינויי החקיקה הן בתחום המיסוי והן בתחום הסדרת הפעילות והפיקוח. שינויי 
  ארוך.   חבהשקעות ובחסכון לטוו לפעילותחקיקה תכופים פוגעים בתחושת היציבות שהיא חיונית 

  
  – סיכוני השקעה

למגוון סיכונים פיננסיים : סיכון שוק, סיכון אשראי  אותה חושפתההון  בשוקהחברה  פעילות
להשפעות מגורמים  ונתוניםהפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה  השווקיםוסיכון נזילות. 

העלולים להשפיע על נכסי הקופות, ולכן במטרה  ובעולם בישראל, פוליטיים וביטחוניים כלכליים
על תהליכי הערכת הסיכונים  מנהל סיכונים האמון למזער את הפגיעה האפשרית בהן מונה בחברה

. מנהל הסיכונים פועל באופן בלתי תלוי לתהליך ניהול ההשקעות ובהתאם הפיננסים ואופן ניהולם
במדיניות מפורטים למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת לפחות אחת בשנה על ידי הדירקטוריון. 

של הסיכונים. תהליך זיהוי והמדידה הינו תהליך  הכלים ואמות המידה לשם זיהוי, מדידה והערכה
קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, 
    שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם.

  
  
 משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעהסיכון להפסד כספי כתוצאה ה הוא – סיכון שוק •

	תנאי השוק. המוחזקים כנגד כספי חסכון המנוהלים בקופת גמל, הנובע משינויים ב

  סיכון השוק כולל את הקטגוריות הבאות:

	ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינויים בריביות השונות. -ריבית סיכון •

	בשערי חליפין.ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינויים  -וץחסיכון מטבע  •

, פיננסים מכשירים של השוק ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינוי במחירי -מחיר סיכון •
	ת ונדל"ן.סחורו

משינויים במדד נכסים כתוצאה  ירידה בשווי -השינוי במדד מחירים לצרכןסיכון  •
   המחירים לצרכן.

מזעורם ועמידתם החברה קבעה כלים לאמידת סיכוני השוק ומנגנוני בקרה לצורך ניהולם, 
  בהתאם לגבולות החשיפה שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

  

 סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראיהוא ה – סיכון אשראי •
	 של מנפיקי ניירות ערך, בעלי חוב בהלוואות, או צדדים לחוזה.

  סיכון אשראי כולל את הקטגוריות הבאות:

התחייבויותיו בזמן של בעל חוב או חשש לאי מילוי אי מילוי  -סיכון אשראי ישיר •
(מנפיק אג"ח, לווה, צד לעסקה) בשל חדלות פירעון, פירעון חלקי או פיגור בתשלומים 

	.או ירידת דירוג האשראי של החייב שמשפיעה לרעה על ערכו הנוכחי של הנכס

עקב ריכוז  העצמת ההפסד כתוצאה מהתממשות סיכון אשראי -סיכון ריכוזיות •
  .תאו לקבוצת לווים ספציפי מחשיפה לגורם סיכון בודדההשקעה בענף ספציפי או 

 
לחברה מנגנוני ניהול, פיקוח ובקרה נאותים לניהול סיכוני האשראי הנובעים מפעילות 
ההשקעות. דירקטוריון החברה קבע גבולות חשיפה לסיכונים הנובעים מהעמדת אשראי וכן 

  שוטף אחר יישום המדיניות שקבע.נהלי בקרה למעקב 

 
להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה  סיכוןהוא ה – סיכון נזילות •

 על מנת להתמודד עם סיכון זה. השונים בהם מוחזקים נכסי הקופה במחיר סביר בשווקים
נזילים כמות מספקת של נכסים מחזיקה ו החברה עומדת על מצב נזילותה באמצעות מודלים

 .בפיזור שלדעת מנהליה מקטין את סיכון הנזילות
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פעילות החברה מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע, שלמותו, אמינותו  – סיכון אבטחת מידע
וזמינותו של המידע. המידע, המערכות המנהלות אותו האמצעים והציוד עליו הוא מושתת מהווים 
נכס מרכזי וחיוני של החברה. פגיעה במידע, במאגרי החברה או במערכותיה, לרבות חשיפה, חבלה 

עילותה השוטפת של החברה. הנהלת החברה מתווה את עקרונות מדיניות או שיבוש עלולים לפגוע בפ
אבטחת המידע תוך ניהול המשאבים הנדרשים לקיומם ההולם של התהליכים, השיטות והכלים 

וגדרו בחברה על מנת להביא לכך שהמידע ופריטי הציוד היוצרים אותו יהיו מוגנים בפני פגיעה הש
מינתה  2006-9-6בהתאם לחוזר האוצר כי החברה ומחוצה לה. חשיפה או שינוי בלתי מורשה מתוכ

הנהלת החברה ועדת היגוי, ממונה אבטחת מידע ומנהל אבטחת מידע על מנת ליישם את עקרונות 
המדיניות. כמו כן, נסמכת התוכנית בין היתר על היערכות החברה המתפעלת להגנה על המידע 

  ל החברה המתפעלת.השייך לתוכנית ואשר קיים במערכות המחשוב ש
  

הפעלת הקופות דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנות. חוק  – סיכון תפעולי
מטיל סעיפי עונשין על אי עמידה בכללים  2005הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשס"ה 

הדדי, הדרכות ובהנחיות. החברה מקיימת שורה של מנגנוני בקרה פנימית הכוללים פיקוח 
מקצועיות ונהלי עבודה מוגדרים וברורים על מנת לוודא עמידה בכל החידושים והדרישות לרבות 

  עבודה עם נותני שירות חיצוניים על מנת לוודא כי המידע המתקבל מהם עונה על הדרישות.
  

. ב של חוקים ותקנותמספר ר מוסדרת ומפוקחת באמצעות קופות הגמל פעילות – סיכון משפטי
החברה והקופות חשופות לתביעות משפטיות מעמיתיהן וכן מרשויות החוק בגין אי עמידה בכללים 

תקדימים משפטיים, תביעות ייצוגיות וכדומה יש בהם כדי להשפיע על שנקבעו בחוק ובתקנות. 
. החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על פי החוק הפעילות ועל התוצאות העסקיות של החברה

דים ובמתכונות הנדרשים על פי החוק. החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות במוע
הקופות לדווח לעמיתים על מצב חשבונותיהם  מקפידותלקוחות לצורך טיפול בתלונותיהם בנוסף 

בהתאם לכללים הנקבעים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. לקופות הגמל  
לתגמולים ולקרנות ההשתלמות חשיפה בגין חוק הגנת השכר והן נערכות בשיתוף עם החברה 

מידתם במועדי ההפקדה על המתפעלת להידוק המעקב והבקרה אחר רציפות הפקדות המעסיקים וע
  פי התקנות. 

  
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם, המדורגים בהתאם להערכות הנהלת 

  החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי החברה :
  

  

  

  

  

  

  
  

  
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  פעילות החברה בכללותה

  נמוכה  בינונית  גדולה  

        סיכוני מקרו

     √  תלות במצב שוק הון

        סיכונים ענפיים

     √  תחרות

     √  סיכוני השקעה

   √    אבטחת מידע

   √    סיכון תפעולי

   √    סיכון משפטי

     √  שינויי חקיקה

        סיכונים מיוחדים לחברה

     √  הון אנושי  ומוניטין
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   2012, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה דוח הדירקטוריון

  2005-2-20בהתאם להוראות נספח ב' לחוזר גמל 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א
  

") הינה חברה פרטית שנרשמה ברשם החברה" –(להלן בדוח זה  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

קופות גמל וקרן השתלמות אחת  4החברה החלה לפעול בניהול . 2004בנובמבר  24החברות ביום 

(עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות  2011במהלך שנת . 2004בחודש נובמבר 

 וקופהקרנות השתלמות  4קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלולקופות/קרנות  מסלוליות, ראה להלן) 

  .מרכזית אחת לפיצויים

  

 1.1.2012הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 םביו

 ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות יתרמנהלת החברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו 

 שירותים על הפיקוח לחוק 4' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי

(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, 2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים

 פרסםש לנוהל בהתאםו, 2009-"טהתשס), 2009-2010 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה

  .לעיללדוח תיאור עסקי התאגיד  6.1 -ו 2.3, 2.1 ,1.5 סעיפים ראה לפרטים. על שוק ההון הממונה

  

והחברה חדלה ₪, מיליארד  5 מעל החברה שבניהול הגמל קופות נכסי שווי עלה 2011שנת  במהלך

 שונים ובחוזרים וועדותיו הדירקטוריון בתקנות המוגדרתלהיות חברה בהיקף פעילות נמוך, 

 בהיקף מחברה למעבר. ₪מיליארד  5 -בשווי נמוך מ גמל קופות מנהלת חברהכ, הממונה שפרסם

 בהיקף חברה(להלן: " ₪ מיליארד 5 על העולה בשווי גמל קופות המנהלת לחברה נמוך פעילות

בהיקף פעילות גבוה  כחברההכרוכות בעלויות כספיות, שכן  רגולטוריות השלכות") גבוה פעילות

 השונים ובחוזרים וועדותיותיו הדירקטוריון נותבתק שניתנו ההקלותהיא אינה זכאית להינות מן 

ועומדת  בהיקף פעילות גבוההינה חברה  "ח זה החברהדו למועד. נמוך פעילות בהיקף לחברה

  . בדרישות הדין לעניין זה

 
  שמנהלת החברה למועד הדוח: המסלוליות להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

  

  

  

  ומסלול ההשקעה שם הקופה
אישור מספר 

  מס הכנסה
  ניהול

      :ילין לפידות קופת גמל

  בנאמנות  1035  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1036  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1037  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  בנאמנות  1163  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1360  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

      :ילין לפידות קרן השתלמות

 בנאמנות  1038  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  בנאמנות  1162   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1319  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1361  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1039  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

41  

  שיש לקופות המנוהלות תחת החברה:(*) פרטים בדבר סוג האישורים

  
  

  

לחוק קופות הגמל , אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל רק לגבי  3(*) בעקבות תיקון 

 ואילך 2008 . לגבי כספים המופקדים בשל שנת המס 2008כספים שהופקדו לקופות בשל שנות המס שקדמו לשנת 

   לקצבה. משלמתלא  נתקבל מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל
  

  :החברהעל ידי  שנוהלועמיתים חשבונות מספר 

  

  

  

  

  

  

  

  :31/12/2012ליום  :החברההמנוהל על ידי  סך זכויות העמיתים

  

  מעמד העמיתים  סוג האישור  ומסלול ההשקעה שם הקופה

      :ילין לפידות קופת גמל

לא משלמת   מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  לקצבה

  שכירים ועצמאים

לא משלמת   מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  לקצבה

  שכירים ועצמאים

לא משלמת   מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  לקצבה

  שכירים ועצמאים

לא משלמת   מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  לקצבה

  שכירים ועצמאים

לא משלמת   מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

  לקצבה

  שכירים ועצמאים

      ילין לפידות קרן השתלמות:

  שכירים ועצמאים  השתלמות  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  ועצמאיםשכירים   השתלמות  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  מעבידים  פיצויים  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מספר חשבונות עמיתים ליום  ומסלול ההשקעה שם הקופה

  31/12/12  31/12/11  31/12/10  

  20,828  33,574  49,918  ילין לפידות קופת גמל:

  20,757  43,006  68,675  ילין לפידות קרן השתלמות:

  415  525  620  לפיצוייםילין לפידות קופה מרכזית 

  ליום (אלפי ש"ח) סך זכויות עמיתים  ומסלול ההשקעה שם הקופה

  31/12/12  31/12/11  31/12/10  

        :ילין לפידות קופת גמל

  1,353,255  1,849,873 2,323,728  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  219,815  221,277 252,246  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  368,107  498,542 737,691  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  254,916  480,437 709,229  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  50,382  104,447 126,451  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

        קרן השתלמות:ילין לפידות 

  1,148,566  1,913,994 2,865,041  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 
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:בעלי המניות בחברה  

  

ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון (מחזיקה  ,513167346

במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, העוסקת בניהול 

בעלי  העוסקת בניהול קרנות נאמנות. קרנות נאמנות בע"מ, לתיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניהו

-הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, המחזיקים  כל  אחד בן לפידות החזקות בע"מ למועד המניות בילי

בהון  50%-המחזיקה ב שוקי הון בע"מ, ולידר מזכויות ההצבעה 25%-מהזכויות בהון  ו 24.38%

מחזיקים  דב ילין ויאיר לפידות, ) בע"מ.2005ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים (

כל אחד בזכויות ההצבעה והרווחים  25%שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של בהיתר 

נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה   4.10.2010ביום  בפועל.

, וכתוצאה ATE Technology Equipment B.V) בע"מ, לבין 2005בלידר ניהול נכסים פיננסיים (

לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ.  ATE Technology Equipment B.V  מכך הפכה

למר דן דוד  מלהיות בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. באותו מועד חדלה שרם פודים גרופ

בחברה. נכון להיום לא הוצא היתר   ניתן היתר שליטה ז"ל, באמצעות גופים בשליטתו,

  .דן דוד בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו  והזכויות שהיו נתונות למר  חדש שליטה

  

שינויים בפעילות לגבי וכן פרטים  תרשים מבנה הקבוצה ,בדבר כ"א מחברות הקבוצה הבהרות

  .לדוח עסקי התאגיד 1ראה סעיף  החברה ובמסמכי היסוד
   

  283,230  680,439 1,211,299   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  94,456  174,671 383,195  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  25,250  61,189 114,078  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  323,517  391,195 520,998  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

        4,121,4944,121,4944,121,4944,121,494        6,376,0146,376,0146,376,0146,376,014 9,243,9569,243,9569,243,9569,243,956  סה"כ
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 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים  .ב

 
 מצב עסקי  החברה .1

ש"ח לפי א 28,046 -ש"ח, לעומת כלפי א 27,129 -בכמסתכמים  2012בדצמבר  31החברה  ליום  נכסי
אלפי ש"ח,  2,546 - מסתכמות בכ 2012בדצמבר  31. התחייבויות החברה ליום 2011 רבדצמב 31ליום 

חבות נובע מהחברה בהתחייבויות העיקרי  שינוייה. 2011בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  5,689 -לעומת כ
   .ם נוספים מהחברה הקשורהגין שרותי ניהול ושירותיב החברה לחברה קשורה

ש"ח, לעומת הון העצמי בסך   אלפי 24,583 –מסתכם בכ  2012בדצמבר  31העצמי של החברה ליום  הונה

העצמי  ההוןתקנות  ברשומות פורסמו, 29.2.2012 ביום. 2011בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי 22,357

כרית ביטחון מפני סיכונים  על מנת שתהא להם של חברות המנהלותהגדלת ההון העצמי  ןשעניינ

התקנות נכנסו לתוקף תפעוליים, שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון הפעילות השוטפת. 

   בתקנות.  הונה העצמי של החברה גבוה מהסכום הנדרש. 30.3.2012ביום 

  

 תוצאות הפעילות .2
מסתכמות לסך  2012בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום מדמי ניהול מקופות גמל הכנסות החברה 

בהכנסות  . שינוי2011בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  48,780אלפי ש"ח, לעומת  70,411

(המספקת דמי הניהול לחברה קשורה  בהיקף הנכסים המנוהל.משינוי  החברה מדמי ניהול נובע בעיקרו

מסתכמים לסך  2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים) 

הרווח הנקי של החברה  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 22,884 –אלפי ש"ח, לעומת כ  46,033

 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 2,226מסתכם לסך של  2011בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   .2011מבר בדצ 31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  7,239

  

  (אלפי ש"ח) תמצית דוחות רווח והפסדלהלן 

  

 נזילות ומקורות מימון .3
החברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת 

אלפי  3,386מזומנים נטו בסך בחברה השתמשה ה 2012בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  .באשראי

 השתמשהאלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה זו  5,701לעומת  ,פעילותה השוטפתלש"ח 

רכישה של השקעות פיננסיות בניכוי תמורה ממכירת פעילות השקעה (לאלפי ש"ח  814 -בכברה חה

  .השקעות פיננסיות)

  

 שחלו לאחר תאריך המאזן ועד ליום פרסום הדוח התפתחות החברה המנהלת והתפתחויות .4
ועד ליום פרסום הדוח לא אירעו אירועים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי  2012בדצמבר  31מיום 

     על החברה ועל דוחותיה הכספיים.

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  2012/31/12  2011/31/12  1031/12/20  

  29,513  48,780  70,411  הכנסות מניהול קופות גמל

  2,538  )1,481(  1,025  רווחים (הפסדים) מניירות ערך ואחרות

        32,05132,05132,05132,051        47,29947,29947,29947,299        71,43671,43671,43671,436  סך הכנסות

        

  21,471  36,494  67,980  המיוחסות לניהול קופות גמלעלויות 

  3,520  3,566  1.230  הוצאות מס

        7,0607,0607,0607,060        7,2397,2397,2397,239        2,2262,2262,2262,226  רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק  .ג
  

  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה
  

מגורמים כלכליים, מושפע והחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 
על מחירי ופעילות בשוק ההון, ההיקף גורמים אלו משפיעים על וביטחוניים בישראל ובעולם.  יםפוליטי

ה את הכף לטובת המדיניות המוניטארית המרחיבה הטת 2012נת שבניירות הערך והמוצרים הפיננסיים. 
הסנטימנט בשווקים, אשר במהלך השנה התאפיין בחשש מהמשך התגלגלות המשבר בארצות  ,נכסי הסיכון

הברית ואירופה, השתנה, על רקע נתונים כלכליים טובים יותר בארה"ב ונחישותו של נגיד הבנק האירופי 
כן נרשמו המניות עליות, כמו  לעשות כל שביכולתו להגן על גוש האירו. בסיכומה של השנה רשמו מדדי

  תשואות חיוביות במדדי האג"ח. 
    

-עלה ב 50, מדד יתר 4.81%-עלה ב 75, מדד תל אביב 9.21%-ב 25עלה מדד תל אביב  2012במהלך שנת 
  .7.95%-עלה ב 20, ומדד תל בונד 8.76%-, מדד אג"ח כללי עלה ב7.91%-דד אג"ח ממשלתי עלה ב, מ21.62%

  
  ת הפיננסיות בשנת הדו"ח והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופותתיאור ההתפתחויו

  כללי
מיליארד אירו  100מיליארד אירו (ובנוסף מחקה  130קיבלה ממשלת יוון חילוץ נוסף בסך  2012שנת במהלך 

מיליארד אירו עבור  100הפרטיים שלה). האיחוד האירופי אישר פריסת רשת בטחון בסך  למחזיקי האג"ח
המערכת הבנקאית בספרד. אולם ממשלת ספרד עדיין לא ביקשה את הפעלתה (דבר שיגרור ויתור מסוים על 
עצמאותה הפיסקאלית). לאחר תוכנית ההלוואות המיוחדת למגזר הבנקאי שהבנק האירופי המרכזי הפעיל 

פעימה  2012מיליארד אירו, הופעלה בתחילת  489- , במהלכה הוזרמו למערכת הפיננסית האירופית כ2011-ב
מיליארד אירו, אשר שיפרה מאוד את נזילותו של המגזר. מאוחר יותר אף  530נוספת של התוכנית, בסך 

ת שהנפיקו את האג"ח הכריז נגיד הבנק המרכזי האירופי על תוכנית לרכישת אג"ח ממשלתי (במידה והמדינו
יוותרו על חלק מעצמאותן הפיסקאלית). תוכנית זו עדיין לא הופעלה. למרות השיפור שנרשם בשווקים 
הפיננסיים על רקע הפעולות המוניטאריות החריגות, מדינות רבות באיחוד שרויות במיתון, ונראה כי יש 

ופעולות להקטנת החוב הפיננסי  מקום לרפורמות נרחבות להגדלת התחרותיות, יצירת מנועי צמיחה
הפיסקאליים. למרות שיפור אשר נרשם במהלך השנה בנתונים הכלכליים בארצות הברית, עם  תוהגירעונו

סיום תוכנית החלפת האג"ח הממשלתיות הקצרות שברשותו בארוכות, החליט הבנק הפדראלי לפתוח 
מיליארד דולר ואג"ח  40ממשלתי בהיקף בתוכנית הקלה כמותית נוספת, במסגרתה ירכוש מדי חודש אג"ח 

פוליטי, כאשר - מיליארד דולר. בנוסף, במהלך השנה נרשמה הרעה במצב הגיאו 45מגובה משכנתאות בהיקף 
חששות ממלחמה מול איראן השפיעו על השווקים, גם על מחיר הנפט בזירה הבינלאומית וגם על נכסי 

להיענות לתביעות המחאה החברתית ועלותו של מבצע הסיכון השונים בארץ. בישראל על רקע ניסיונות 
"עמוד ענן" נרשם גירעון גדול בתקציב המדינה. כן הורגשה הרעה באקלים העסקי אשר נבעה מהחמרה 
ברגולציה על החברות והשפעות המחאה החברתית. גורם השפעה נוסף היה הרפורמה בשוק הסלולר אשר 

  דבר אשר הוביל לפגיעה בחברות הקיימות.  אפשרה לשתי שחקניות נוספות להיכנס לשוק,
 

. 1-3%והיה בתוך היעד הממשלתי אשר עומד על  1.6%עמד על  2012שיעור האינפלציה בשנת  – אינפלציה
התרומה העיקרית למדד המחירים לצרכן נבעה ממחירי הדיור והאנרגיה. התפתחות האינפלציה במדידה של 

את ההאטה בצמיחת הביקושים המקומיים ושיקללה השפעות החודשים החולפים במהלך השנה שיקפה  12
חד פעמיות (הפחתה בעלות גני ילדים בעקבות ועדת טרכטנברג והפחתת מחירי הסלולר אשר נבעה מהכנסת 

הנהלת החברה עוקבת אחר הגורמים השונים אשר משפיעים על האינפלציה,  ).לשוקמתחרים חדשים 
  שפיעות על בחירת ההשקעות בקופות הגמל.וציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית מ

  
לעומת הדולר,  פוחתהשקל  2012. עד אמצע 2012לעומת הדולר במהלך  3.87%- ב תוסףהשקל - דולר-שקל

השקל  2012של  האולם, במחצית השניי פוליטית מול איראן.-במתיחות גיאודבר אשר יכול להיות מוסבר 
דבר היכול להיות מוסבר בירידה בסבירות למלחמה מול איראן והמשך ההקלה הכמותית  מול הדולר, תוסף

  . הננקטת בארה"ב
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החשש מהשפעת משבר החובות באירופה ועל רקע הצמיחה הנמוכה , על רקע 2012במהלך שנת  – ריבית

אל את בארה"ב וכן על רקע ההאטה בקצב הצמיחה בישראל וירידה בקצב האינפלציה, הפחית בנק ישר
. הפחתות הריבית, אשר 1.75%עד לרמה של  2.75%-, מרמה של כ0.25%,-הריבית ארבע פעמים, כל פעם ב

חלקן הפתיעו את השוק, תמכו באגרות החוב הארוכות, אשר רשמו עליות מחירים חדות. התשואה על אגרות 
התחשב במהלך הוסיף לאל יש לציין כי בנק ישר שנים רשמה תשואת שפל היסטורית בתקופה זו.  10-החוב ל

השנה במכלול גורמים וניסה להשיג מספר מטרות, בנוסף ליציבות המחירים, בבואו לקבוע את גובה הריבית, 
וביניהם עידוד התעסוקה והצמיחה ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית. השינויים בשיעורי הריבית 

החברה בקשר לאגרות החוב שבהן  והציפיות למבנה עקומי התשואה העתידיים משפיעים על החלטות
  משקיעות קופות הגמל.

  
מהתמ"ג.  4.2%- מיליארד ש"ח שהם כ 34.5-הסתכם ב 2012הגירעון הכולל בשנת  - הגירעון בתקציב המדינה

 מתקבולי מיסיםמהתמ"ג. הגירעון הגדול נבע  2.0%- המקורי אשר עמד על כ משמעותית מהיעדהגירעון גדול 
בנק  .)2010ל רקע התפתחויות מקרו שונות מהתכנון המקורי (אשר תוכנן בסוף שנת , בעיקר עמהחזויים נמוכ

. החברה עוקבת 2012מתקציב  9%-גבוהה ביותר מ 2013ישראל חוזה, כי ההוצאה הממשלתית החזויה בשנת 
אחר התפתחות הגירעון והדרכים למימונו, והניתוח משפיע על החלטות החברה בקשר לאגרות החוב שבהן 

  עות קופות הגמל.משקי
  

(המידע העדכני הקיים למועד כתיבת הדוח) הגירעון  בחשבון  2012בינואר עד ספטמבר  - מאזן התשלומים
  . 2011מיליוני דולר בשנת  1,907מיליון דולר, בהשוואה לעודף של  1,281-השוטף הסתכם ב

  
  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים

קטנו סך ההנפקות בשוק הראשוני  2012במהלך שנת  - וגיוסי ההון על ידי חברותשוק המניות ואגרות החוב 
 6,583.9-מיליוני ש"ח בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל 4,049.2של מניות והמירים: גויסו  

 40,645.1-מיליוני ש"ח באג"ח קונצרני, בהשוואה ל 39,677.6גויסו  2012. בשנת 2011מיליוני ש"ח בשנת 
מיליוני ש"ח  3,079.9-בהשוואה לנטו מיליוני ש"ח   22,242. באג"ח ממשלתי גויסו 2011מיליוני ש"ח בשנת 

  .2011בשנת 
  

במחזור במסחר היומי הממוצע באופציות על מדד  ירידה חדהחלה  2012במהלך שנת  – שוק המעו"ף ונגזרים
ות, וזאת בהשוואה למחזור יומי ממוצע אלפי אופצי 203-המעו"ף. מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם ב

  .2011אלפי אופציות בשנת  357של 
  

  אלו תמגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל ומצבן של הקופות ביחס להתפתחויו
נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל של החברה. הצבירה נטו  2012במהלך שנת 

מיליוני ש"ח, בכלל  276.7מיליוני ש"ח, על רקע צבירה נטו של   2,160.5בקופות הגמל של החברה עמדה על 
מיליוני  9,244סך של עמדו הנכסים המנוהלים בקופות הגמל של החברה על  2012קופות הגמל. בסוף שנת 

מיליוני ש"ח. צבירת הנכסים  318,844.1ש"ח, וסך הנכסים המנוהלים בכלל קופות הגמל עמדו על סך 
מנכסי הקופות המנוהלות ע"י החברה  33.8%מהווה  2012בקופות המנוהלות על ידי החברה במהלך שנת 

מהווה פחות מפרומיל  2012שנת בתחילת התקופה. הגידול בנכסים המנוהלים בכלל קופות הגמל במהלך 
 מנכסי כלל הקופות בתחילת התקופה.
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ד
  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1

בתקופת הדוח חלו שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשוק ההון הישראלי. השינויים 

הגדלת לבין היתר לשינוי דרכי החיסכון בקופות הגמל והניוד בקופות הגמל, המהותיים נוגעים 

להערכת  .השקיפות בקשר עם ביצועי קופות גמל, הקלת מנגנון העברת הכספים מקופה לקופה

כמו כן, מגבלות הדין  .החברה השפיעו השינויים האמורים על העברת כספים מנוהלים מקופה לקופה

פגעה בהיקף ההפקדות כאות להטבות בקשר עם השקעה בקופות גמל לעניין תקופת ההשקעה והז

  .בענף גמלהקופות ל
 
  לעמיתים הסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים .2

    בהשוואה לתקופות קודמות:הגמל קופות יתרת זכויות העמיתים בלהלן פירוט 

  

  ליום  , נטו נכסי הקופההיקף   

  ש"ח) אלפי(

  31/12/10  31/12/11  31/12/12  ומסלול ההשקעה שם הקופה 

        :ילין לפידות קופת גמל

 1,353,255 1,849,873 2,323,728  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 219,815 221,277 252,246  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 368,107 498,542 737,691  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 254,916 480,437 709,229  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 50,382 104,447 126,451  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

        :ילין לפידות קרן השתלמות

 1,148,566 1,913,944 2,865,041  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

 283,230 680,439 1,211,299   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

 94,456 174,671 383,195  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 25,250 61,189 114,078  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 323,517 391,195 520,998  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 4,121,4944,121,4944,121,4944,121,494 6,376,0146,376,0146,376,0146,376,014 9,243,9569,243,9569,243,9569,243,956  סה"כ

  

 11.4בסעיף נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות 

   לדוח תיאור עסקי החברה.

  

  ניתוח ההתפתחויות
קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית  גמל אחת מכל סוג: קופתנכון למועד הדוח מנהלת החברה 

מסלולי  4מסלולית (בעלת  השתלמותוקרן קופה מרכזית לפיצויים מסלולי השקעה),  5(בעלת 

 בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות .השקעה)

נובע בין  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת הערך ומהעברת זכויות מקופות גמל אחרות. 

לאורך זמן וליצירת מוניטין  הקופותיחס לסיכון שהושגו בידי היתר בשל פרסום תשואות מובילות ב

להערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ובמיוחד תקנות . חיובי לחברה המנהלת

עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים וכן היותם של התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים 

 6.1בנוסף, כאמור בסעיף  החובה לשלם עמלות הפצה ליועצים.עשויים לפגוע ברווחיות החברה בשל 

נקבעה הגבלה לעניין דמי הניהול בקופות הגמל משלמות ושאינן משלמות  ,לדוח עסקי התאגיד

. 1.1.2014, וזאת החל מיום מהיקף הנכסים המנוהלים 1.05%לשיעור של לקצבה אשר הוגבלו 

, אולם על הכנסות החברהישירות ופן מהותי הגבלת דמי הניהול כאמור לא צפויה להשפיע בא
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בענף וכתוצאה מכך הנגבים הניהול  ר עשוייה להפחית את שיעור דמימולהערכת החברה הגבלה כא

תיקון (להלן: " 2008לחוק קופות הגמל מינואר  3תיקון יש לציין כי בנוסף, . גם את הכנסות החברה

גביל את ההפקדות לקופות אלו רק האוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות, ") 3

מל מרכזיות לפיצויים וכן קבע כי קופות ג 2007לעובדים אשר הופקדו בגינם כספים בדצמבר 

והפיכת החסכון  3כמו כן, בעקבות תיקון . 2011 רק עד לחודש ינואר ימשיכו לקבל הפקדות

  .לבד, מעריכה החברה כי חלה ירידה בסך ההפקדות השוטפות בענףהפנסיוני לקצבתי ב

לשינויים מצד שוק ההון אשר בהעדר יציבות צפויים קיימת השפעה רבה להערכת החברה, 

 הערכות החברה להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים להיחלש. םסולידיימסלולים 

מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס למתחרים בשוק,  ןת על ניתוח השוק, וקיומומבוסס

, ולפיכך אין ודאות כי ןהחיסכווהעדר שינויים נוספים ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות 

     תחזיות או הערכות אלה יתממשו.

    
 פות הגמל בשנת הדוחניתוח התשואות שהשיגו קו .3

    :קופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח ה התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבולהלן פירוט 

  

  2010שנת   2011שנת   2012שנת   שם הקופה ומסלול ההשקעה

        :ילין לפידות קופת גמל

  15.21%  )1.18%( 11.25%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  23.57%  )11.41%( 15.14%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  11.59%  2.77% 7.94%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  16.84%  )0.76%( 11.75%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  4.95%  3.46% 4.35%  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

        :ילין לפידות קרן השתלמות

  14.87%  )0.79%( 10.87%  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  16.66%  )0.22%( 11.39%   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  11.47%  2.87% 7.88%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  5.21%  3.58% 4.25%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  12.78%  0.42% 8.91%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 לסיכוני שוק ודרכי ניהולםחשיפה   .ה
  ה.תיאור עסקי החבר לדוח 28ראה התייחסות בסעיף 

  

נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על   .ו
 הדוחות הכספיים

  רואה החשבון של  החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו.

 
   פרטים על הנהלת החברה המנהלת  .ז

 להלן פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלת:  .1
 

 אהרון שכטרשם:     .א
  

    051836419  מס. ת.ז. 

    1953  שנת לידה: 

    בני דרור  מושב ,6תבור   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  ועדת ביקורת  יו"ר  : בתקופת הדוח חברות בוועדות

  השקעותחבר ועדת   

  כן  נציג חיצוני: 

  12/2010  התחלת כהונתו: 

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  12    דירקטוריון:

  9    וועדת ביקורת:

    29    וועדת השקעות:

  עצמאי חשבון רואה  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'):  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא
 תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה        השכלה : 

   עסקים תואר שני במנהל                                     

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  .רואה חשבון עצמאי

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  
  ש.א.ה.מ חברה לנאמנות בע"מ    

       רדמלש ניהול בע"מ  
  

  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

49  

 שם: שלמה ארביב  .ב
  

        54186754  מס. ת.ז. 

    1956  שנת לידה: 

  , רמת גן21האשל   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  יו"ר ועדת השקעות   : בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  חבר ועדת ביקורת  

  חבר ועדת אשראי  

  כן  נציג חיצוני: 

  12/2010  התחלת כהונתו: 

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  11  דירקטוריון:

  8  וועדת ביקורת:

  29  וועדת השקעות:

  13  וועדת אשראי:

  יועץ כספי לחברות.  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'):  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  לאהאם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   

 התמחות במימון, אוניברסיטת ת"א MBA  השכלה : 
  BA כלה ומדעי המדינה אוניברסיטת ת"אכל  

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  יועץ כספי לחברות

  מנהל תפעול מירב מרכז רפואי, מנהל כספים בלובירד

  מנהל כספים בסקופוס נטוורק טכנולוג'י

  

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
      אין  
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 אליהו שחרשם:   .ג
  

    26004069  מס. ת.ז. 

    1946  שנת לידה: 

  ת"א ,36שי עגנון   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  יקורתב חבר ועדת  : בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  כן  נציג חיצוני: 

  03/2005  : התחלת כהונתו

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  11    דירקטוריון:

    9    וועדת ביקורת:

  עסקים פרטים  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'):  

  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא

  אונ' ת"א התמחות במימון  M.B.A   השכלה : 

                B.A.  בכלכלה ובסטטיסטיקה, אונ' העברית  

  בנק הפועלים. –הכשרה לניהול                

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  חבר מועצת המנהלים של חברת רילוןמספר חודשים,   2011

  .חבר מועצת המנהלים של חברת אינטרקולוני     2010-2011

  חבר מועצת המנהלים של חברות בקפריסין מקבוצת לפידות   2011 - 2007

  ואילך    מנכ"ל א.ד.מ. יוזמות כלכליות בע"מ. -1998

  שנים, חבר מועצת המנהלים וועדת ביקורת של גזית גלוב 12-,  כ 2011עד 

  .ואילך     גזבר א.מ.י.ר.  ארגון מאוחד של יוצאי רומניה בישראל -  2010 

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  

  אין
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  יעל שידלובסקישם:    .ד
  55003271  מס. ת.ז.  

    1957  שנת לידה: 

  תל אביב 13אלכסנדר ארגוב   מען:  

  ישראלית  נתינות: 

  חברת וועדת ביקורת  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  וועדת אשראי יו"ר  

  כן  נציג חיצוני: 

  07/2011  : התחלת כהונתה

  במשך השנה: מספר ישיבות  בהן השתתפה

  12    דירקטוריון:

  9    וועדת ביקורת

  13    וועדת אשראי

  

  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירקטוריון):

  בנקאות השקעות,ופתרונות מימון חוץ בנקאי-עצמאית

  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  

  התמחות במימון עסקים מינהל  M.B.A  השכלה : 

                B.A.   'תל אביבבכלכלה, אונ  

                 

   

  בחמש שנים אחרונות :   עיסוקיה

  בנקאות השקעות,ופתרונות מימון חוץ בנקאי-עצמאית

  ת מחלקת אשראי הראל חברה לביטוחמנהל

  

  כדירקטור:  תתאגידים נוספים בהם משמש

   כרמל אחזקות (אי.אל) בע"מ
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  יו"ר הדירקטוריון - שם:  דב ילין  .ה
  053584314  מס. ת.ז.  

    1955  שנת לידה: 

  ת"א  ,50דיזינגוף   מען:  

  ישראלית  נתינות: 

  ועדת השקעות  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  לא  נציג חיצוני: 

  11/2004  : כדירקטור התחלת כהונתו

  07/2011  : כיו"ר הדירקטוריון התחלת כהונתו

  בהן השתתף במשך השנה: מספר ישיבות 

  12    דירקטוריון:

  29    ועדת השקעות

  :)טוריוןעסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק

  מנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות.   -ואילך  2004

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  משפחה של בעל עניין בתאגיד:   בן

  מימון)אביב (מגמת -וניברסיטת תלא  M.B.A  השכלה : 

  בעל רישיון רואה חשבון                

   בעל רישיון מנהל תיקי השקעות               

  בחמש שנים אחרונות :   עיסוקיו

  מנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות.   -ואילך  2004

  לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ילין יו"ר דירקטוריון –ואילך  07/2011

  מנכ"ל ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. –  -07/2011 – 11/2004

  

  בהם משמש כדירקטור: נוספים תאגידים 

  לפידות החזקות בע"מ   –ילין 

  ד.י. אינטרסט
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 שם:  דליה שני  .ו
  053924361  מס. ת.ז.  

  1955  שנת לידה:   

  ,  הרצליה13חובבי ציון   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  לא  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  לא  נציג חיצוני: 

   11/2004  :  התחלת כהונתה

  במשך השנה: בות בהן השתתפהמספר הישי

  12    דירקטוריון:

  ):  'עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק

  .מנכ"ל משותף ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ  -ואילך  2011

  .ן לפידות ניהול תיקי השקעות בע"ממשנה למנכ"ל בחב' ילי   -ואילך  2004

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד: 

    תיכונית  השכלה :  

    : בחמש שנים אחרונות עיסוקיה

  מנכ"ל משותף ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -ואילך  2011

  .ילין לפידותבית ההשקעות משנה למנכ"ל ב  -ואילך  2004

  כדירקטור:  תבהם משמשנוספים תאגידים 

  אין

 
 דורון אטיאסשם:    .ז

  038600839          מס. ת.ז. 

    1976  שנת לידה: 

  יבנה 5לוע הארי   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  לא  : בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  לא  נציג חיצוני: 

  06/2010  התחלת כהונתו: 

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  10  דירקטוריון:

  ד חברות בדירק'): עסוק עיקרי (מלב

  .בחב' ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  מנהל השקעותסמנכ"ל ו

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  לא

    בכלכלה BA   השכלה : 

  MBA מנהל עסקים  
  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  .ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מבחב'  מנהל השקעותסמנכ"ל ו –ואילך  2006

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
  אין
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   שכר דירקטורים .2

   אלפי ש"ח. 648הסתכם לסך  2012שכר הדירקטורים החיצוניים בשנת 

  

  מספר הפעמים  שהתכנסו הדירקטוריון וועדותיו בשנת הדוח .3

  מספר התכנסויות  עדהושם הו

    12  דירקטוריון

  9  ביקורתוועדת 

   29  וועדת השקעות

  13  וועדת אשראי

  

   נושאי משרה בחברהלהלן פרטים לגבי  .4

  מנכ"ל משותף – דליה שנישם:    .א

    053924361  מס. ת.ז. :  

  1955  שנת לידה:   

  משותף מנכ"ל  תפקיד בחברה :  

  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

  לפידות. –בבית ההשקעות ילין  משנה למנכ"ל

  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא בן משפחה של נושא משרה 

  תיכונית  השכלה : 

    :בחמש שנים אחרונות עיסוקיה 

  מנכ"ל בבית ההשקעות ילין לפידות.משנה ל   -ואילך  2004

  07/2011  : כהונתה כמנכ"ל משותף התחלת
  

 מנכ"ל משותף – סני זלכהשם:   .ב
    034533661  מס. ת.ז.  

  1977  שנת לידה:  

  מנכ"ל משותף  תפקיד בחברה:  

  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

  סמנכ"ל השקעות ומנהל מחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות.

  בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

   A.B.Mבכלכלה,  B.A   השכלה :   

  ההשלמת תואר שני בכלכל    

  בעל רישיון מנהל תיקי השקעות    

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות :  

  סמנכ"ל השקעות ומנהל המחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות.  2011 – 2006

  מנהל השקעות ואנליסט מיקרו ומאקרו בחברת מגדל שוקי הון.     2004-2005

  07/2011  : כמנכ"ל משותף התחלת כהונתו
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 שם:  דן ארד  .ג
  .054010939  מס. ת.ז. :  

  1956  שנת לידה:  

  מבקר פנים  תפקיד בחברה :   

  חברה:   לאתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין ב

  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

  1985בעל רישיון רואה חשבון משנת   :השכלה

  

  :עסקי בחמש השנים האחרונות ןניסיו

  ..המשרד מתמחה בביקורת פנים1986לראיית חשבון משנת בעל משרד 

  ,1993-2008בשנים כמבקר הפנימי של קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר בע"מ שימש 

  .1996-2011בשנים  כמבקר פנימי בקרן ידע לאקדמאים במח"רו

  2005  כהונתו:  התחלת 
 

  

  שם: אמיר בן דהן  .ד

  033320888    מס. ת.ז.:

  1976  שנת לידה:  

  תחום הכספיםבבכיר הנושא משרה   תפקיד בחברה :   

   בבית ההשקעות ילין לפידות סמנכ"לתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:   

  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

   אילן-בר 'ונאבמשפטים   M.A  השכלה : 

  B.A   ירושליםונ' עברית אחשבונאות וכלכלה  

  בעל רישיון רואה חשבון.  

    :בחמש שנים אחרונות סוקיועי

  ילין לפידות  בית ההשקעות וסמנכ"ל  חשב –ואילך  2007

   09/2007  תאריך בו החלה כהונתו: 
  

  שם: אמיר סלע  .ה

  034469965  מס. ת.ז.:  

  1978  שנת לידה:  

  פיננסים מנהל סיכונים  תפקיד בחברה :   

  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:   לא 

  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

  מנהל עסקים  אונ' בר אילן  M.B.A  השכלה : 

  B.A   ונ' בן גוריוןאכלכלה  

   :עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

  קופות גמלידות ניהול פמנהל סיכונים פיננסים ילין ל –ואילך  2011

  מנהל התאמה והטמעה של מערכות ניהול ובקרה  – 2009-2011

  

   10/2011  תאריך בו החלה כהונתו: 
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 מי שכרופרטים לעניין תשל .5
 . התשלומיםהמשרה בה ילהלן פרטים לעניין תשלומי שכר ששלמה החברה בתקופת הדוח  לנושא

בקשר לפעילותם  עבור מאת תאגידים קשורים,  משולמיםלעובדי החברה או נושאי משרה בה 

  כמפורט להלן:החברה, 

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

  פירוט התשלומים (ש"ח)

2012  2011  2010  

ילין לפידות ניהול   מבקר פנים  דן ארד 

  קופות גמל בע"מ

289,390  270,600  270,600  

  

  שם התאגיד המשלם  תפקיד  שם  

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  משותף מנכ"ל  דליה שני

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  משותף מנכ"ל  סני זלכה

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  בתחום הכספיםבכיר נושא משרה   אמיר בן דהן 

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  פיננסים מנהל סיכונים  אמיר סלע

    

 ותשולם מאת חברמדהן - אמיר בןמר ו , מר אמיר סלעסני זלכהמר , ליה שניד גב'שכרם של 

קשורות, בגין פעילותם עבור כלל החברות בקבוצה, ללא אבחנה לטובת איזו חברה נעשתה הפעילות, 

  ולפיכך לא ניתן לייחס את התמורה לפעילותם עבור החברה.

    

 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון .6
  בריטמן אלמגור Deloitte   :חשבוןרואה משרד 

  , תל אביב1מרכז עזריאלי   מען המשרד: 

  שימול- רו"ח שלמה בן  השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:
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 אופן ניהול החברה  .ח
  

  נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו .1

שהם בסמכותו של הדירקטוריון בהתאם להוראות חוק  םדירקטוריון החברה מכונס לדון בענייני

נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו.  –קופות גמל, חוק החברות, תקנות הדירקטוריון וחוזר הממונה 

כנוס הדירקטוריון נעשה בהחלטת יו"ר הדירקטוריון וסדר היום מועבר לדירקטורים בהתאם 

באמצעות אמצעי תקשורת, המאפשר לחברי  להוראות. דירקטוריון החברה עשוי לקיים ישיבות

זמני ועשוי, במקרים חריגים, להתכנס אף ללא הודעה -הדירקטוריון המשתתפים בו קשר בו

מוקדמת ובלבד שניתנה הסכמת רוב חברי הדירקטוריון וביניהם רוב הדירקטורים החיצוניים לכנוס 

וריון עשויות להיות מכונסות הישיבה ללא הודעה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור, ישיבות דירקט

לבקשת כל דירקטור, בכל עת. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון. אין 

למי מחברי הדירקטוריון או ליו"ר הדירקטוריון זכות קול מכריע או נוסף. בישיבות הדירקטוריון 

ן חלים בשינויים המחויבים גם נרשם פרוטוקול ונשמר במשרדי החברה. נהלי פעולת הדירקטוריו

לגבי ועדות הדירקטוריון. ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים, וועדת הביקורת מתכנסת לפחות 

  אחת לרבעון. ועדת האשראי מתכנסת אחת לרבעון לפחות.

  

    

  קבלת החלטות לעניין השקעת נכסי הקופות .2

הלי ההשקעות המוסמכים של השקעת נכסי קופות הגמל נעשית בידי מנכ"ל החברה או בידי מנ

הקופות. השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות הכוללת והפרטנית של כל אחת 

מהקופות, ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות המתכנסת לצורך דיון בהשקעות הקופות אחת 

ת לשבועיים. בדיוני ועדת ההשקעות מוצגות בפני חברי הועדה, על ידי מנהלי ההשקעות, השקעו

הקופה בתקופה שקדמה לישיבות הועדה, והערכת מנהל ההשקעות לגבי התפתחויות בשוק. ועדת 

ההשקעות דנה בענייני הקופות ומנחה את מנהל ההשקעות לעניין אסטרטגית ההשקעות. ועדת 

כן  -ההשקעות דנה בניירות ערך מסוימים ומאשרת עסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות.  כמו

נה בעסקאות אשראי וממליצה לועדת ההשקעות בנושאים כגון: העמדת אשראי, ועדת האשראי ד

  טיפול בחובות בעייתיים ואופן שיערוך של נכסי חוב לא סחירים בעייתיים.

  

 באמצעות חשבון מפצל ניירות ערך בצוע הקצאת  .3
אם במקרה של ביצוע עסקאות באמצעות חשבון מפצל נעשה בהת ,פיצול בין קופות הגמל של החברה

לקריטריונים קבועים מראש, כדלקמן: היקף הסכומים הנזילים הקיימים בקופה (הנגזר מסכומים 

שהועברו לקופה או עתידים להמשך ממנה);  מדיניות ההשקעות של הקופה (רכישת ניירות ערך או 

מכירת ניירות ערך עבור קופה הינה בהתאם למדיניות ההשקעות באופן שיאפשר עמידה בהוראות 

יות ההשקעות והימנעות מחריגה ממדיניות ההשקעות); הוראות תקנות ההשקעות לעניין פזור מדינ

נכסים (הקצאה נעשית תוך בחינת פזור הנכסים הקיים בכל קופה ושמירה על הוראות תקנות 

  הקופות לעניין פזור נכסים);  

  

   – נהלי בקרת פיקוח השקעות .4

כי לא מתקיימות חריגות ממדיניות ההשקעה בחברה (כולל עמידה בתקנות השקעה) נעשה  בקרה

ההשקעות נעשית  בקרת. 2009-9-15 בידי יחידת בקרת השקעות אשר מונתה מתוקף הוראות חוזר

בדרך של בדיקה ממוחשבת וידנית של השקעות נכסי קופות הגמל השונות, לצורך בדיקת התאמתן 

רשאית קופת גמל להשקיע והן לעניין השעורים  םלעניין סוגי נכסים בה הן ההשקעה,לתקנות 

המותרים להשקעה. בנוסף, מתקיימות בקרות שונות על פעילות ההשקעות ורישום הנכסים על ידי 

  . המעניקה את שירותי התפעול לחברה ,חברת לאומי שירותי שוק ההון
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   באסיפות נוהל שימוש בזכויות ההצבעה   .ט
  
  מדיניות החברה לעניין השתתפות באסיפות .1

החברה חלות הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה  על

את תקנה  פוהחלי ואשר 1.11.2009 ביום לתוקף שנכנסו, 2009מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט 

 בשוק המוסדיים הגופים מעורבות הגברתלתקנות הקופות, והוראות חוזר הממונה לעניין  1ה41

/או אגרות חוב ו(מכוח מניות  באסיפות החברה משתתפת, האמורות להוראות בהתאם. ההון

כוללות רשימת נושאים המובאים לאישור באסיפה, אשר  ההוראות .מהקופות) אילו בידי המוחזקות

לחובת ההשתתפות חובה על משקיע מוסדי להשתתף ולהצביע לגביהם בעד או נגד, ושני חריגים 

כאשר לבעל השליטה החזקה במניות בשיעור המאפשר קבלת ההחלטה בהנחה שיתר  -וההצבעה 

בעלי המניות ישתתפו ויצביעו נגדה ובמקרה שנייר הערך המקנה למשקיע המוסדי זכות הצבעה הינו 

עם נקבע בתקנות כי משקיע מוסדי רשאי להתקשר  ,ני"ע חוץ והאסיפה מתקיימת בחו"ל. בנוסף

 ועדת לאישור בכפוף, שיקבע הצעות לסוגי גורם מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה ביחס

. המקצועי הגורם של ההצבעה המלצות לבחינת מדיניות לקבוע, היתר בין, הנדרשת ההשקעות

שירותי מחקר כגורם  בהתאם לכך, לאחר תאריך המאזן, התקשרה החברה עם חברת אנטרופי

 להוראות בהתאםמקצועי המייעץ בנוגע להצבעה באספות של חברות בהן מחזיקות הקופות. 

שונים שנקבעה על ידי וועדת  הבאתר האינטרנט את מדיניות ההצבעה של פרסמה החברה, הממונה

. זכות הצבעה בהם תא בעליבפועל בתאגידים שה האת אופן ההצבעה שלמפרסמת , וכן ההשקעות

הראשי של הקבוצה  ההשקעות מנהל בידי בחברה מתקבלת הצבעה ודרך השתתפות לעניין ההחלטה

  .)להלן 3 סעיף(ראה  ההשקעות ועדת בידי היא ההחלטה בו מקום למעט, או של הקופות

  שיקולים לצורך קבלת החלטת הצבעה הינם:

חובה שנקבעה בחוק הפיקוח  - קופה/קרן השתלמות בנפרד)מסלול טובת העמיתים (כל  •

; טובת העמיתים נבחנת "לגופה של 2005-על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

הבחינה הינה בהתאם להחזקות בכל מסלול של קופה ו/או קרן השתלמות  –קופה" 

של בנפרד ולא בראיה הכוללת של החברה, תוך בחינת החזקות של אותו מסלול 

ע שונים של התאגיד נשוא האסיפה ו/או בתאגידים קשורים קופה/קרן השתלמות בני"

. לפיכך ייתכן מצב בו בשל החזקות שונות בניירות ערך שונים בידי מסלולים זהלתאגיד 

שונים תחת החברה, דרכי הצבעה באותה אסיפה ובאותו עניין יהיו שונות. מהות 

 .שעל סדר היוםהבחינה הינה התועלת הכלכלית שעשויה לנבוע למחזיקים מההחלטה 
"הגברת מעורבות  2009-9-11כנדרש בחוזר גופים מוסדיים  -איכות ממשל תאגידי •

 .ן"הגופים המוסדיים בשוק ההו
  

  הגוף המייצג את החברה באסיפות  .2

חובת השתתפות, השתתפות והצבעה  קיוםלעניין  –הקשור להשתתפות באסיפות, לרבות  בכל

כאמור, לאחר תאריך  "מ.בעשירותי מחקר כלכלי  אנטרופי חברתבאסיפות נעזרת החברה בשרותי 

המאזן, התקשרה החברה עם חברת אנטרופי שירותי מחקר גם כגורם מקצועי המייעץ בנוגע 

   .להצבעה באספות של חברות בהן מחזיקות הקופות

  

  דיווח לוועדת ההשקעות .3

אחת לחודש וחצי מוצגים בפני ועדת ההשקעות נתונים בקשר להשתתפות החברה באסיפות, לרבות 

פרוט האסיפות בהן נטלה החברה חלק, דרך ההצבעה באותן אסיפות והרוב בו התקבלה או  –

נדחתה ההצעה. ועדת ההשקעות אינה מקבלת החלטות  בדרך כלל לגבי השתתפות ו/או הצבעה 

ת או בנושא מסוים, למעט במקרים בהם מדובר בהצבעה בה קיים ניגוד באסיפה בחברה מסוימ

זאת, מקיימת ועדת השקעות בחינה שוטפת של מדיניות ההצבעה ושל אמות המידה  עםעניינים. 

  .   ביחס לאיכות הממשל התאגידי ומבצעת עדכונים לפי הצורך



בע"מגמלקופותניהוללפידותילין

דירקטוריוןדוח

הנהליםיישום . 4

הנושאיםלגביההצבעההחלטותבפועל.ההצבעהאופןואתלאספההרקעחומראתמתעדתהחברה

החברה,שלומצבהמח,דמתקבלות,היוםסדרשעלהנושאניתוחלאחרהתקבלוהיוםסדרשעל

למפורטבהתאםהשקעה,החלטתקבלתלצורךלעיל,שפורטולשיקוליםהתייחסותתוךמאידך,

לגופו.מקרהבכלמתקבלותהחברההחלטותאופןבכל .באספותהצבעהלענייןההשקעותבנוהל

 :גילוילגביונהליםבקרותי

לתוםהעריכוהחברה,שלהכספיםבתחוםהבכירוהאחראיהמשותפיםהמנכ"ליםבשיתוףהחברההנהלת

הערכהבסיסעל .החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופה

והנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםבתחוםהבכירוהאחראיבחברהמשותפיםמנכ"ליםזו,

נדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכםלעב,דלרשום,מנתעלאפקטיביותהינןהחברהשלהגילוילגבי

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלות

 .אלובהוראותשנקבעובמועד

 :כספידיווחעלפנימיתבקרהיא.

החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא 2012בדצמבר 31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך

שלהפנימיתהבקרהעלמהותי,באופןלהשפיעשצפויסביראומהותי,באופןהשפיעאשרכספידיווחעל

וכןהכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעללאחריותהבאשרההנהלהרת.הצההכספיהדיווחעלהחברה

הכספי.לדוחמצורפיםהכספי,הדיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהמבקרהחשבוןרואהשלהדעתחוות

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןדוחיב.

אחראיתייהחברה") :(להלןבע"מגמלקופותניהוללפידותיליןשל ,הדירקטוריוןבפיקוח ,ההנהלה

כדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתה

דוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןביטחוןשלסבירהמידהלספק

.ללאההוושוקעלהממונהוהוראות ) FRS 1 (בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהמפורסמיםכספיים

כינקבעאםגםלפיכך .מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל ,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלות

שלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהואפקטיביותהינואלומערכות

 .כספידוח

מבוצעותעסקאותכילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה

בפיקוחההנהלהבנוסף, .מהימניםהחשבונאייםוהרישומיםמוגנים,הנכסיםההנהלה,להרשאותבהתאם

ביצוע, ) monitor (ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורתהמידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריון

 .פנימיתבקרהנהליביצועלרבות

כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת

 Conו mittee ofשלהפנימיתהבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס , 2012בדצמבר 31ליום
C Trcadway COlnmission ןCOSO) Sponsoring Organizalions oftl (". ההנהלהזו,הערכהעלבהתבסס

 .אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברהשל,פנימיתהבקרה , 2012בדצמבר 31ליוםכי ) believes (מאמינה

cחלכזסני / 2013כמרץ, 18
משותףל"מנכ

כו-דהורא הדוחאישורךיתאר

םיהכספיבתחום
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בע"מגמלקופותניהוללפידותילין

גילוילגביהצהרה

 :כי,מצהירהשנידליהגב' Iאני

(להלן 2012לשנת )"החברהיי(להלןמ"בעגמלקופותניהוללפידותיליןשלהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

 .)"ייהדוח

עובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאורבו,שנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

בדוח.המכוסיםולתקופותלימיםהחברהשל

הגילוילגביונהליםבקרותשלוקיומםלקביעתםאחראים,זוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 4

 ,וכןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

בחברה,אחריםידיעללידיעתנומובאלחברה,המתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 .הדוחשלההכנהתקופתבמהלדבפרט

 ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכדיהכספהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 .ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

מסקנותינואתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .ג

בהתבססבדוח,המכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי

-וכן iהערכתנועל

שהשפיעהרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהנויישכלבדוחגילינו .ד

דיווחעלהחברהשלתיהפנימהבקרהעלימהותבאופןלהשפיעשצפוישסביראו ,מהותיבאופן

-וכן iכספי

ולוועדתלדירקטוריון ,המבקרחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5

הפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורת

 ,כספידיווחעל

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לסכםלעב,ד ,לרשוםהחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

וכן ,כספימידעעלולדווח

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבהמהותית,שאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 .דיןכלפיעלאחר,אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדיבאמוראין

ךיראת

 2013ץ,רמב 18
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בע"מנמלקופותניהוללפידותילין

גילוילגביהצהרה

 ,כימצהיר ,זלכהסנימראני,

(להלן 2012לשנת"החברה")(להלןמ"בענמלקופותניהוללפידותיליןשלהשנתיהדוחאתסקרתי . 1

II הדוחII (, 

עובדהשלמצנבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצנכלכוללאיננוהדוחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיולאמצנים,אותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצניםכדיהנחוץמהותית

 .בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחס

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזומניםותזרימיהעצמיבהוןהשינויים ,הפעולותתוצאות ,הכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

 .בדוחהמכוסיםולתקופותלימיםהחברהשל

הנילוילנביונהליםבקרותשלוקיומםלקביעתםאחראים,זוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 4

 'וכןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

 ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםנרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו .א

 ,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא ,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים

 .הדוחשלההכנהתקופתבמהלדבפרט

כספי,דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואוכספי,דיווחעלפנימיתבקרהקבענו .ב

הכספייםשהדוחותולכדהכספיהדיווחמהימנותלנביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת

 .ההוןשוקעלהממונהולהוראות ) IFRS (בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכים

מסקנותינואתוהצננוהחברהשלהנילוילנביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו .נ

בהתבסס ,בדוחהמכוסההתקופהלתוםהנילוי,לנביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלנבי

-וכן iהערכתנועל

שהשפיעהרביעיברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחנילינו .ד

דיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעשצפוישסביראו ,מהותיבאופן

-וכן iכספי

ולוועדתלדירקטוריוןהמבקר,חשבוןלרואהנילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני . 5

הפנימיתהבקרהלנביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבססהחברה,שלהדירקטוריוןשלהביקורת

 ,כספידיווחעל

הבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת .א

לסכםלעב,דלרשום,החברהשלביכולתהלפנועשצפוייםסביראשר ,כספידיווחעלהפנימית

,וכןכספימידעעלולדווח

אחריםעובדיםמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש

 ·דיןכלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילנרועכדיבאמוראין

 = '% 2013 ,נמרץ 18
זככהיסנתאייד

משותףנכ"למ
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בע"מגמלקןפןתניהןללפידןתילין

גילןילגביהצהרה

 ,כימצהירבן-דהן,אמירמר ,אני

(להלן 2012לשנת )"החברה"(להלןבע"מגמלקןפןתניהןללפידןתיליןשלהשנתיהדןחאתסקרתי . 1

I !הדוחI I (. 

עןבדהשלמצגבןחסרןלאמהןתיתעןבדהשלנכןןלאמצגכלכןללאיננןהדןחידיעתי,עלבהתבסס . 2

מטעיםיהיןלא ,מצגיםאןתםנכללןבהןהנסיבןתלאןר ,בןשנכללןשהמצגיםכדיהנחןץמהןתית

 .בדןחהמכןסהלתקןפהבהתייחס

מכל ,נאןתבאןפןמשקפיםבדןחהכלןלאחרכספיןמידעהכספייםהדןחןת ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

המזןמניםןתזרימיהעצמיבהןןהשינןייםהפעןלןת,תןצאןתהכספי,המצבאתהמהןתיןת,הבחינןת

 .בדןחהמכןסיםןלתקןפןתלימיםהחברהשל

יהגילןלגביןנהליםבקרןתשלןקיןמםלקביעתםאחראים ,זןהצהרההמצהיריםבחברהןאחריםאני . 4

ןכן'החברהשלכספידיןןחעלהפנימיתןלבקרה

 ,כאלהןנהליםבקרןתשלפיקןחנןתחתלקביעתםגרמנןאן ,כאלהןנהליםבקרןתקבענן .א

 ,בחברהאחריםידיעלתנןלידיעמןבא ,לחברההמתייחסמהןתישמידעלהבטיחהמיןעדים

 .הדןחשלההכנהתקןפתבמהלדבפרט

כספי,דיןןחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנןאן ,כספידיןןחעלפנימיתבקרהקבענן .ב

הכספייםשהדןחןתןלכדהכספיהדיןןחמהימנןתלגביביטחןןשלסבירהמידהלספקהמיןעדת

 .ההןןשןקעלהממןנהןלהןראןת ) IFRS (בינלאןמייםדיןןחלתקניבהתאםערןכים

מסקנןתינןאתןהצגנןהחברהשלהגילןילגביןהנהליםהבקרןתשלהאפקטיביןתאתהערכנן .ג

בהתבסס ,בדןחהמכןסההתקןפהלתןם ,הגילןילגביןהנהליםהבקרןתשלהאפקטיביןתלגבי

-ןכן ;הערכתנןעל

שהשפיעהרביעיברבעןןשאירעכספידיןןחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינןיכלבדןחגילינן .ד

דיןןחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהןתיבאןפןלהשפיעשצפןישסביראן ,מהןתיבאןפן

-ןכן ;כספי

ןלןןעדתלדירקטןריןןהמבק,רחשבןןלרןאהגילינןזןהצהרההמצהיריםבחברהןאחריםאני . 5

הפנימיתהבקרהלגביביןתרהעדכניתהערכתנןעלבהתבססהחברה,שלהדירקטןריןןשלהביקןרת

 ,כספידיןןחעל

הבקרהשלבהפעלתהאןבקביעתההמהןתיןתןהחןלשןתהמשמעןתייםהליקןייםכלאת .א

לסכם ,לעבד ,לרשןםהחברהשלביכןלתהלפגןעשצפןייםסביראשר ,כספידיןןחעלהפנימית

ןכן ,כספימידעעלןלדןןח

אחריםעןבדיםמעןרביםאןההנהלהמעןרבתבה ,מהןתיתנהישאןביןמהןתיתבין ,תרמיתכל .ב

 .כספידיןןחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעןתיתפקידלהםשיש

 .דיןכליפעל ,אחראדםכלמאחריןתאןמאחריןתילגרןעכדיבאמןראין

 2013ץ,רמב 18
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התשכ"ד- ,גמל)קופותולנ'הוללא'שור(כלל'םהכבםהמסלתקנותובהתאםהאוצרבמשרדוהח'םכוןהב'טוח ,ההוןשוקעל

 :אשרונהל'םמר'נ'ותאותםאתכוללתמוסד'גוףשהיאחברהשלכספ'ד'ווחעלפנ'מ'תבקרה . 1964

החברהנכס'שלוההעברותהעסקאותאתנאותובאופובמדו'קמשקפות ,סב'רבפ'רוט ,אשררשומותלנ'הולמת'וחס'ם ) 1 (
 ;מרשותה)הוצאתם(לרבות

כםפ'ד'ווחלתקנ'בהתאםכםפ"םדוחותהכבתלאפשרכד'כבדרשברשמותשעםקאותב'טחוןשלםב'רהמ'דהמםפק'ם ) 2 (
מסלתקנותובהתאםהאוצרבמשדרוהחיסכוןטוח'הב ,ההוושוקעלהממונהוהנח'ותהוראות ,) IFRS (ם IIב'נלאומ
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 ;החברהשלוההנהלההדירקטור'וולהרשאותבהתאם

מרשות)הוצאה(לרבותההעברהאוש'מוש ,רכ'שהשלבמועדג'לו'אומב'עהלגב'ב'טחוןשלםב'רהמ'דהמםפק'ם ) 3 (
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בע"מגמלקופותניהוללפידותיליו
הכספיהמצבעלדוחות

בדצמבר 31ל'וס

2012 11 20 
ש"חאלפןש"חאלפןביאור

נכס'ס:

 692 7שוטפיםמיסיסנכסי
 4,685 6,073 3חובהויתרותח"ב'ס

 4הוגו:בשווים IIננס Iפבנכסיםפיננסיותהשקעות
 9,560נאמנותקרנות
 5,528חיר'ס Oחוב(כס'

 3,120מנוות
 8,648 9,560הוגובשוויפיננסיותהשקעותהכלםך

 14,713 10,804 5מזומנים ' I!ושמזומנים

 28,046 27,129הגכסיםכלםך

 6הוו:
 1,100 1,100מניותהוו

21 23,483עודפים ,257 

 22,357 24,583הווכלסן
._------------------------

התחייבויות:

 322 2 7נדחיםמסיםבגיוהתחייבויות
 1,144שוטפיםמסיםוובגהתחייבויות

 4,223 2,544 8זכותויתרותזכאים

5 2,546ההתחייבויותכלםר ,689 
._ ----------------_.-.... -

 28,046 27,129וההתחייבויותההוןכלםך

~ 
זלכהסנידל'

משותףמנכ"ל

:::::: ",A .. -
הכספיםבתחוםהבכירהמשרהנושאמשותףמנכ"ל

 2013 ,במרץ 18הדוחות:א'שורתאר'ן

הכספיים.מהדוחותנפרדבלתןחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

4 



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

5  

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על הרווח הכולל

  

  

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  

          

  29,513  48,780  70,411    הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו 

  2,538  )1,481( 1,025  10  (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון, נטורווחים 

         

  32,051   47,299   71,436    סך כל ההכנסות

         

  14,611   22,884   46,033   11  דמי ניהול לחברה קשורה

  2,055   6,987   13,367  12  עמלות, הוצאות שיווק והפצה

  1,521   2,131   2,254   13  הוצאות הנהלה וכלליות

  3,284   4,492   6,326  14  אחרות הוצאות תפעול

       

  21,471  36,494  67,980    סך כל ההוצאות
        

        

  10,580   10,805   3,456    רווח לפני מסים על ההכנסה

       

  3,520  3,566  1,230  7  מסים על הכנסה

       

  7,060  7,239  2,226    רווח לשנה

       

  7,060  7,239  2,226    סך כל הרווח הכולל לשנה

       

  

    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

6  

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על השינויים בהון

  

  

 
 סך הכל עודפים הון מניות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

 8,058  6,958  1,100  2010בינואר  1יתרה ליום 
    

 7,060  7,060  -  לשנהרווח 
    

 15,118  14,018  1,100  2010בדצמבר  31יתרה ליום 
    

 7,239  7,239  -  השנרווח ל
    

 22,357  21,257  1,100  2011בדצמבר  31יתרה ליום 
    

 2,226  2,226  -  השנרווח ל
    

 24,583  23,483  1,100  2012בדצמבר  31יתרה ליום 

    
  

    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

7  

  גמל בע"מ ילין לפידות ניהול קופות
  דוחות על תזרימי המזומנים

  

  

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 7,060  7,239   2,226    לשנהרווח 

      
      פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

      (רווחים) נטו מהשקעות פיננסיות:הפסדים 
 )1,050( 832   )556(  נכסי חוב סחירים

 )681( 1,670   463   מניות
  -   -   )5(  קרנות נאמנות

 3,520  3,566   1,230   הכנסהההוצאות (הכנסות) מיסים על 
        

   1,132   6,068  1,789 
      

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 )800( )1,893(  )1,388(  ויתרות חובהשינוי בחייבים 

 226  670   639   שינוי בזכאים ויתרות זכות
 )4,585( 5,400   )2,318(  שינוי בזכאים צדדים קשורים

        

  )3,067(   4,177 )5,159( 
      

      מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
 )2,407( )5,701(  )3,558(  מסים ששולמו

 -  -   172   מסים שהתקבלו
      

 )2,407( )5,701(  )3,386(  מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 3,038  1,192  8,919   תמורה ממימוש השקעות פיננסיות
 )4,010( -  )9,733(  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

       
 )972( 1,192  )814(  מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעהמזומנים נטו שנבעו 

       
        

 311  12,975   )3,909(  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
      

 1,427  1,738   14,713   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
      

 1,738  14,713   10,804   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  כללי  -  1ביאור 

  

  תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א.

  

כחברה פרטית. החברה  2004בנובמבר  24ביום החברה) התאגדה  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן  -ילין 

, במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה הינה מוסד כספי לעניין מס 2004החלה את פעילותה בדצמבר 

  ערך מוסף.

  

  החברה עוסקת בניהול שלוש קופות גמל מסלוליות:

  

  קרן השתלמות -ילין לפידות   )1(

  קופת גמל -ילין לפידות   )2(

  קופה מרכזית לפיצויים -לפידות  ילין  )3(

  

"), במסגרת תיקון מס' הממונה" -בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן 

, בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול 2005-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 4

וילין לפידות קרן  ילין לפידות קופת גמלחברה מנהלת, הושלמו מיזוגי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לתוך 

  .השתלמות

 
ילין להפכו כל קופות הגמל למסלולי השקעה במסגרת קופת הגמל  2012בינואר  1החל מיום בהתאם לכך, 

  .ילין לפידות קרן השתלמותלקרנות ההשתלמות למסלולי השקעה בקרן ההשתלמות  לוכ לפידות קופת גמל

  

לא חל כל שינוי במדיניות ההשקעה וזכויות העמיתים של קופות הגמל קרנות ההשתלמות עקב הפיכתן למסלולי 

  האמורות.השקעה בקופות 

  

 הגדרות:  ב.
  

  בדוחות כספיים אלה:

  

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -    החברה

  

  ילין לפידות החזקות בע"מ  -    החברה האם

  

ולפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),  IAS 24 -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים

  . 1964-התשכ"ד

  

  , על תקנותיו.1968-ניירות ערך, התשכ"חכהגדרתם בחוק   -    בעלי עניין

  

  מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -    מדד

  

  

  מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  

  :(IFRS)הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   א.

 
") ופרשנויות להם IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

. עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

  אלה. יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים 

  

) בכפוף להתאמות מסויימות להוראות IFRSהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים (  ב.

"ההוראות"), בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות  -הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן 

-כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"דובהתאם לתקנות מס הכנסה ( 2010-כספיים שנתיים), התש"ע

  , או את המותר על פיהם.IFRS-, למעט תקנות אשר אינן מאפשרות את יישום תקני ה1964

    

בדבר מבנה  2012ביולי  30מיום  2012-9-11, דוחות אלה נערכו לראשונה בהתאם לחוזר גופים מוסדיים כן כמו

  .2012ברות מנהלות לתום שנת הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים השנתיים של ח
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  

  מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:  ג.

  

  החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים.

  חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 

  

  הכספיים:בסיס לעריכת הדוחות   ד

  

הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד.

  

  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:  ה.

  

  הוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בחברה.

  

  ילות ומטבע ההצגה:מטבע הפע  ו.

  

  הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח שהינו מטבע הפעילות של החברה. המידע הכספי מעוגל לאלף הקרוב.

  

  מזומנים ושווי מזומנים:  ז.

  

מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות 

בלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה לזמן קצוב אשר אין מג

  חודשים.

  

  נכסים פיננסיים:  ח.

 
  :כללי  )1(

  

נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 

דורשים העברת ההשקעה המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו 

במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר (המועד בו 

  הקבוצה התחייבה לרכוש או למכור נכס).

  

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים 

  וריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.פיננסיים המסווגים בקטג

  

נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו 

  של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:

  

  הוגן דרך רווח והפסד.נכסים פיננסיים בשווי  �

  חייבים. �

  

  .3, "מדידת שווי הוגן", ראה ביאור IFRS13, "מכשירים פיננסיים" ולענין פרסום IFRS9לענין פרסום 
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  

  (המשך) :נכסים פיננסיים  ח.

  

  :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )2(

  

כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים נכסים פיננסיים מסווגים 

  לצורכי מסחר או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

  

  נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר, אם:

  

  הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או �

ידי החברה ולגביהם קיימת -לק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד עלהוא מהווה ח �

 ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או
 הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר. �
 

ווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן, נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בש

לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין, מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח 

או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. לעניין 

  .ג.4ההוגן, ראה באור  אופן קביעת השווי

  

  :חייבים  )3(

  

חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל, מסווגים כחייבים. 

הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית 

  בהם יש להכיר אינם מהותיים.

  

  בהכנסה:הכרה   ט.

  

הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן 

  שירותים במהלך העסקים הרגיל. 

  

  :הכנסה ממתן שירותים  )1(

  

הכנסה מעסקה למתן שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה ובהתקיים כל התנאים 

  הבאים:

  

  למדידה באופן מהימן; סכום ההכנסה ניתן �

 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה;  �
 שלב ההשלמה של העסקה בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן �
 העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן.  �

  

  :הכנסות ריבית  )2(

  

  נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.הכנסות ריבית 

  

  :הכנסות מדיבידנד  )3(

  

  הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.

   



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים

 

11 

  

  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  

  הפרשות:  י.

  

מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת 

 בעבר, בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
  

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות 

בהווה במועד המאזן תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. ההפרשה נמדדת תוך 

ה הוא הערך הנוכחי של שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך הפנקסני של ההפרש

  תזרימי המזומנים החזויים. שינויים בגין ערך הזמן יזקפו לדוח רווח והפסד.

  

כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה החברה 

שהשיפוי יתקבל  (Virtually Certain)בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 

  וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.

  

  הכנסה:המסים על   יא.

 
  :כללי  )1(

  

הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים 

  הנדחים.

  

  :מסים שוטפים  )2(

  

ת לצרכי מס של החברה במהלך תקופת הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייב

הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 

והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 

ושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים ח

  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

  

  :מסים נדחים  )3(

  

החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם 

תחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או ה

מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 

הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם 

בין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל לצורכי מס של נכסים והתחייבויות ל

ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את 

  ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

  

  שערי חליפין ובסיס ההצמדה:  יב.

  

הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות   )1(

  ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.

  

  יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח.  )2(
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  

  (המשך) :שערי חליפין ובסיס ההצמדה  יב.

  

  להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:  )3(

  

 מדד בישראל שער החליפין 
 מדד בגין מדד ידוע היציג של הדולר 
 נקודות נקודות (ש"ח) 

    תאריך הדוחות הכספיים:
  117.87  117.64  3.733  2012בדצמבר  31ליום 

 115.97 115.97 3.821 2011בדצמבר  31ליום 
    

 % % % שיעורי השינוי:
    

  1.64  1.44  )2.30(  2012בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 2.17 2.55 7.66 2011בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
 2.66 2.28  )5.98(  2010בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

        

  

השפעתם על תקנים ופרשנויות שפורסמו, אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר   יג.

  הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהותית:

  

� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

 
התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים. הוראות התקן חלות 

 1בדרך של יישום למפרע, למעט חריגים כמפורט בתקן, לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

  או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי. 2015בינואר 

  

� IFRS 13 "מדידת שווי הוגן" 
  

התקן מחליף את הוראות מדידת השווי ההוגן הפרטניות בתקני הדיווח הכספים הבינלאומיים השונים, 

בהוראות שתקובצנה בתקן אחד אשר יהווה מדריך למדידת שווי הוגן. בהתאם לכך, נקבעו הוראות 

  הוגן עבור כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן בדוח על המצב הכספי או לצורכי גילוי.למדידת שווי 

  

  :פעילות מגזרי  .יד

  

גישת ההנהלה לבחינת תוצאות התפעוליות של החברה, היא לראות את כל הפעילות של החברה לניהול קופות 

  גמל וקרנות השתלמות כמגזר פעילות אחד. לפיכך, החברה אינה מציגה ביאור על מגזרי.פעילות.

  

  

  חייבים ויתרות חובה  -  3ביאור 

  

  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   

      

  35   -  הכנסות לקבל

 98  84   הוצאות מראש
  245   -  ריבית ודיבידנד לקבל

  4,307   5,989  לקבל דמי ניהול קופות גמל

  4,685   6,073   סה"כ חייבים ויתרות חובה

      

  

   



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים

 

13 

  

  השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן  -  4ביאור 

  

  ההרכב:

  2012בדצמבר  31ליום   

  

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  סה"כ  והפסד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  9,560   9,560   קרנות נאמנות

      

  

  סחירים:נכסי חוב   א.

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      שאינם ניתנים להמרה:

  2,672   -   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד -מוחזקים למסחר

      

      ניתנים להמרה:

  2,856   -   בשווי הוגן דרך רווח או הפסד -מוחזקים למסחר 
      

  5,528   -   סך הכל נכסי חוב סחירים

      

  

  מניות וקרנות נאמנות:  ב.

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      סחירות:

      מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

  3,120   -   מניות -למסחר מוחזקות 

  -   9,560   קרנות נאמנות -מוחזקות למסחר 

  3,120   9,560   סך הכל סחירות

      

  

  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות:  ג.

  

הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן הוגדרו 

  באופן הבא:

  

  מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.  - 1רמה  •

  לעיל. 1נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה  •

 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה  •
  

השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים היתרות בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, 

  בשווי הוגן, נכסי מיסים שוטפים, תואמות או קרובות לשווי ההוגן שלהם.

  

  2012בדצמבר  31ליום   

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   

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

          

  9,560   -   -   9,560   קרנות נאמנות
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  מזומנים מזומנים ושווי  -  5ביאור 

  

  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  14,713   10,804   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  14,713   10,804   מזומנים ושווי מזומנים

      

הפקדות בנקאיות המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין 

  יומיות.

  

  

  הון עצמי ודרישות הון  -  6ביאור 

  

  :2011 -ו 2012בדצמבר  31הרכב הון המניות ליום   א.

  נפרע  מונפק   רשום  

  אלפי ש"ח  ₪אלפי   אלפי ש"ח  

        

  1,100   1,500   10,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1רגילות בנות מניות 

        

  

  זכויות הנלוות למניות:  ב.

  

  באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה. זכויות הצבעה

  

  ניהול ודרישות הון:  ג.

  

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי   )1(

סקית עתידית. החברה כפופה שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות ע

  .בהתאם לתקנות כמפורט להלן.לדרישות הון 

  

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות   )2(

 -(להלן 2012-גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה) התשע"ב

 :והנחיות הממונהתקנות ההון) 
  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  

    

 25,547   (א)(ב)  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון
 1,282   (ג)  הסכום הנדרש ערב פרסום התיקון

 24,265   הפרש
 14,559   (ד)  מההפרש הנדרש להשלמה 60%

 15,841  על פי תקנות ההון 2012בדצמבר  31הסכום הנדרש ליום 
 24,583   הון עצמי קיים

 8,742   2012בדצמבר  31ליום  עודף
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  הון עצמי ודרישות הון (המשך)  -  6ביאור 

  

  ניהול ודרישות הון: (המשך)  ג.

  

להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות   )2(

 -(להלן 2012-או קרן פנסיה) התשע"ב גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל

 : (המשך)תקנות ההון) והנחיות הממונה
  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  

    

מלבד הדרישות הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי ההון בחברה מנהלת 

   כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות השקעה.
    

 -   סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים בכללי הנזילות וההשקעה 

  
  הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  (א)

 9,244   היקף נכסים מנוהלים
 17,303   הוצאות שנתיות

 -   דרישות הון מיוחדות על פי הנחיות הממונה
 )1,000( הקלה בגין עריכת ביטוח

 -   בהתאם לחוזר הממונההקלות אחרות 

 25,547   הנדרשההון העצמי סך כל סכום 

  
  

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש   2012בחודש פברואר   (ב)

  מחברות מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

  

המנוהלים ושיעור מסך בהתאם לתקנות ההון, ההון הנדרש יבוסס על שיעור מסך הנכסים 

  ההוצאות השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

  

בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמי המזערי הנדרש. הוראות אלו 

הורחבו במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(כללי השקעה החלים על גופים 

  .2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-מוסדיים), התשע"ב

  

יחד עם תקנות ההון, פורסם חוזר שעניינו מתן הקלות בדרישות הון של חברות מנהלות, במסגרת 

החוזר ניתנו הקלות בהון הנדרש בשל ניהול קרן פנסיה ותיקה, קופת גמל המבטיחה תשואה, 

  הוראות הדין.קופת גמל מרכזית לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש ב

  

עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל, על פי   (ג)

, הוא בסך מיליון ש"ח, 1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

 .2001כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נובמבר 
  

נוסף לכך, בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, הוצאות רכישה נדחות לא יחשבו כנכס לצורך חישוב ב

  ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת.

  

בהתאם לתקנות ההון, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד למועד פרסום הדוח הכספי, את   (ד)

 -הונה העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון (להלן 

ההפרש). ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי. הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים 

  הלן: ובשיעורים המפורטים ל

  

  מההפרש; 30%לפחות  2012במרץ  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  מההפרש; 60%לפחות  2012בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

 מההפרש; 80%לפחות  2013בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  פרש.יושלם מלוא הה 2014בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  

  .2012בדצמבר  31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 
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  מסים על ההכנסה  -  7ביאור 

  

  חוקי המס החלים על החברה:  א.

  

  . 1975-החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

  

  שיעורי המס החלים על הכנסות של החברה:  ב.

  

  המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה, מורכב ממס חברות וממס רווח.   )1(

  

 1, ביום 2012-בהתאם לצו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון), התשע"ב  )2(

  .17%שיעור מס ערך מוסף עודכן לשיעור של  2012בספטמבר 

  

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית התקבל בכנסת  2009בחודש יולי   )3(

, אשר קובע, בין היתר, הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס 2009-), התשס"ט2010-ו 2009לשנים 

  .2011חברות ושיעור מס רווח הון ריאלי בישראל החל משנת 

  

. 2011-(תיקוני חקיקה), התשע"באישרה הכנסת את החוק לשינוי נטל המס  2011בדצמבר  5ביום   )4(

, הפחתת מס החברות שנקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית 2012במסגרת החוק בוטלה, החל משנת 

, ושיעור מס חברות 2009-), התשס"ט2010-ו 2009(תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים 

ם שיעור המס על רווח הון . לאור זאת, הועלו בהתאמה ג2012החל משנת  25%יעמוד על שיעור של 

  ריאלי ושיעור המס של השבח הריאלי.

  

  להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:

  

  

שעור מס 
  חברות

שעור מס 
  רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %  %  %  שנה

        

2010 25 16.0 35.34 
2011 24 16.0 34.48 
2012 25 16.3 (*) 35.53 (*) 
 35.90 17.0 25 ואילך 2013

        

  שיעור משוקלל.  (*)

  

  שומות מס:  ג.

  

  :שומות מס סופיות

  

  .2008לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

  

  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:  ד.

  לשנה שהסתיימה  

  בדצמבר 31ביום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  

      :הוצאות מסים שוטפים

  4,558   1,536   בגין השנה השוטפת

  -   14   התאמות בגין שנים קודמות, נטו

      

      :הוצאות מסים נדחים

  )960(  )320(  יצירה והיפוך של הפרשים זמניים (ראה גם ה' להלן)

  )32(  -   שינוי בשיעורי המס

   1,230   3,566  
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  ההכנסה (המשך)מסים על   -  7ביאור 

  

  מסים נדחים:  ה.

  

מכשירים 
  סה"כ  פיננסיים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  )1,314(  )1,314(  2011בינואר,  1יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

      
  960   960   שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

  32   32   השפעת השינוי בשיעור המס

      
  )322(  )322( 2011בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

      

  320   320   שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

      

  )2(  )2(  2012בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

      
  

  המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  322   2   התחייבויות בגין מסים נדחים

      

  

  מס תיאורטי:  ו.

  

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח 

  והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:

  

  בדצמבר 31יום ב לשנה שהסתיימה  

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  10,580   10,805   3,456   רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה

        
  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים 

  35.34%  34.48%  35.53%  (ראה ב לעיל)

        
מס (חיסכון במס) מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל 
  3,739   3,726   1,228   הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי

        
        עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:

  )160(  )108(  )104(  הכנסות פטורות 
הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים 

  )66(  )20(  92   בתקופות הדיווחבעבר, אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים 
  -   )32(  -   עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס

  7   -   14   מסים בגין שנים קודמות

        

  3,520   3,566   1,230   מסים על ההכנסה

        

  33.27%  33.00%  35.59%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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  זכאים ויתרות זכות  -  8ביאור 

  

  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  1,030   1,782   הוצאות לשלם 

  151   38   ספקים ונותני שירותים

  3,042   724   (*)יתרה בגין הסכם מתן שירותים  -חברה קשורה 

      

  4,223   2,544   סך הכל זכאים ויתרות זכות

      

בבעלות מלאה של חברת האם. יתרת ההתחייבות הינה בגין הסכם מתן שירותים החברה הקשורה הינה   (*)

  .11שהחברה מקבלת מחברה קשורה. היתרה אינה נושאת ריבית ראה ביאור 

  

  

  נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה  -  9ביאור 

  

  היקף נכסים מנוהלים, תקבולים ותשלומים:  א.

  

  ליום
  בדצמבר 31

  לשנה שהסתיימה
  בדצמבר 31 ביום

  2 1 0 2  2 1 0 2  

  

סך נכסים 
  תשלומים  תקבולים  מנוהלים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       

  105,064   73,106   4,149,345  קופת גמל

  180,970   558,994   4,573,613   קרן השתלמות

  34,312   -   520,998   קופה מרכזית לפיצויים

  320,346   632,100   9,243,956   סך הכל

        

 
  העברות כספים:  ב.

  

  לשנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

  2 1 0 2  

  סה"כ  קופות גמל  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      :מגופים אחרים קופות העברות ל

  967   967   העברות מחברות ביטוח

  526   526   העברות מקרנות פנסיה

  2,061,151   2,061,151   העברות מקופות גמל

  2,062,644   2,062,644   קופותסך כל העברות ל

      

      :לגופים אחרים קופותהעברות מה

  9,580   9,580   העברות לחברות ביטוח

  78   78   העברות לקרנות פנסיה

  203,996   203,996   העברות לקופות גמל

  213,654   213,654   קופותסך כל העברות מה
      

  1,848,990   1,848,990   העברות, נטו
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  רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון  -  10ביאור 

  

  ההרכב:  .א

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

רווחים (הפסדים) מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, הפרשי 

הוגן בשווי  הצמדה, הפרשי שער ודיבידנד בגין נכסים המוצגים

  1,731   )2,442(  50   דרך רווח או הפסד

  316   475   369   מנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הכנסות ריבית

  454   314   283   הכנסות מדיבידנד

  37   172   323   הכנסות מימון, נטו

  2,538   )1,481(  1,025   סך הכל רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון

        

  

  רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  ב.

  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש:

  2,501   )1,653(  702   בגין נכסים מוחזקים למסחר

        

  

  

  

 דמי ניהול לחברה קשורה  -  11ביאור 
  

בהתאם להסכם שנערך בין החברה לחברה קשורה, מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה הקשורה, הכוללים, 

  בין היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד.

  

בתוספת מע"מ מהרווח מפעילות רגילות  50%שילמה החברה  2011בספטמבר  30ועד ליום  2009בינואר  1החל מיום 

  (בתוספת מע"מ). 80%, החברה משלמת 2011באוקטובר  1לפני מיסים על ההכנסה. בתוקף מיום 

  

  

  

  עמלות, הוצאות שיווק והפצה  -  12ביאור 

  

  ההרכב:

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  1,285   5,131   10,468   עמלות שיווק

  770   1,856   2,899   עמלות הפצה

   13,367   6,987   2,055  
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  הוצאות הנהלה וכלליות   -  13ביאור 

  

  ההרכב:

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2 1 0 2  1 1 0 2  0 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        

  644   904   806   שירותים מקצועיים

  207   159   140   ביטוח אחריות מקצועית

  238   283   417   אחזקת משרד

  299   516   649   שכר דירקטורים

  125   206   209   אגרות

  8   63   33   אחרות

   2,254   2,131   1,521  

        

  

  

 אחרות תפעולהוצאות   -  14ביאור 
  

לאומי  -התקשרה החברה בהסכם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן  2004בחודש נובמבר 

גמל). בתמורה לשירותים האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם, גובה לאומי גמל עמלת תפעול בהתאם להוראות הדין בשיעור 

  קבוע מהיקף נכסי הקופות. 

  

  

  

  עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות   -  15ביאור 

  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  א.

  

  בדצמבר 31 ליום
2012  

  

צדדים קשורים 
  ואחרים

  אלפי ש"ח  

    

  724   )11ראה ביאור זכאים ויתרות זכות (

    

  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  ב.

  

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2012  

  

 צדדים קשורים
  ואחרים

  אלפי ש"ח  

    

  46,033   )11ראה ביאור הוצאות דמי ניהול לחברה קשורה (
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  ניהול סיכונים  -  16ביאור 

  

  כללי:  א.

  

החברה פועלת במגזר פעילות קופות גמל. פעילות החברה בשוק ההון חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים, 

סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. השווקים הפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ונתונים להשפעות 

  יע על נכסי החברה. מגורמים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים בישראל ובעולם העלולים להשפ

  

  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים:  ב.

  

במטרה למזער את הפגיעה האפשרית בנכסי קופות הגמל שבניהול החברה מונה בחברה מנהל סיכונים האמון על 

תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל ואופן ניהולם. מנהל הסיכונים פועל באופן 

לוי לתהליך ניהול ההשקעות בקופות הגמל ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת לפחות אחת בלתי ת

בשנה על ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המידה לשם זיהוי, מדידה והערכה של הסיכונים. 

ומערכת מידע ייעודית  תהליך זיהוי והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים סטטיסטיים

לניהול סיכונים, שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן 

  טיפולם.

  

כולל השקעה בקרנות נאמנות בלבד המושקעות  2012בדצמבר  31תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום 

בתקנות הפיקוח על במניות, ובפיזור התואם את הנדרש בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים, ללא השקעה 

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

בנוסף, כוללים נכסי החברה מזומנים ושווי מזומנים בפיקדונות בנקאים בפיזור התואם את הנדרש  השקעה").

  בתקנות ההשקעה. 

  

פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון החברה אינה משקיעה כלל בנכסי חוב,  החברה

. המזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים בתאגידים בנקאיים אשראימתן בנקאי או אחר ואינה פועלת ב

רה לסיכון אשראי הינה , להערכת הנהלת החברה, חשיפת החבישראליים בעלי דירוג אשראי גבוה. בהתאם לכך

  נמוכה.

  

מסך נכסי החברה, הינם נכסים  75% -אלפי ש"ח, המהווים כ 20,364מתוך יתרת הנכסים של החברה, סך של כ 

נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים בסכום שלא 

   יכה הנהלת החברה כי חשיפת החברה לסיכון נזילות הינה נמוכה.מההון הנדרש. לאור זאת, מער 50%-יפחת מ

  

  דרישות חוקיות:  ג.

  

, (להלן: 2009-2-3פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גמל   2009באוגוסט,  9ב 

"), על פי החוזר נדרשת החברה להקים יחידת ניהול ובקרת סיכונים נפרדת מיחידת ניהול ההשקעות החוזר"

ומיחידת ייזום האשראי הלא סחיר על מנת לקיים מערך ייעוץ אובייקטיבי, מקיף ורציף לדירקטוריון, לועדת 

המנוהלים בכל קופת גמל  ההשקעות, לוועדת האשראי ולהנהלת החברה המנהלת, לגבי כל סיכון מהותי לחסכונות

מונה בחברה מנהל שבניהול החברה, הגלום בנכסי ההשקעה המוחזקים כנגד חסכונות העמיתים. כאמור לעיל, 

. החברה פועלת בהתאם סיכונים האמון על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל

  לדרישות החוזר.

  

 סיכוני שוק:  ד.
  

הסיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה  הואסיכון שוק   )1(

סיכון שוק כולל סיכון לשינוי במחירי ושערי הבורסה, סיכון בסיס במטבע  .הנובע משינויים בתנאי השוק

  וסיכון בשינוי בשווי ההוגן עקב שינוי בשערי הריבית.

  

כולל השקעה בקרנות נאמנות  2012בדצמבר  31לעיל, תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום  כאמור

בלבד המושקעות בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים. קרנות הנאמנות משקיעות בעיקר בנכסי חוב 

 הצמודים למדד המחירים לצרכן, ללא השקעה במניות וללא חשיפה למט"ח. 
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  ים (המשך)ניהול סיכונ  -  16ביאור 

  
 סיכוני שוק: (המשך)  ד.

  
  :הבורסה ובשערי במחירי שינוי - רגישות מבחן ניתוח להלן  )2(

  
(הפסד)  רווח  2012 בדצמבר 31 ליום

  הוגן שווי  מהשינויים

(הפסד)  רווח

  מהשינויים

  10%    )10%(  

        

  )956(  9,560   956   בארץ נאמנות קרנות

        

  
  וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה:פירוט הנכסים   )3(

  

  2012בדצמבר  31ליום   

  סה"כ  צמוד  לא צמוד  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        נכסים:

  692   -   692   נכסי מיסים שוטפים

  6,073   -   6,073   חייבים ויתרות חובה
        

        השקעות פיננסיות:

  9,560   9,560   -   קרנות נאמנות

  10,804  -   10,804    מזומנים ושווי מזומנים

        

  27,129   9,560   17,569   סך הכל נכסים

        

        

  24,583   -   24,583   סך כל הון

        
        התחייבויות:

  2   -   2   התחייבויות בגין מסים נדחים

  2,544   -   2,544   זכאים ויתרות זכות

  2,546   -   2,546   סך כל ההתחייבויות

        

        

  27,129   -   27,129   סך כל ההון וההתחייבויות

        
  

 סיכוני נזילות:  ה.
  

סיכון נזילות הוא הסיכון להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר סביר בשווקים 

נזילים  השונים בהם מחזיקה החברה. על מנת להתמודד עם סיכון זה מחזיקה החברה כמות מספקת של נכסים

  בפיזור שלדעת מנהליה מקטין את סיכון הנזילות.
  

מסך נכסי החברה, הינם נכסים  75% -אלפי ש"ח, המהווים כ 20,364 -מתוך יתרת הנכסים של החברה, סך של כ

נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק בנכסים נזילים בסכום שלא 

  ההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנהלת החברה כי החשיפה לסיכון נזילות הינה נמוכה.מ 50%-יפחת מ

  
  סיכוני אשראי:  ו.

  

סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראי של מנפיקי ניירות ערך, סיכון אשראי הוא ה

  .בעלי חוב בהלוואות, או צדדים לחוזה

  

פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את החברה שקיעה כלל בנכסי חוב, כאמור לעיל, החברה אינה מ
והמזומנים ושווי המזומנים של החברה מופקדים בתאגידים פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת באשראי 

הינה , להערכת הנהלת החברה, החשיפה לסיכון אשראי בנקאיים ישראלים בעלי דירוג אשראי גבוה, בהתאם לכך,

   נמוכה.



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים
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  אירועים מהותיים בתקופת הדוח  -  17ביאור 

  

, שמטרתן 2012-, פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול), התשע"ב2012ביוני  21ביום 

והן על  לאפשר גביית דמי ניהול הן מצבירה והן מהפקדות שוטפות ולהחיל שיעור אחיד של דמי ניהול הן על קופות גמל

ביטוחי מנהלים, במסגרת התקנות הוגבל שעור דמי הניהול בקופות גמל משלמות ושאינן משלמות קצבה כך שחברה 

  מנהלת רשאית לגבות דמי ניהול כמפורט להלן:

 
 31שיעור דמי הניהול השנתי המרבי  שרשאית חברה מנהלת לגבות מהיתרה הצבורה בחשבון כל עמית עד ליום   א.

  .1.05%הוא  2014בינואר  1, והחל מיום 1.1%הוא  2013בדצמבר 

  

  . 4%מתשלומים המועברים אליה בשל כל עמית, בשיעור שלא יעלה על   ב.

  

  להערכת החברה, הגבלת דמי הניהול כאמור לא צפויה להשפיע באופן מהותי על הכנסות החברה.

  

  

  




