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  דירקטוריוןוח  ד
    5302 בספטמבר 03שהסתיימה ביום  לתקופה



 

 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 .5302 בספטמבר 03תקופה שהסתיימה ביום ל דירקטוריוןדוח 
 
 
 
 וכן הענייניםת
 

 מודע
 
 

 דוח הדירקטוריון
 
 3 חברה המנהלתמאפיינים כללים של ה -
 5 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים -
  6 ושינויי חקיקה ותקנות המשפיעים על החברה התפתחויות כלכליות במשק -

 9 מצבן הכספי של הקופות שבניהול החברה ותוצאות פעילותיהן -
 01 םנושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על הדוחות הכספיי -
 00 לגבי גילוי קרות ונהליםב -
 00 בקרה פנימית על דיווח כספי -
 

 01 לגבי גילוי ותהצהר
 

  הדוחות הכספיים
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  5302 בספטמבר 03שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 
 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

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

)עד למועד  1100. במהלך שנת 1112. החברה החלה לפעול בחודש נובמבר 1112בנובמבר  12החברות ביום 
 5בידי החברה  נוהלומיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות  מסלוליות, ראה להלן( 

הושלם הליך מיזוג קופות  30.01.1100 םביו .םת לפיצויימרכזית אח וקופהקרנות השתלמות  2קופות גמל, 
 יתרמנהלת החברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו  0.0.1101הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום 

 2' מס לתיקון בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות
 ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, 1115-"ההתשס(, גמל)קופות  נסייםפינ שירותים על הפיקוח לחוק

 לנוהל ובהתאם, 1119-"טהתשס(, 1119-1101 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית
  .על שוק ההון הממונה פרסםש

מרכזית לפיצויים. אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה נוסף, כללי ב', בקופה ה 11.7.03ביום 
 .11/1105מסלול זה החל פעילותו בחודש 

אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות: ילין לפידות  1.7.02ביום 
 .19/1102המסלול החל פעילותו בחודש השתלמות מסלול מנייתי. 

  
תן המנוהלים ע"י החברה למועד קרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגר, קופות הגמל, להלן פירוט

 (:בדבר סוג האישורים)*( שיש לקופותפרטים )לרבות  הדוח
 

 
 

או בקופת  בהפקדו שהואישור כקופת גמל לקצבה לגבי כספים שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט כספים )*( 
לתגמולים או כקופת גמל בלבד, לגביהן חל אישור כקופת גמל  1111בשל שנות המס שקדמו לשנת גמל אחרת והועברו אליה 

  לפי העניין. אישית לפיצויים

 ומסלול ההשקעה שם הקופה
מספר 

אישור מס 
 הכנסה

 )*(סוג האישור ניהול
מעמד 

 העמיתים

     :ילין לפידות קופת גמל

 צמאיםשכירים וע לא משלמת לקצבה בנאמנות 5301 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5301 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5301 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5510 מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5013 מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתת ילין לפידו

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5301 מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5511  מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5051 מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5015 מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 1110 מסלול מנייתי –קרן השתלמות ילין לפידות 

     יצוייםילין לפידות קופה מרכזית לפ

 מעבידים פיצויים בנאמנות 5301 מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

 מעבידים פיצויים בנאמנות 1311 כללי ב' -ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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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 503067326
קרנות נאמנות עפ"י ניהול ו העוסקת בניהול תיקי השקעות ותקשורות המונפק של חבר ןבמלוא הונ
הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד  .המוצג(התרשים 

, ולידר שוקי הון בע"מ מזכויות ההצבעה 15%-מהזכויות בהון  ו 12.31%-חזיקים  כל  אחד בהמ
  ( בע"מ.1115בהון ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים ) 51%-המחזיקה ב

 
כל  15%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של  דב ילין ויאיר לפידות,

נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר   2.01.1101ביום  ות ההצבעה והרווחים בפועל.אחד בזכוי
 ATE( בע"מ, לבין 1115החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים )

Technology Equipment B.Vוכתוצאה מכך הפכה ,  ATE Technology Equipment B.V 
ניתן  שקעות בע"מ. למר דן דוד ז"ל, באמצעות גופים בשליטתו,לבעלת שליטה בלידר החזקות וה

ז"ל דן דוד  והזכויות שהיו נתונות למר חדש בחברה. נכון להיום לא הוצא היתר שליטה היתר שליטה
  .בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו

 ·:נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה  

 
 ובמסמכי היסוד:שינויים בפעילות החברה 

 לא חלו שינויים מבניים ו/או אחרים בפעילות החברה, בניהול עסקיה ו/או בשליטה בה. בתקופת הדוח
 וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה. 
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   תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים .ב

 
 מצב עסקי  החברה .0

אלפי  27,260 -אלפי ש"ח, לעומת כ 51,131 -מסתכמים בכ 1105, בספטמבר 31סך נכסי החברה  ליום 
 בהתאמה. 1102בדצמבר,  30-ו 1102, בספטמבר 31אלפי ש"ח לימים  52,767  -ש"ח ו

 
אלפי  00,167  -אלפי ש"ח, לעומת כ 7,996-מסתכמות בכ 1105, בספטמבר 31התחייבויות החברה ליום 

בהתאמה. שינוי עיקרי  1102בדצמבר,  30-ו 1102, בספטמבר 31אלפי ש"ח לימים  01,661 -ש"ח ו
בהתחייבויות השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים 

 מהחברה הקשורה. 
 

אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי  51,121–מסתכם בכ  1105, בספטמבר 31ההון העצמי של החברה ליום 
 בהתאמה.  1102בדצמבר,  30-ו 1102, בספטמבר 31אלפי ש"ח לימים  21,015 -אלפי ש"ח ו 36,392בסך 

 
 תוצאות הפעילות .1

 1105, בספטמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  תשעההכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה של 
אלפי ש"ח בתקופה  90,599אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  015,732מסתכמות לסך 

. שינוי 1102בדצמבר  30ח לשנה שהסתיימה ביום אלפי ש" 012,171המקבילה אשתקד והכנסות בסך 
  בהיקף הנכסים המנוהל.בהכנסות החברה מדמי ניהול נובע משינוי 

 
 תשעהלתקופה של )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( דמי הניהול לחברה קשורה 

 50,619סך של  אלפי ש"ח, לעומת 51,105הסתכמו לסך  1105, בספטמבר 31חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח לשנה  63,619אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 

 . 1102בדצמבר  30שהסתיימה ביום 
 

מסתכם לסך  1105, בספטמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  תשעההרווח הנקי של החברה לתקופה של 
י ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי אלפ 6,113 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 7,937של 

 .1102בדצמבר  30אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  01,502בסך 
 

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד
 )אלפי ש"ח(

 
 נזילות ומקורות מימון .0

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות ועלתפ החברה
חברה ה השתמשה 1105, בספטמבר 31שהסתיימה ביום  חודשים תשעה. בתקופה של באשראי

 פעילותהמ חברהנבעו לש ₪אלפי  7,051לעומת  פעילותה השוטפת,לאש"ח  002מזומנים נטו בסך ב
  1105, בספטמבר 31חודשים שהסתיימו ביום  תשעהקופה של בת. אשתקד ההמקביל בתקופה השוטפת

 אלפי 1,512 לעומתאש"ח )נטו(,  5בסך  ביצעה החברה פעילות השקעה )רכישה של השקעות פיננסיות(
 .אשתקד המקבילה תקופהאשר שימשו את החברה לפעילות השקעה ב"ח ש

 
 

 03חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 בספטמבר
 לשנה שהסתיימה ביום

 5302 5302 0020525302 
 511,111 15,111 531,101 הכנסות מניהול קופות גמל

 101 111 153 רווחים )הפסדים( מהשקעות והכנסות מימון, נטו

 421,449 52,229 449,511 סך הכנסות

    

 531,111 15,001 10,013 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 1,110 1,311 1,111 הוצאות מס

 42,941 3,449 7,597 רווח לתקופה
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   התפתחויות כלכליות במשק .ג
 

 ת והשפעתה על פעילות החברה סקירת הסביבה הכלכלי
 

, כלכליים מגורמיםמושפע והחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 
על מחירי ופעילות בשוק ההון, האלו משפיעים על היקף  גורמיםוביטחוניים בישראל ובעולם.  פוליטיים

 ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים. 
 

, מדד 2.7%-ב ירד 75, מדד תל אביב 9.6%-כב 15 אביב תל מדד ירד 1105שנת  של השלישין הרבעו במהלך
. כמו כן, מדד 1.52%-ב ירד 11, ומדד תל בונד 1.93%-ב עלה, מדד אג"ח ממשלתי 2.0%-כב עלה 51יתר 

S&P500  ומדד  6.9%-בכ ירדהאמריקאיDAX  00.7%-ב ירדהגרמני. 
 

 מהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופותתיאור ההתפתחויות הפיננסיות ב
 

  כללי
במרבית מדדי  שערים בירידות הישראלי ההון בשוק המסחר התאפיין 1105 שנת של השלישיהרבעון  במהלך

 במגמההחוב הממשלתיות וחוב החברות נסחרו  אגרותבתשואה חיובית.  שסיימו היתר יהמניות, מלבד מדד
סיימו את הרבעון  השקליותהחוב הצמודות ירדו במעט, אגרות החוב  אגרותמחירי  שמרבית בעוד, מעורבת

 תשואות ביחס לרבעון קודם.  תביריד
 בקצב המשק הישראלי לצמוח המשיך השלישיכך שברבעון  על הצביעולפעילות הכלכלית  האינדיקטורים

 הירידה וכי, ביצוא חולשה ךהמש כדי תוך, הפרטית הצריכה בהובלתשאפיין את השנים האחרונות,  המתון
נתוני סחר החוץ הצביעו על התאוששות מסוימת ברבעון . זמנית הייתה השני ברבעון הצמיחה בקצב החדה

 העבודה שוק נתוניזאת,  לעומת .ובהשקעות בייצוא משמעותית צמיחה משקפים לא עדיין ךהשלישי, א
מדדי האינפלציה חזרו להיות חלשים,  .בשכר עלייה ים המצביעים עלנתונ עם ביחד מעודדים להיות המשיכו

ביחס לרבעון קודם, ובסה"כ היו נמוכים מצפי החזאים. בנק ישראל השאיר את הריבית על כנה במהלך 
 הרבעון.

 
סיים את הרבעון בתשואה שלילית. לעומת זאת, אגרות החוב  S&P500בשוק ההון האמריקאי, מדד 

הותיר את הריבית על כנה בהחלטה  FED-שה לאחר אותתשוהממשלתיות סיימו את הרבעון בירידת 
נתון על צמיחת התוצר ה, מתונה התאוששותנמשכת  משק האמריקאיבשהתקבלה במהלך חודש ספטמבר. 

, ואינדיקציות ראשוניות מצביעות על צמיחה מתונה יותר 3.7%-ל 1.3%-ברבעון השני עודכן כלפי מעלה, מ
ת הדולר, והגידול בצריכה הפרטית נמוך מהחזוי על רקע עלייה מתונה היצוא נפגע מהתחזקוברבעון השלישי. 

ממשיך  –עיקר הכלכלה האמריקאית  –לשה, אולם מגזר השירותים ובלבד בשכר. במגזר הייצור ניכרת ח
 לצמוח.

את התקרה  33%-ל 15%-ביישום תכנית ההרחבה הכמותית והגדיל מ -ECBבשוק האירופאי המשיך ה
 1.2%-ל 1.3%-יות בכל סדרה. נתון הצמיחה ברבעון השני עודכן קלות כלפי מעלה מלרכישת אג"ח ממשלת

 ונמשכת ירידה איטית באבטלה. כמו כן, נראה שהסיכון הנשקף מהמשבר ביוון פחת בזמן הקרוב. 
בסין, נתוני מקרו שלילים המשיכו את הירידות החדות בשווקי המניות והובילו את הממשל להמשך נקיטת 

 ניות רבים במטרה למתנם.  צעדי מדי
מחיר חבית נפט המשיך להיות תנודתי במהלך הרבעון וסיים במחיר נמוך משמעותי ביחס למחיר בסוף רבעון 

 קודם.
 

  אינפלציה
, מדד 1.1%-ב יולי  עלה. מדד 1.2%-ב לצרכן המחירים מדד ירד 1105 שנת שלשלישי ההרבעון  במהלך
-. בהחזאים לצפי מתחתבמעט  הייתההאינפלציה לתקופה זו , 1.2% דספטמבר ירמדד ו, 1.1%-ב ירד אוגוסט

מחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים . 1.5%החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית של  01
, ומחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי 1.2%-החודשים האחרונים ב 01-הסחירים במדד ירדו ב
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עיקר החולשה במדד נובעת ממחירי האנרגיה והפחתות  .1.7%-האחרונים ב החודשים 01-סחירים עלו ב
 . 1.2%-כ על עומדות הבאים חודשים 01-ב לאינפלציה ההון משוק הציפיותמחירים אדמיניסטרטיביות. 

 האינפלציה לגבי וציפיותיה, האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת
 .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית

 
 מול  התחזק והאירו,  השקל מול %2.0 -ב התחזק הדולר, 1105 של השלישיבמהלך הרבעון  – חליפין שערי

 .1.1%-כב. שער חליפין אירו/דולר עלה 2.2%-בכ השקל
 

 .%1.0 של ברמה הריבית את ישראל בנק הותיר, 1105שנת  של השלישיבמהלך הרבעון  – ריבית
 המוניטרית: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל קבנ

 עד 0% של המחירים יציבות יעד תוך אל האינפלציה את להחזיר שנועדה מוניטרית מדיניות המשך 
 .הפיננסית היציבות על שמירה תוך בצמיחה ולתמוך 3%

 ובהשקעות ביצוא גידול והעדר במשק מתונה צמיחה. 

 העולמית הכלכלה של הצמיחה בקצב להאטה סימנים ריבוי. 
 הסחיר והמגזר היצוא צמיחת על ומקשה האפקטיבי הנומינלי החליפין שער מול חזק עדיין השקל 

 .היעד תוך אל האינפלציה חזרת את ומעכב
 הרמה בנק ישראל מציין ש, שני מצדוהאצה בקצב עליית המחירים.  הדיור בשוק ערה פעילות המשך

 ייה בשנתיים האחרונות תורמות להגדלת היצע הדיור.הגבוהה של התחלות הבנ
הריבית על כנה בארה"ב במהלך חודש ספטמבר,  להשארת בנוסףהמדיניות המוניטרית המרחיבה,  המשך
 ברבעון שהיו בתשואות החדות מהעליות חלק ותיקנו הממשלתיות החוב אגרות בתשואות לירידה הביאו

 .הקודם
יות למבנה עקומי התשואה העתידיים משפיעים על החלטות החברה בקשר השינויים בשיעורי הריבית והציפ

 לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמל.
 

 הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור
 סך במעט ירד 1105שנת  של השלישיבמהלך הרבעון  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק

 ₪מיליוני  0,161.1מניות והמירים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד: גויסו ההנפקות בשוק הראשוני של 
היקף  גם. 1102 של השלישיברבעון  ₪מיליוני   0,203.7-בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל

"ח באג ₪ מיליוני 01,711.1גויסו  1105 שנת של השלישי: ברבעון ירדהגיוסים באמצעות אג"ח חברות 
ההיקף כאשר  עלה. באג"ח ממשלתי 1102באותה תקופה בשנת  ₪מיליוני  07,119.7-ל הבהשווא, חברות

נטו בתקופה המקבילה  ₪מיליוני  -2,770 של גיוסבהשוואה ל  ₪מיליוני   2,591על  עמדו נטו גיוסים"כ סה
 אשתקד.

 
 אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמות הגמל קופות בענף והתפתחויות מגמות
נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  1105שנת  של השלישיהרבעון  במהלך

,  ₪מיליוני  662.5 -וההשתלמות של החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כ
 לישיהשרבעון בכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות. בסוף ה  ₪ מיליוני 1,551.7 -על רקע צבירה נטו של כ

לעומת נכסים  ₪ מיליארד 01.05 של סך על החברה של וההשתלמות הגמל בקופות המנוהלים הנכסים עמדו
. כמו כן, סך הנכסים המנוהלים בכלל שוק קופות הגמל שני רבעוןשנוהלו בסוף  ₪ מיליארד 07.76בסך של 

בסוף  ₪ מיליארד 371.5סכום של לעומת  ₪מיליארד  372.2-כ על עמדו לישיהשוההשתלמות בסוף הרבעון 
 .הקודם הרבעון
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  (החקיקה לתיקוני נלווים חוזרים לרבות) החברה על המשפיעים ותקנות חקיקה שינויי
 

על החברה חלים חוקים, תקנות, צווים והוראות הממונה הקשורים לתחומי פעילותה. להלן תמצית 
באופן להשפיע  עשוייםואשר  1105בנובמבר  1 ועד ליום בתקופת הדו"חע"י הממונה,  ושפורסמ ההוראות

 החברה: פעילותמהותי על 

 מוסדי גוף ידי על פעולות ביצועבנושא " 1105-9-31, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105בספטמבר  10ביום 
הוראות המסדירות את תכולת המידע שגוף מוסדי נדרש להעביר למעסיק.  ". חוזר זה קובעמעסיק עבור

ע חוזר זה הוראות לעניין הרשאות מעסיק לגורם מתפעל מטעמו, לקבל מידע ולבצע פעולות בנוסף, קוב
חוזר חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים ההוראות במוצרים פנסיוניים ובתוכניות ביטוח בעבור עובדיו. 

  . החברה נערכת ליישומו של החוזר.0.1.1106, ותחילתו של החוזר ביום קופות גמל

" מסלולי השקעה בקופות גמלבנושא " 1105-9-19, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105בספטמבר  06ביום 
כללים להקמת מסלולי  החוזר קבע (.1105בפברואר  07)וזאת, בהמשך לחוזר קודם שפורסם בנושא ביום 

ת כללים אחידים לקביעבמסגרת החוזר נקבעו גם ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. 
חוזר חלות על כל הגופים ההוראות  שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים )מתמחים ושאינם מתמחים(.

לפירוט נוסף  . החברה נערכת ליישומו של החוזר.0.0.1106, ותחילתו ביום המוסדיים המנהלים קופות גמל
 ".התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברהראו להלן בסעיף "

פורסם חוזר תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת  1105באוגוסט  15ביום 
גמל אישית לפיצויים. התקנון קובע הוראות בתחומים שונים בנוסח אחיד לכלל קופות הגמל. החברה אימצה 

יום את מרבית הוראות הנוסח המוצע והעבירה לאישור הממונה באוצר. נוסח התקנון צפוי להיכנס לתוקף ב
0.0.1106. 

חוק הייעוץ , בנושא "ייפוי כח לבעל רישיון". 1105-01-5, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 1105באוגוסט  6ביום 
בע מבנה וחוזר קההפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף לקבלת הסכמתו. 

ת כוחו של בעל רישיון לקבל מידע אודות החיסכון אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו יוכל לקוח לייפות א
להעביר בקשות בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות באמצעות מסלקה  ,הפנסיוני המנוהל עבורו

.  החברה מיישמת את 1105בנובמבר  0מרבית הוראות חוזר זה נכנסו לתוקף ביום  פנסיונית מרכזית.
 והל עבודה שאושר בדירקטוריון. הוראות החוזר ושילבה הוראותיו בנ

, בנושא "דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים 1105-9-17, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105ביולי  7ביום 
וקובע כי בדיווחים  1101-9-09עדכון". חוזר זה מעדכן את חוזר גופים מוסדיים  -של החברות המנהלות

גופים מוסדיים מידע נוסף ביחס לעמיתים ולמבוטחים. מידע זה  הנלווים לדוחות הכספיים השנתיים, יעבירו
יסווג, בין היתר, בהתאם לקבוצת הגיל של העמיתים. הוראות חוזר זה תחולנה החל מהדיווחים הנלווים 

 . החברה נערכת ליישום הוראות החוזר.1105לדוחות הכספיים לשנת 

, בנושא "מסמך הנמקה". החוזר קובע את 1105-01-2, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 1105ביוני  13ביום 
הנוסח הנדרש מבעל רישיון בעת מתן המלצה אגב פעולת שיווק פנסיוני. כן קובע את הצורך לפנות בנסיבות 
מסוימות למסלקה הפנסיונית על מנת לקבל פירוט חסכונותיו של הלקוח כתנאי למתן המלצה. תחילתו של 

 רה לומדת את הוראות החוזר ונערכת ליישומו.. החב1106ביולי  0חוזר זה ביום 

דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה , בנושא "1105-9-07חוזר גופים מוסדיים , פורסם 1105באפריל  17ביום 
, ידרשו הגופים המוסדיים לשנות את אופן גביית 1106לינואר  0". בהתאם לחוזר החל מיום על ידי גוף מוסדי

מיתים כך שדמי הניהול החודשיים יחושבו כשורש מדמי הניהול השנתיים וזאת דמי הניהול מחשבונות הע
מדמי הניהול השנתיים. החברה לומדת את הוראות החוזר ונערכת ליישומו. החברה  0/01במקום חישוב של 

 צופה כי ליישום החוזר תהיה השפעה שלילית על הכנסות החברה מדמי הניהול. 
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 ותוצאות פעילותיהן הול החברההכספי של הקופות שבני מצבן  .ד
 
 
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .0
 

וזאת בשל מיזוג קופות גמל אשר נובע מהוראות  ,1102מגמת הירידה במספר קופות הגמל נמשכה בשנת 
קופות  011פעלו  2110 שנת לתום נכון. הקובעות כי על חברה מנהלת לנהל קופת גמל אחת מכל סוג הדין
  .1גמל

 
"מסלולי השקעה  בנושא 1105-9-19 מוסדיים גופים חוזר פורסם, 1105 בספטמבר 06 ביום, ורכאמ

 0 יוםבהתאם להוראות החוזר צפוי שוק קופות הגמל להשתנות החל מ"(. החוזר)להלן: "  בקופות גמל"
במסלולי ברירת מחדל  יםנוהלממרבית כספי העמיתים  . כיוםהחוזר של התחילה מועד, 1106 בינואר

אשר  חדשים לעמיתים מחדל ברירת מסלולי יהוו גיל תלויי מסלולים, 1106בינואר  0 יוםהחל מכלליים. 

 לגילאי מותאמתתהיה  אלו במסלוליםהסיכון  רמתאחר.  השקעות לא בחרו להשתייך למסלול
. שלושת יותר גבוה עמיתיםה גילשאליהם, באופן שרמת הסיכון יורדת ככל  כיםהמשוי העמיתים

 מסלולו 61 עד 51 לבני מסלול; ומטה 51 לבני, הינם: מסלול ע"י החברה חצפויים להיפתשלים המסלו
כמו כן צפויים שינויים בשמות המסלולים בהתאם להוראות האוצר. כתוצאה מהוראות ומעלה.  61לבני 

 לינואר 0החוזר ניתן לצפות כי שיעור החיסכון הנמצא במסלולים כלליים יהיה בירידה החל מיום 
1106. 

 
דוח בהשוואה לתקופות הלהלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .1

   :קודמות
 

 
  19/1102ב  ו)*( המסלול החל פעילות

 11/1105המסלול החל פעילותו ב )**(

                                                 
 .1102לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  1

 היקף נכסי הקופה ליום )אלפי ש"ח( 

 0020525300 0020525302 0323025302  שם הקופה ומסלול ההשקעה 

    :ילין לפידות קופת גמל

 0,511,111 0,011,111 0,011,501 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 000,115 131,111 111,110 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 131,111 151,151 111,111 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 5,035,131 5,110,110 1,105,111 מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 11,155 11,103 11,001 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 1,115,111 1,111,113 1,311,311 מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 1,001,151 0,115,135 1,111,511 מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 130,131 011,513 010,111 מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 13,111 15,111 11,115 מסלול אג"ח מדינה –פידות קרן השתלמות ילין ל

 - 10,111 11,105 מסלול מנייתי)*( –קרן השתלמות ילין לפידות 

    :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 105,111 131,555 011,131 מסלול כללי –ילין לפידות מרכזית לפיצויים 

 - - 11,111 כללי ב')**(ל מסלו –מרכזית לפיצויים ילין לפידות 

 49,445,942 49,549,543 01,022,201 סה"כ
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להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .0

  :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

הלת את הקופות בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת החברה מנ
 .ההשקעות

 

 

 19/1102המסלול החל פעילותו ב )*(
 11/1105המסלול החל פעילותו ב )**(

 
 
 

ושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על נ .ה
 הדוחות הכספיים

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

 
 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון

 זוהר ושות' בריטמן אלמגור eloitteD  :רואה חשבוןמשרד 
 , תל אביב0עזריאלי מרכז  מען המשרד: 

  שימול-רו"ח שלמה בן השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:

חודשים  0 שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

2530230203 

שנה 
שהסתיימה 
0020525302 

שנה 
שהסתיימה 
0020525300 

    :ילין לפידות קופת גמל

 53111% 1131% 5153% מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 13111% 1101% 5151% מסלול מנייתי –ידות קופת גמל ילין לפ

 1111% 1111% 1113% מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 55111% 1151% 3111% מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 1101% 1110% 3111% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 1111% 1151% 3111% מסלול כללי -ות קרן השתלמות ילין לפיד

 55111% 1151% 3151% מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 1151% 1111% 5111% מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 1111% 1111% 3151% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 - 3111% 3151% ל מנייתי)*(מסלו –קרן השתלמות ילין לפידות 

    :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 1155% 1111% 1151% מסלול כללי –ילין לפידות מרכזית לפיצויים 

 - - (3111%) כללי ב')**(מסלול  –מרכזית לפיצויים ילין לפידות 



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הדירקטוריוןדוח 
 
 

00 

 
 בקרות ונהלים לגבי גילוי: .ו

 
הנהלת החברה בשיתוף המנכ"ל והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה 

החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל  המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של
החברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 
החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח 

ה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונ הרבעוני
 בהוראות אלו.

 
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי: .ז
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח  1105, בספטמבר 31ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 
החברה על  כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

 הדיווח הכספי.
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 דב ילין תאריך אישור הדוח 
 יו"ר הדירקטוריון

 

 דליה שני
 מנכ"ל משותף

 

 סני זלכה 
 מנכ"ל משותף

 דהן-אמיר בן
נושא המשרה הבכיר 

 בתחום הכספיים
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 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

 1105של שנת  השלישילרבעון  ידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"(של ילין לפ הרבעוניהדוח את  סקרתי .0
 להלן "הדוח"(.)

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .1
בהתייחס לתקופה שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה ההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 :; וכןשל החברה הפנימית על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה .א
בפרט במהלך תקופת ההכנה של  ,חברהעל ידי אחרים ב נודיעתלי ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

  וח.דה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRS)דיווח בינלאומיים 

לגבי  נואת מסקנותי נווהצגחברה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו .ג
 -; וכן בהתבסס על הערכתנושל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח,  האפקטיביות

 השפיע באופן מהותי,רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של בדוח  גילינו .ד
 -; וכן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי באופןאו שסביר שישפיע 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5
 כספי: העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח תנוהדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכ

על דיווח  כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימיתאת  .א
 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי של החברה לרשום, האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת כספי,

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהשאינה מהותית, בה מעורב כל תרמית, בין מהותית ובין .ב
 .חברה על דיווח כספיהתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

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

 

 
 

 

  1105, בנובמבר 09 
 

 

  תאריך 
 

 דליה שני
 משותף מנכ"ל
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 , מצהיר כי:זלכהמר סני אני, 
 

 1105של שנת  השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .0
 ."(להלן "הדוח)

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .1
לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה שנכללו בו, הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
ל החברה מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים שההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 של החברה; וכן: הפנימית על דיווח כספי

יח להבט מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה .א
בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותהערכנו את  .ג
 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן  האפקטיביות

 השפיע באופן מהותי,רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של ו בדוח גילינ .ד
 -או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן 

 אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של .5
 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א
 -; וכןכספי לעבד, לסכם ולדווח על מידע של החברה לרשום, הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

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

 

 
  1105, בנובמבר 09 

 
 

  תאריך 
 

 ני זלכהס
 משותף מנכ"ל
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 מצהיר כי: דהן,-אמיר בןאני, מר 
 

 1105של שנת  השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .0
 ."(להלן "הדוח)

מהותית  העובדמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .1
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה מצב הכספי, תוצאות הפעולות, ההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 של החברה; וכן: הפנימית על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםנו של בקרות ונהלים כאלה, הקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוח .א
בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  קבענו .ב
מנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני מידה סבירה של ביטחון לגבי מהי

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותהערכנו את  .ג
 -ה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוס האפקטיביות

 השפיע באופן מהותי,רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד
 -או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן 

המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון .5
 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א
 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי החברה לרשום,של  הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

 ין.אין באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על  פי כל ד

 
 
 

  
 

 

  1105, בנובמבר 09
 

 

  תאריך 
 

 דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

 הכספייםבתחום 
 



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים
 5302בספטמבר  03ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(



 
 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים
 0253בספטמבר  03ליום 

 
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ע מ ו ד 

  

  
 1 דוח סקירה של רואי החשבון

  
  דוחות כספיים תמציתיים ביניים )בלתי מבוקרים(:

  
 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  
 2 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  
 5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

  
 6 ציתיים על תזרימי המזומניםדוחות תמ

  
 7-01 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  



 

1 
 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 
 
 
 
 

 מבוא
 

הדו"ח  "החברה"(, הכולל את -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן 
ואת הדו"חות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון  1105בספטמבר  31התמציתי על המצב הכספי ליום 

באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה  ושל תשעה ושלושה חודשים שהסתיימ ותותזרימי המזומנים לתקופ
 IAS 34שבונאות בינלאומי בהתאם לתקן ח אלהת ביניים ואחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

בהתבסס על  אלהת ביניים ו"דיווח כספי לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ
 סקירתנו.

 
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
ואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת ביניים הנערכת על ידי ר

מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים 
ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים 

אל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות בישר
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 מסקנה
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
 .IAS 34ות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הבחינ

 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

 
 
 

 5302בנובמבר,  00תל אביב, 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 
 
 
 בדצמבר 00ליום  בספטמבר 03ליום  

 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    נכסים:
 -  -  111   הוצאות רכישה נדחות

 -  -  0,350  נכסי מיסים שוטפים
 01,325  01,003  00,372  חייבים ויתרות חובה

 01,325  01,003  03,553  סך הכל נכסים

    
    השקעות פיננסיות:

 09,311  05,227  09,512  קרנות נאמנות

 09,311  05,227  09,512  סך הכל השקעות פיננסיות

    
 15,011  10,910  12,910  מזומנים ושווי מזומנים

    
    

 52,767  27,260  51,131  סך כל הנכסים

    

    

    

    הון:
 0,011  0,011  0,011  הון מניות

 20,115  35,192  21,921  עודפים

    
 21,015  36,392  51,121  וןסך כל ה

    

    התחייבויות:
 311  371  305  התחייבויות בגין מסים נדחים

 2,669  591  -  התחייבות בגין מיסים שוטפים
 7,670  01,199  7,610  זכאים ויתרות זכות

 01,661  00,167  7,996  סך כל ההתחייבויות
    
    

 52,767  27,260  51,131  סך כל ההון וההתחייבויות

    
 
 
 
 
 

    
 דב ילין 

 יו"ר הדירקטוריון
 דליה שני

 מנכ"ל משותף
 סני זלכה

 מנכ"ל משותף
 אמיר בן דהן

נושא המשרה הבכיר בתחום 
 הכספים

 
 
 
 
 

 5302בנובמבר,  00תאריך אישור הדוחות: 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של תשעה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 00ביום  בספטמבר 03ביום  בספטמבר 03ביום  

 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

 012,171  128,13  36,130  90,599  015,732  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו
 537  151  021  612  101  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

      
 012,105  31,010  36,370  91,113  015,922  סך כל ההכנסות

      
 63,619  07,722  09,799  50,619  51,105  דמי ניהול לחברה קשורה

 30,122  1,019  9,231  11,572  16,256  עמלות, הוצאות שיווק והפצה 
 3,117  711  701  0,973  1,001  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,951  0,711  1,155  5,191  5,967  הוצאות תפעול אחרות

      
 012,771  11,363  30,996  10,332  93,351  סך כל ההוצאות

      
      

 11,137  3,731  2,375  01,119  01,592  רווח לפני מסים על ההכנסה

      
 7,513  0,317  0,612  2,116  2,657  מסים על ההכנסה

      

 01,502  1,350  1,750  6,113  7,937  רווח לתקופה

      

      

      

 01,502  1,350  1,750  6,113  7,937  סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

 
 לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 5302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח 

    
 21,015  20,115  0,011  1105בינואר  0יתרה ליום 

 7,937  7,937  -  רווח לתקופה

    

 51,121  21,921  0,011  5302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 5302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 19,590  11,290  0,011  1102ינואר ב 0יתרה ליום 

 6,113  6,113  -  רווח לתקופה

    

 36,392  35,192  0,011  5302בספטמבר  03יתרה ליום 

    
 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 5302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 27,190  26,090  0,011  1105ביולי  0יתרה ליום 

 1,750  1,750  -  רווח לתקופה

    

 51,121  21,921  0,011  5302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 5302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 י ש"חאלפ אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 32,123  31,923  0,011  1102ביולי  0יתרה ליום 

 1,350  1,350  -  רווח לתקופה

    

 36,392  35,192  0,011  5302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 לשנה שהסתיימה 

 )מבוקר( 5302בדצמבר  00ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 19,590  11,290  0,011  1102בינואר  0יתרה ליום 

 01,502  01,502  -  רווח כולל לשנה

    

 21,015  20,115  0,011  5302בדצמבר  00יתרה לים 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של תשעה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה שים שהסתיימהחוד 
 בדצמבר 00ביום  בספטמבר 03ביום  בספטמבר 03ביום  

 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 01,502  181,2  1,750  6,113  7,937  ווח לתקופהר

      
פריטים שאינם כרוכים בתזרימי 

      המזומנים:
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות 

      פיננסיות:
 (217) (131) (005) (555) (077) קרנות נאמנות

 - -  (135) -  (111) שינוי בהוצאות רכישה נדחות
 7,513  0,317  0,612  2,116  2,657  הוצאות מיסים על ההכנסה

  3,651  3,530  0,172  0,029  7,196 

      

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 (0,116) (131) (073) (0,592) (0,119) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 011  ,13  316  (177) (303) שינוי בזכאים ויתרות זכות

 (0,910) 319  (21) 912  313  ריםשינוי בזכאים צדדים קשו

 (0,109) (927)  015  2891, (3,617) 

      
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

      התקופה:
 (1,711) (28122) (2,276) (1,119) (00,512) מסים ששולמו

 0,039  -  911  -  911  מסים שהתקבלו

 

(01,612) (1,119) (3,576) (28122) (0,623) 
      

      
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 02,361  18221  552  7,051  (002) )ששימשו לפעילות( שוטפת

      

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (6,517) -  (5) (1,512) (5) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

      

 (6,517) -  (5) (1,512) (5) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
      
      

 7,153  18221  529  2,652  (009) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 07,127  2,81,1  12,231  07,127  15,011  התקופה

      
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 15,011  128392  12,910  10,910  12,910  התקופה



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

1 

 
 כ ל ל י - 0 ביאור

 
 תיאור כללי של החברה ופעילותה: א.

 
כחברה  1112בנובמבר  12החברה( התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -ילין 

, במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה 1112פרטית. החברה החלה את פעילותה בדצמבר 
 ניין מס ערך מוסף.הינה מוסד כספי לע

 
 החברה עוסקת בניהול שלוש קופות גמל מסלוליות:

 
 קרן השתלמות -ילין לפידות  (0)

 
 קופת גמל -ילין לפידות  (5)

 
 קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות  (0)

 
בדצמבר  30יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.

 נה שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.ולש 1102
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 5ביאור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.
 

"דוחות כספיים ביניים"( של החברה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים )להלן 
 .IAS") 32" -)להלן  , "דיווח כספי לתקופות ביניים"IAS 32חשבונאות בינלאומי 

 
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב 

, ולשנה שהסתיימה באותו 2014בדצמבר  30הזהים לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
 תאריך.

 
 הוצאות רכישה נדחות: ב.

 
יתים נוספים  לקופות הגמל נרשמות כהוצאות רכישה עמלות לסוכנים המשולמות עבור גיוס עמ

( אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי ניהול, DACנדחות )
 מופחת על פני התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.  DAC-צפויה. ה

 
 מיסים על הכנסה בדוחות הביניים: ג.

 
ים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המיסים השוטפים, וכן הוצאות )הכנסות( המיס

 סך השינוי ביתרות המיסים הנדחים.את 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

, 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 5ביאור 

 
 בסיס ההצמדה: ד.

 
יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת  (0)

 הדיווח. 
 

 נתונים על המדד: להלן (5)
 מדד בישראל 

 מדד ידוע מדד בגין 

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:
 009.52 009.16 1105בספטמבר  31ליום 
 011.10 009.66 1102בספטמבר  31ליום 
 009.77 009.77 1102בדצמבר  30ליום 

   
 % % שיעורי השינוי:

   לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה:
 (1.09) (1.59) 1105בספטמבר  31ביום 
 1.0 (1.19) 1102בספטמבר  31ביום 

   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:
 1.31 (1.21) 1105בספטמבר  31ביום 
 1.19 (1.19) 1102בספטמבר  31ביום 

 (1.01) (1.11) 1102בדצמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 
   

 
 

 שווי הוגן בחלוקה לרמות -מכשירים פיננסיים  - 0ביאור 
 

הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן 
 הוגדרו באופן הבא:

 
  מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. - 0רמה 

  לעיל. 0רמה נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישרים, שאינם כלולים ב - 1רמה 

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה 

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   :5302בספטמבר  03ליום 

   

   נכסים פיננסיים:
 09,512  09,512  קרנות נאמנות

 09,512  09,512  סך הכל

   

   :5302בספטמבר  03ליום 

   

   ים:נכסים פיננסי
 05,227  05,227  קרנות נאמנות

 05,227  05,227  סך הכל

   

   :5302בדצמבר  00ליום 

   

   נכסים פיננסיים:
 09,311  09,311  קרנות נאמנות

 09,311  09,311  סך הכל
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 ביאורים לדוחות הכספיים
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 הון עצמי ודרישות הון - 2ביאור 

 
יכולת החברה להמשיך את  מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את א.

פעילותה כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. 
 החברה כפופה לדרישות הון בהתאם לתקנות כמפורט להלן.

 
להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  ב.

 1101-)הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב)קופות גמל( 
 תקנות ההון( והנחיות הממונה: -)להלן 

 
 ליום

 ספטמבר 03 
 ליום

 בדצמבר 00
 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 )בלתי

  מבוקר(
   

 39,927  22,176                                         (1()0) הסכום הנדרש על פי תקנות ההון
 21,015  51,121  (3) הון עצמי קיים

 1,051  5,966  עודף

   

   הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (0)
 05,111  05,111  מיליארד 05היקף מהנכסים המנוהלים עד  1.0%

 251  0,577  מיליארד 05היקף מהנכסים המנוהלים מעל  1.15%
 16,095  19,099  ההוצאות השנתיות מסך 15%

 (0,711) (0,711) הקלה בגין עריכת ביטוח

 39,927  22,176  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

   

סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים 
 -  -  בכללי הנזילות וההשקעה

   

 
לחישוב ההון המזערי הנדרש  פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים 1101בחודש פברואר  (5)

 מחברות מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.
 

בהתאם לתקנות ההון, ההון הנדרש יבוסס על שיעור מסך הנכסים המנוהלים ושיעור מסך 
 ההוצאות השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

 
י המזערי הנדרש. הוראות בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמ

אלו הורחבו במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה 
"תקנות  -)להלן  1101שפורסמו בחודש אפריל  1101-החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב

 השקעה"(.
 

הלות, יחד עם תקנות ההון, פורסם חוזר שעניינו מתן הקלות בדרישות הון של חברות מנ
במסגרת החוזר ניתנו הקלות בהון הנדרש בשל ניהול קרן פנסיה ותיקה, קופת גמל המבטיחה 

תשואה, קופת גמל מרכזית לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש בהוראות 
 הדין.

 
עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל, על  (0)

, הוא בסך מיליון 0962-תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד פי
 .1110ש"ח, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נובמבר 

 
בנוסף לכך, בהתאם לתקנות השקעה, חברה מנהלת לא תחזיק נכסים בלתי מוחשיים כנגד 

 ההון העצמי המזערי הנדרש.
 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 הון עצמי ודרישות הון )המשך( - 2ביאור 

 
 )המשך( ב.

 
בהתאם לתקנות ההון, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד למועד פרסום הדוח הכספי,  (2)

את הונה העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון 
כספי. הגדלת ההון העצמי תעשה ההפרש(. ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח ה -)להלן 

 במועדים ובשיעורים המפורטים להלן: 
 

 מההפרש; 31%לפחות  1101במרץ  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 

ובמהלך שלושת הרבעונים של שנת  1101בדצמבר  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 מההפרש; 61%לפחות  1103

 
ובמהלך שלושת הרבעונים של שנת  1103בדצמבר  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

 מההפרש; 11%לפחות  1102
 

 יושלם מלוא ההפרש. 1102בדצמבר  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 

לפחות מסכום ההון  51%בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נזילים  (2)
 העצמי המזערי הנדרש ממנה. 

 
 סים הנזילים:להלן נתונים בדבר הנכ

 בספטמבר 03ליום  
 ליום

 בדצמבר 00
 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

 09,972  11,090  11,131  לעיל( 1נכסים נזילים נדרשים )ראה סעיף 

    

 22,211  37,321  22,215  נכסים נזילים וסחירים

    
 .1105 בספטמבר 31ן העצמי הנדרש ממנה ליום החברה עומדת בהו

 
 מיסים על ההכנסה - 2ביאור 

 
 החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף. .א

 
פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות  1105בספטמבר  01ביום  .ב

ר ומס הרווח באחוז אחד ומעמיד , אשר מוריד את שיעור מס השכ1105 –כספיים( )תיקון(, התשע"ה 
. כתוצאה מהשינוי כאמור, שיעור המס השנתי, אשר חל 07%על  1105באוקטובר  0 –אותו החל מ 

 .37.51% –ל  37.70%לאוקטובר משיעור של  0 -על מוסד כספי, ירד ב
 

 2015בספטמבר, 31ביום  שהסתיימה תשעה ושלושה חודשים של לתקופה הכנסה על מסים הוצאות ב.
נאמד  השנתי אשר ההכנסה מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפים מסים מהוצאות מורכבות 

 05.17%-ובהתבסס על שיעור המס על הרווח, בגינו מחוייב מוסד כספי, אשר נאמד בכ 16.5% -ב
 בגין המסים הנדחים בהתחייבויות מגידול נבעו אשר נדחים מסים מהוצאות וכן (37.51%ביחד על (

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. שערוכי
 
 

 דמי ניהול לחברה קשורה - 6ביאור 
 

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 

 וד זאת בתמורה משפטיים וע
 בתוספת מע"מ מהרווח מפעילויות רגילות לפני מיסים על ההכנסה. 71% -ל


