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   2014 במרץ 31שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 
 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א

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

. 2004קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  4החברה החלה לפעול בניהול . 2004בנובמבר  24ביום 
(עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות  מסלוליות, ראה  2011במהלך שנת 

  .מרכזית אחת לפיצויים וקופהרנות השתלמות ק 4קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלולהלן) 
  

מנהלת  1.1.2012הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 םביו
 השקעה כמסלולי ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות יתרהחברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו 

- "ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 4 'מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה
 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, 2005

  . הממונה פרסםש לנוהל בהתאםו, 2009- "טהתשס), 2009-2010
  

, כללי ב', בקופה המרכזית לפיצויים. אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה נוסף 28.7.13ביום 
  נכון ליום אישור הדוחות הכספיים מסלול זה טרם החל פעילותו.

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

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

  

  

או בקופת  בהשהופקדו ל לקצבה לגבי כספים שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט כספים אישור כקופת גמ(*) 

לתגמולים או כקופת גמל בלבד, לגביהן חל אישור כקופת גמל  2008בשל 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

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  בנאמנות  1035  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה בנאמנות  1036  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה בנאמנות  1037  מסלול אג"ח –גמל ילין לפידות קופת 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  בנאמנות  1163  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה בנאמנות  1360  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

          :ילין לפידות קרן השתלמות

  שכירים ועצמאים  השתלמות בנאמנות  1038  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  בנאמנות  1162   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות בנאמנות  1319  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות בנאמנות  1361  ל אג"ח מדינהמסלו –קרן השתלמות ילין לפידות 

         ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעבידים  פיצויים  בנאמנות  1039  מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  מעבידים  פיצויים  בנאמנות  8056  כללי ב' -ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :בעלי המניות בחברה
  

ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,נפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  בהונה  המו
, 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 
העוסקת בניהול קרנות  קרנות נאמנות בע"מ, לוחברת ילין לפידות ניהובניהול תיקי השקעות, 

הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד  נאמנות.
, ולידר שוקי הון בע"מ מזכויות ההצבעה 25%-מהזכויות בהון  ו 24.38%-המחזיקים  כל  אחד ב

   ) בע"מ.2005אמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים (בהון ובשליטה ב 50%-המחזיקה ב
  

כל  25%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של  דב ילין ויאיר לפידות,
נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר   4.10.2010ביום  אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל.

 ATE) בע"מ, לבין 2005דר ניהול נכסים פיננסיים (החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלי
Technology Equipment B.Vוכתוצאה מכך הפכה ,  ATE Technology Equipment B.V 

ניתן  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. למר דן דוד ז"ל, באמצעות גופים בשליטתו,
ז"ל דן דוד   זכויות שהיו נתונות למרוה חדש בחברה. נכון להיום לא הוצא היתר שליטה היתר שליטה

   .בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו

 ·Ó“Ú: נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה  

 
  שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד:

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

 
 מצב עסקי  החברה .1

  -אלפי ש"ח ו 28,553 - אלפי ש"ח, לעומת כ 39,551 -מסתכמים בכ 2014במרץ,  31סך נכסי החברה  ליום 
  בהתאמה. 2013בדצמבר,  31-ו 2013במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  39,203

  
 -אלפי ש"ח ו 3,366  - אלפי ש"ח, לעומת כ 7,814-מסתכמות בכ 2014במרץ,  31בויות החברה ליום התחיי
בהתאמה. שינוי עיקרי בהתחייבויות  2013בדצמבר,  31-ו 2013במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  9,612

   השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה.
  

אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי בסך  31,737–מסתכם בכ  2014במרץ,  31ההון העצמי של החברה ליום 
  . בהתאמה 2013בדצמבר,  31-ו 2013במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  29,591 -אלפי ש"ח ו  25,187

  
 תוצאות הפעילות .2

מסתכמות  2014, במרץ 31החברה מדמי ניהול לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום הכנסות 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  21,266אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  29,055לסך 

. שינוי בהכנסות החברה מדמי 2013בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  95,528והכנסות בסך 
   בהיקף הנכסים המנוהל.ניהול נובע משינוי 

  
לתקופה של שלושה ספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים) (המדמי הניהול לחברה קשורה 

אלפי  13,766אלפי ש"ח, לעומת סך של  16,370הסתכמו לסך  2014במרץ,  31חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה  56,271ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 

  . 2013בדצמבר  31ביום 
  

מסתכם לסך של  2014במרץ,  31נקי של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום הרווח ה
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בסך  604 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 2,146
  .2013בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  5,008

  
  להלן תמצית דוחות רווח והפסד

  (אלפי ש"ח)

  
 נזילות ומקורות מימון .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
ה לפעילותה השתמשה החבר 2014במרץ,  31שהסתיימה ביום  חודשים שלושה. בתקופה של באשראי

 בתקופה השוטפת פעילותהמ חברהשנבעו ל₪ אלפי  121לעומת "ח, ש אלפי 93 של השוטפת בסך
 לעומת), פיננסים נכסיםרכישות של ( ביצעה פעילות השקעה לאהחברה  ,זו בתקופה. אשתקד המקבילה

  .אשתקד המקבילה תקופהאשר שימשו את החברה לפעילות השקעה ב"ח ש אלפי 2,406
  

  
חודשים שהסתיימה ביום  שלושהקופה של לת

  במרץ 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  2014  2013  31/12/2013  
  95,528  21,266  29,055  הכנסות מניהול קופות גמל

  600  82  221  רווחים (הפסדים) מהשקעות והכנסות מימון, נטו

  96,128  21,348  29,276  סך הכנסות

        

  88,294  20,406  25,828  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  2,826  338  1,302  הוצאות מס

  5,008  604  2,146  רווח לתקופה
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   ויות כלכליות במשקהתפתח  .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

  ת הערך והמוצרים הפיננסיים. ניירו
    

, מדד 6.15%-עלה ב 75, מדד תל אביב 5.48%-ב 25עלה מדד תל אביב  2014במהלך הרבעון הראשון של שנת 
, ומדד התל 2.1%-, מדד האג"ח הכללי עלה ב1.96%-, מדד האג"ח הממשלתי עלה ב3.85%-עלה ב 50היתר 
הגרמני סיים את  DAXומדד ה 1.3%-י עלה בכהאמריקא S&P500. כמו כן, מדד 2%-עלה  ב 20בונד 

  .הרבעון הראשון כמעט ללא שינוי
  
  

  תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות
  

  כללי
, עיקר 2014שוק ההון המקומי המשיך במגמה החיובית של השנים האחרונות גם במהלך הרבעון הראשון של 

בשל סביבת ריביות נמוכה במרבית שווקי העולם. הריבית  עדר האלטרנטיבהיעל רקע ה ההשפעה הינה
הנמוכה, הפחתת הריבית הנוספת של בנק ישראל לחודש מרץ והמשך המדיניות המוניטרית המרחיבה 
בבנקים המרכזיים בעולם, הובילו לזרימה של כסף רב לבורסה ולהמשך ירידה משמעותית בתשואות אגרות 

משלתיות וצמצום מרווחי הסיכון הגלומים בשוק. עליות משמעותיות נרשמו גם במדדי המניות החוב המ
  המקומיים, אשר הציגו ביצועי יתר ביחס למדדי המניות המובילים בעולם.

הנתונים הכלכליים שפורסמו לרבעון הראשון היו ברובם חיוביים והצביעו על כך שהמשק צומח בקצב מתון. 
  . 3%מהתוצר, מתחת ליעד שעומד על  2.65%שיך והתכווץ ועמד בחודש מרץ על כמו כן, הגרעון המ

  
הנתונים והאינדיקטורים בארה"ב היו חלשים יחסית לרבעונים הקודמים, בלט במיוחד נתון הצמיחה לרבעון 

. ההערכה היא 1.5%- ביחס לצפי של השוק לכ 0.1%הראשון שהיה נמוך משמעותית מהתחזית ועמד על 
  מיחה הוטו כלפי מטה כתוצאה ממזג האוויר הקשה ששרר בארה"ב במהלך תקופה זו. שנתוני הצ

מדדי המניות בארה"ב סיימו את הרבעון בתשואה חיובית, והתאפיינו בתנודתיות אל מול הנתונים 
שעיקרם: המשך הפחתה מדורגת בתוכנית הרכישות,  FED-והאינדיקטורים וכן אל מול פעולות ודברי ה

  פתית למצב המשק ואפשרות להעלאות ריבית בעתיד. התייחסות תקו
שנים רשמו ירידה בתשואות מתחילת השנה, והתייצבו ברצועה  10- אגרות החוב הממשלתיות בארה"ב ל

  .  2.8%-2.6%שנעה בין 
  

הותיר את הריבית ללא שינוי אך רמז על  ECB - גוש האירו המשיך להציג נתוני צמיחה מתונים מאוד. ה
טו עוד צעדים מרחיבים בהמשך . כמו כן, החל מחודש מרץ המסחר בשווקי אירופה וארה"ב אפשרות שיינק

  רוסיה והחששות מהתרחבות העימות. -התנהל על רקע המשבר ביחסי אוקראינה
  

הנהלת החברה עוקבת אחרי ההתפתחויות בשווקי העולם והארץ ומתאימה את תמהיל ההשקעות בקופות 
  על פי שיקול דעתה. 

 
, 0.6%-. מדד ינואר ירד ב0.5%-ירד מדד המחירים לצרכן ב 2014במהלך הרבעון הראשון של שנת – יהאינפלצ

מרץ, אשר  מדדגם ו מהתחזיותבמעט  גבוה , 0.2%-ירד בנמוך משמעותית מתחזיות החזאים,  מדד פברואר 
והציפיות  , היה גבוה במעט מהתחזיות. סביבת האינפלציה ממשיכה להיות מתונה0.3%הציג עליה של 

. הציפיות )3%-1%(  מאמצע טווח יעד האינפלציההנגזרות משוק ההון לאינפלציה השנתית נמוכות השנה 
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הנהלת החברה עוקבת אחר האינפלציה.  מעל מרכז יעדלטווחים הבינוניים והארוכים ממשיכים להימצא 
תידית משפיעות על בחירת הגורמים השונים אשר משפיעים על האינפלציה, וציפיותיה לגבי האינפלציה הע

  ההשקעות בקופות הגמל.
  

  לעומת האירו. 0.64%-מול הדולר וב 0.46% - , השקל פוחת ב2014במהלך הרבעון הראשון של  – שערי חליפין
  

מרמה של  0.25%-, הפחית בנק ישראל את הריבית פעם אחת ב2014במהלך הרבעון הראשון של שנת  – ריבית
מספר סוגיות  חודש פברואר.סוף בשנערכו  םבדיונים המוניטריי . ההחלטה התקבלה0.75%-ל 1%

  ת הועדה המוניטרית של בנק ישראל: החלטוהתפתחויות מרכזיות עמדו ברקע 
שהיה נמוך משמעותית מהצפי, קצב צמיחה נמוך  14המשך סביבת אינפלציה מתונה בדגש על מדד ינואר 

 ,כלה העולמית והמשך מדיניות מוניטרית מרחיבהבפעילות במשק ובשוק העבודה, התאוששות מתונה בכל
המשך עליית מחירי הדיור, החשש מ, על רקע מנגד .בשנים האחרונותהשקל המצטברת של התחזקות כן ו

התפתחויות חיוביות שחלו בצד היצע ל התייחסציין הבנק שהצעדים שנקט המפקח על הבנקים היו יעילים ו
  הדירות.

. וב הארוכות אשר רשמו עליות מחיריםהמשיכו ותמכו באגרות החפת הנוסהריבית הנמוכה וההורדה  
השינויים בשיעורי הריבית והציפיות למבנה עקומי התשואה העתידיים משפיעים על החלטות החברה בקשר 

  לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמל.
  

  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים
עלה סך  2014במהלך הרבעון הראשון של שנת  - ההון על ידי חברותהחוב וגיוסי  ותשוק המניות, אגר

 ₪מיליוני  4,026.6: גויסו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד ההנפקות בשוק הראשוני של מניות והמירים
. לעומת זאת, 2013ברבעון הראשון של ₪ מיליוני  1,602.7-בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל

₪ מיליוני  9,290.7גויסו  2014ברבעון הראשון של : במעט ירד חברות עות אגרות חובהיקף הגיוסים באמצ
 5,478. באג"ח ממשלתי גויסו 2013באותה תקופה בשנת ₪ מיליוני  10,752-באג"ח חברות, בהשוואה ל

  .בתקופה המקבילה אשתקדנטו ₪ מיליוני  2,790-נטו בהשוואה ל ₪ מיליוני 
  

  אלו תומצבן של הקופות ביחס להתפתחויווההשתלמות פות הגמל מגמות והתפתחויות בענף קו
נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  2014במהלך הרבעון הראשון של שנת 

, על ₪ מיליוני  737 -של החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כוההשתלמות 
עמדו  הרבעון הראשון. בסוף וההשתלמות קופות הגמלשוק בכלל  ₪ מיליוני  290-רקע צבירה נטו של כ

לעומת נכסים בסך ₪ מיליארד  14.2 - כשל החברה על סך של וההשתלמות הנכסים המנוהלים בקופות הגמל 
קופות הגמל שוק סך הנכסים המנוהלים בכלל . כמו כן, 2013שנוהלו בסוף שנת ₪ מיליארד  13.19של 

 .2013בסוף חודש דצמבר ₪ מיליארד  347לעומת סכום של ₪ מיליארד  355 - כשל דו על סך  עמוההשתלמות 
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   )החקיקה לתיקוני נלווים חוזרים לרבות( החברה על המשפיעים ותקנות חקיקה שינויי

  
 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשללתוקף  ונכנס 2014באפריל  1ביום 

 2014באפריל  8ביום . שנים 4תקנות אושרו לתקופה של ה .2014-), התשע"ד2ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 
נקבעה בתמצית, בהוראות  .פרסם הממונה טיוטת חוזר המסדיר את נושא ניכוי ההוצאות בגין השקעות

בתום שנת  םיהמנוהל יםמסך הנכס 0.25%תקרת הוצאות שניתן לנכות מהעמיתים ברף אשר לא יעלה על 
  . הכספים האחרונה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) (תיקון , פורסמו 2014במארס  24ביום 
–ב "את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(דמי ניהול), התשע אשר תיקנו 2013–התשע"ד

  6 שלסך על ים בקופות גמל שאינן קופות ביטוח יעמדו מינימאליהניהול הדמי  , כיבין היתר ,וקובעות 2012
. 2016בינואר  1לחודש. ההוראה בתיקון התקנות בנוגע לדמי ניהול מינימאליים תיכנס לתוקף ביום ש"ח 

  .על תוצאותיה העתידיות , אם בכלל,החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של כניסת התקנות לתוקף

ות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת תקנ , פורסמו2014במארס  24ביום 
 2014-2-1. בסמוך פורסם חוזר גמל 2014–"דהתשע גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה) (הוראת שעה)
משיכת  יםמאפשר והחוזר הוראת השעהבתמצית,  בנושא משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל.

חשבונותיו בקופת גמל לא עלתה על  בכלל 31.12.12יתרת העמית נכון ליום רה בו במק בפטור ממסכספים 
כספים מקופת  האו ממנ ה, וכן לא הועברו אלי2012בינואר  1מיום  לקופה לא הופקדו כספיםש"ח וכי  7,000

ממועד  הוראת השעה הנותוקף  .2013בינואר,  1גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת, לפי העניין, מיום 
, אם . החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של כניסת התקנות לתוקף2015רס אבמ 31ועד ליום  הפרסומ
  .על תוצאותיה העתידיות בכלל,

" שמטרתו להתוות המשכיות עסקית בגופים מוסדיים ניהול" שעניינו חוזר פורסם ,2013באוגוסט  7 ביום
יות עסקית במצב חירום. החוזר מגדיר מסגרת לקיים המשכעל מנת מסגרת פעולה מינימאלית לגוף מוסדי 

בניית תכנית  .גקביעת יעדי שירות.  .בניתוח סיכונים.  .אעבודה כללית, הכוללת את השלבים הבאים: 
על תכנית להמשכיות עסקית של בחוזר נקבע, כי הטמעת התכנית להמשכיות עסקית.  .דלהמשכיות עסקית. 

ים הבאים:  כוח אדם, תשתיות ומשאבים, תקשורת ונגישות, גוף מוסדי להתייחס, לכל הפחות, לנושא
טכנולוגיה, הטמעה ותרגול, שיטות עבודה בחירום, תכנית התאוששות ממשבר, קביעת אתר חלופי לזמן 

דירקטוריון גוף מוסדי יאשר את התכנית להמשכיות עסקית כמו כן נקבע, כי משבר, והצבת יעדי שירות. 
 נקבע, בחוזר כי וידון בנושא אחת לשנה לפחות, או בעת שינוי מהותי בסביבת הפעילות והסיכונים. בנוסף

אחראי המשכיות עסקית ויגדיר את תחומי אחריותו וסמכויותיו, שיכללו, לכל הפחות,  ימנה הגוף המוסדי
להמשכיות עסקית, עדכונה כנדרש, הצפת נושאים לדיון בהנהלה ובדירקטוריון, לרבות קיום התכנית  אווידו

יום נקבעה ל החוזר הוראות תחילתבנושא האפקטיביות של תהליכי הטמעה ותרגול שנערכו בגוף המוסדי. 
 . רסומופ
  

פים גו על החלים השקעה כללי) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותבהמשך להתקנת 
כללי השקעה החלים על פורסם עדכון לחוזר " 14.8.2013) ביום התקנות""(להלן:  2012-ב"התשע), מוסדיים

מינוי  ב. ;השקעה משיעורי חריגה א. :הבאים בנושאים מפורטות הוראות לקבועשמטרתו  "גופים מוסדיים
 מסלול. ד ;מתמחה השקעה מסלול ג. ;דירקטור בתאגיד מכוח החזקת אמצעי שליטה של גוף מוסדי בתאגיד

. ו; בשותפות ובזכות במקרקעין באמצעות תאגיד שאינו שותפות . השקעהה; מדד מחקה מתמחה השקעה
 ח.; באמצעותו או קשור צד עם עסקה ז. ;הלוואות, השאלת ניירות ערך והשקעה בנכסי חוב לא סחירים מתן

 תחילת הוראות החוזר .מבטח ידי על שליטה אמצעי והחזקת שליטהט. ;קשור ובבעל עניין בצד השקעה
  נקבעו ליום פרסומו.

  
  

שמטרתו   " בגופים מוסדייםמיקור חוץ פורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " ,2013באוגוסט  25ביום 
בחוזר נקבע, כי גוף מוסדי יאשר מדיניות להוצאת  קביעת כללים לשימוש במיקור חוץ בגופים מוסדיים.

 למיקור הפעילות הוצאת מטרות .א. המדיניות תתייחס, לכל הפחות, לנושאים הבאים: פעילות למיקור חוץ
עקרונות לבחינת פעילות מהותית ודרך קבלת החלטות בדבר הוצאת  ב. ;בהן לבחינת עמידה ודרכים, חוץ
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 ישורהסמכויות לא מדרג ד. הסכמי מיקור חוץ הבנייתשירות ולן נות לבחינת תהליכים ג. פעילות למיקור חוץ
לגבי פעילויות במיקור  ו. חוץ למיקור ושהוצא ותויפעילעל בקרה מעקב ו מנגנוני ה. שונים חוץ מיקור הסכמי

 ז.יו, ככל האפשר הדין ובהתחייבויותיו ללקוחות המוסדי בהוראות הגוף לעמידת חלופיים מנגנונים -חוץ 
 עסקית להמשכיות בתכנית , ושילובהשל פעילויות שמבוצעות במיקור חוץ, ככל האפשר ידע לשימור תכנית

   שירות.  נותןהתקשרות עם  סיום להליך עקרונות ח. מוסדיהגוף השל 
   

עוד נקבע בחוזר, כי גוף מוסדי יפתח נהלים למעקב ובקרה על פעילויות שמבוצעות במיקור חוץ, בשים לב 
לשלוש שנים  ידון בנושא אחתיאשר את מדיניות מיקור החוץ ו מוסדי גוף דירקטוריון למורכבות הפעילות.

. הדירקטוריון יאשר הוצאת פעילות למיקור חוץכמו כן  לכל הפחות, או בעת שינוי מהותי בסביבת הפעילות.
  .2014 ביולי 1 ליום החוזר נקבעה של תחילתו

  
הוראות  - שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות "פורסם חוזר שעניינו  ,2013באוגוסט  26ביום 

שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים  2010-9-3חוזר גופים מוסדיים וזאת בהמשך ל" תייחסותלה
  . באיגרות חוב לא ממשלתיות

אשר מומלץ לשלבן במסגרת שטרות נאמנות  לדוגמההכולל תניות חוזיות  נספחפורסם  במסגרתו של החוזר
 החוב איגרות למחזיקי ותשל הגנ מומלץ מודל ותנקבע, כי התניות הנ"ל מהו. 2013לנובמבר  1החל מיום 

)"Best practice"( בנוסף נקבע, כי חברות מנפיקות ידרשו להעביר לחברה כחלק ממסמכי ההנפקה גם .

מסמך "תמצית תניות" המפרט את התייחסותן של החברות  המנפיקות לכל אחת מהתניות תוך והפנייה 
  . 2013בנובמבר  1 יוםל נקבעה חוזרשל ה לסעיף הרלוונטי. תחילתו

  
הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי ניהול ללא הודעה פרסם הממונה חוזר " ,2013באוגוסט  28 ביום

חברה מנהלת תבדוק את כל החשבונות  ,2015בינואר  1". במסגרת החוזר נקבע, כי לא יאוחר מיום מוקדמת
, ותשיב 2009בדצמבר  31ומסתיימת ביום  2006בינואר  1שבהם הועלו דמי ניהול בתקופה שמתחילה ביום 

ב(א) לתקנות מס הכנסה, ושלא חל לגביו אחד 53לכל עמית שנגבו ממנו דמי ניהול ביתר, שלא בהתאם לתקנה 
  הסייגים הנזכרים בחוזר. 

לעמיתים. בשלב זה,  כספים ומהשבת פרטנית מבדיקה לפטורבמסגרת חוזר ההכרעה נקבעו סעיפים ביחס 
 .חברה, הוראות חוזר ההכרעה אינן צפויות להשפיע באופן מהותי על פעילות החברהלמיטב ידיעת ה
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן   .ד

  
  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1
 

 בשל .1 קופות גמל 242 המנהלות חברות מנהלות של קופות גמל 77 פעלו בישראל 2012 נתנכון לתום ש

 1לתוקף החל מיום  2012תשע"ב  )דמי ניהול( )קופות גמל(תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים  פרסום

מודל אחיד לגביית  הוחליותר מזו הקיימת, ו כיםנמודמי ניהול מרביים נקבעו בקופות הגמל  2013לינואר 

ור אינה גובה בשלב זה דמי ניהול החברה כאמ דמי ניהול הן מההפקדות והן מהצבירה, בדומה לענף הפנסיה.

  מההפקדות לקופות הגמל.

בשל פרסום חוזרים של הממונה בנושא שימוש במסלקה הפנסיונית פועלות החברות המנהלות בענף ליישם 
  את הוראות השונות ולפעול באמצעות המסלקה

  
 
ופות דוח בהשוואה לתקהלהלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .2

   :קודמות
  

  היקף נכסי הקופה ליום (אלפי ש"ח)  

  31/12/2012  31/12/2013  31/03/2014  שם הקופה ומסלול ההשקעה 

        :ילין לפידות קופת גמל

 2,323,728 3,144,654 3,333,401  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 252,246 333,521 359,923  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 737,691 707,669 700,861  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 709,229 1,301,202 1,461,329  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 126,451 85,211 82,426  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

      :ילין לפידות קרן השתלמות

 2,865,041 4,251,785 4,563,197  לימסלול כל - ילין לפידות קרן השתלמות 

 1,211,299 2,339,515 2,680,916  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

 383,195  403,605  407,872  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 114,078 90,428 87,606  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 520,998 531,992 533,677  ת לפיצוייםילין לפידות קופה מרכזי

 9,243,956 13,189,582 14,211,208  סה"כ

  

                                                 
1
 .2012לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  
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להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .3

  :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

ן וועדת החברה מנהלת את הקופות בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריו
  .ההשקעות

  

  

  
  
  
  
 

חשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על נושאים אליהם הפנה רואה ה  .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 Deloitte   :רואה חשבוןמשרד 
  , תל אביב1מרכז עזריאלי   מען המשרד: 

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

חודשים  3  שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

31/03/2014  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2013  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2012  

        :ילין לפידות קופת גמל

 11.25% 10.26% 2.27%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 15.14% 20.46% 4.48%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 7.94% 4.28% 1.75%  מסלול אג"ח –ידות קופת גמל ילין לפ

 11.75% 11.68% 2.58%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 4.35% 2.37% 0.65%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

      :ילין לפידות קרן השתלמות

 10.87% 9.98% 2.18%  מסלול כללי - ילין לפידות קרן השתלמות 

 11.39% 11.67% 2.50%  מסלול כללי ב'  - פידות קרן השתלמות ילין ל

 7.88% 4.15% 1.71%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 4.25% 2.29% 0.70%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 8.91%  6.11%  1.91%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 בקרות ונהלים לגבי גילוי:  .ו

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

ו, מנכ"ל המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה ז
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 

כון ובמועד שנקבע בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחס הרבעוני
  בהוראות אלו.

  
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי:  .ז
  

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי  2014, במרץ 31ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 
אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על הדיווח 

  הכספי.
  

  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

      

          2014 , במאי 25

  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, 
 

 2014של שנת  הראשוןלרבעון  הלן "החברה")של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (ל הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 להלן "הדוח").(

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
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
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה ההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעים לאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחרא .4
 :; וכןשל החברה הפנימית על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה  .א
ופת ההכנה של בפרט במהלך תק ,חברהעל ידי אחרים ב נולידיעת 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 ההוןIFRSדיווח בינלאומיים (

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

 אופן מהותי,השפיע ברבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  חברההכל 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: דיווחהעדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על  הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו

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 ים מעורב או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב  .ב
 .חברה על דיווח כספיהתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  

  
  

  

    2014 , במאי 25  
  

  

    תאריך 
  

  דליה שני
  משותף מנכ"ל
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  , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 
 

 2014של שנת  הראשוןלרבעון  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה")של  הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 .")להלן "הדוח(

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
מטעים בהתייחס לתקופה  שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיוהנחוץ 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 קביעאחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים לאני ו .4
 של החברה; וכן: 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 חברה, על ידי אחרים ב ונלידיעת 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
מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני 

 ; ) 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 שאירעדיווח כספי על  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .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
  עדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו ה

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

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

  

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

  

  
    2014 , במאי 25  

  
  

    תאריך 
  

  סני זלכה
  משותף מנכ"ל
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  מצהיר כי: דהן,- אמיר בןאני, מר 
  

 2014של שנת  הראשוןלרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה") הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 .")להלן "הדוח(

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
נסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה שנכללו בו, לאור ההנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

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

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4
 של החברה; וכן: 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 חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהדע מהותי המתייחס לשמי

 דוח. ה

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

 ; ) 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  גילינו בדוח  .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
  טוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירק

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח   .א
  -וכן ;לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי 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.

  
  
  

    
  

  

    2014 , במאי 25
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
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 רואה החשבון המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של 

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

  

  

  

 

  מבוא

  

"החברה"), הכולל את הדו"ח התמציתי על  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן 

נויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של ואת הדו"חות התמציתיים על הרווח הכולל, השי 2014במרץ  31המצב הכספי ליום 

שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו 

. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ""דיווח כספי לתקופות ביניים IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  ניים זו בהתבסס על סקירתנו.בי

  

  

  היקף הסקירה

  

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר 

ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

  ת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקור

  

  

  מסקנה

  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות, 

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  

לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא 

ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה 

  .1964-(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד

  

  

  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון

  

  

  

  2014במאי,  25 , תל אביב
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

  

  

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 4 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

    

    נכסים:

 1,049  1,321  149  נכסי מיסים שוטפים

 8,519  6,710  9,673   חובהחייבים ויתרות 

    

    השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן:

 12,388 12,003  12,575  קרנות נאמנות

 12,388  12,003  12,575 סך הכל השקעות פיננסיות בשווי הוגן

     

 17,247  8,519  17,154  מזומנים ושווי מזומנים

    

 39,203  28,553  39,551  סך כל הנכסים

    

    

    

    

    הון:

 1,100  1,100  1,100  הון מניות

 28,491  24,087  30,637  עודפים

    

 29,591  25,187  31,737  סך כל הון

    

    התחייבויות:

 160  15  232  התחייבויות בגין מסים נדחים

 9,452  3,351  7,582  זכאים ויתרות זכות

    

 9,612  3,366  7,814  כל ההתחייבויות סך
    
    

 39,203  28,553  39,551  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

  

  

  

  2014במאי,  25   תאריך 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 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 4 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

    

 95,528  21,266  29,055  מקופות גמל, נטוהכנסות מדמי ניהול 

 600  82  221  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון, נטו

    

 96,128  21,348  29,276  סך כל ההכנסות

    

 56,271  13,766  16,370  דמי ניהול לחברה קשורה

 21,677  4,449  7,339  עמלות, הוצאות שיווק והפצה

 2,530  478  507  ליותהוצאות הנהלה וכל

 7,816  1,713  1,612  הוצאות תפעול אחרות

    

 88,294  20,406  25,828  סך כל ההוצאות
    
    

 7,834  942  3,448  רווח לפני מסים על ההכנסה

    

 2,826  338  1,302  כנסההמסים על ה

    

 5,008  604  2,146  רווח לתקופה

    

    

 5,008  604  2,146  הרווח הכולל לתקופהסך כל 
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

  

 

  

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2014במרץ  31שנסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 

    

 29,591  28,491  1,100  2014בינואר  1ום יתרה לי

 2,146  2,146  -  רווח לתקופה

    

 31,737  30,637 1,100  2014במרץ  31יתרה ליום 

    

  

  

 

  

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2013במרץ  31שנסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 

    

 24,583  23,483  1,100  2013בינואר  1יתרה ליום 

 604  604  -  רווח לתקופה

    

 25,187  24,087  1,100  2013במרץ  31יתרה ליום 

    

  

  

  

  

 

 לשנה שנסתיימה 

 2013בדצמבר  31ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 24,583  23,483  1,100  2013 בינואר 1 יתרה ליום

    

 5,008  5,008  -  רווח כולל לשנה

    

 29,591  28,491  1,100  2013בדצמבר  31יתרה לים 
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

  

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 4 1 0 2 3 1 0 2 3 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 5,008  604  2,146  רווח לתקופה

    

    פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

    נסיות:נטו מהשקעות פינ )רווחיםהפסדים (

 )420( )37(  )187( קרנות נאמנות

 2,826  338  1,302  הוצאות מיסים על ההכנסה

  1,115  301  2,406 

    

    שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 )2,446( )637( )1,154( שינוי בחייבים ויתרות חובה

 2,265  389  )93( שינוי בזכאים ויתרות זכות

 4,643  418  )1,777( קשורים שינוי בזכאים צדדים

 )3,024(  170  4,462 

    

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:

 )3811( )954( )330( מסים ששולמו

 786  -  -  מסים שהתקבלו

)330( )954( )3,025( 
    
    

 8,851  121  )93( מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

     

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 -  -  -  תמורה ממימוש השקעות פיננסיות

 )2,408( )2,406( -  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

    

 )2,408( )2,406( -  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
    
    

 6,443  )2,285( )93( במזומנים ושווי מזומניםעליה (ירידה) 

    

 10,804  10,804  17,247  תרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופהי

    

 17,247  8,519  17,154  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כ ל ל י  -  1 ביאור

  

  תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א.

  

כחברה פרטית. החברה  2004בנובמבר  24החברה) התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן  -ילין 

רב  קופות גמל שלושבניהול הדוח על המצב הכספי סווגה כמוסד כספי כמשמעו על פי חוק מע"מ ועוסקת ליום 

  .מסלוליות

  

ביולי  30מיום  2012-9-11, הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2012בתוקף מהדוח השנתי 

". נתוני IFRS"מבנה הנדרש בדוחות כספיים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים  - 2012

  ההשוואה של הרבעון דאשתקד הותאמו למפרע בהתאם.

  

ולשנה  2013בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום   ב.

  ורים אשר נלוו אליהם.שהסתיימה באותו תאריך, ולביא

  

 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 

  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  א.

  

"דוחות כספיים ביניים") של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות  -הדוחות הכספיים התמציתיים (להלן 

  .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן IAS 34בינלאומי 

  

ות כספיים ביניים אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו בעריכת דוח

  , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2013בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

  

  מיסים על הכנסה בדוחות ביניים:  .ב

  

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

  ביתרות המיסים הנדחים. 

  

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה:  .ג

  

יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על   )1(

  לתום תקופת הדיווח.ידי בנק ישראל והיו תקפים 

  

. (מדד בתום תקופת הדיווחהמחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון  יתרות הצמודות למדד  )2(

  החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי).

  

  להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:  )3(

 מדד בישראל שער החליפין 

 מדד ידוע מדד בגין היציג של הדולר 

 נקודות נקודות (ש"ח)  

    ספיים:תאריך הדוחות הכ

 119.07 119.42 3.487  2014במרץ  31ליום 

 117.66 117.90 3.648  2013במרץ  31ליום 

 119.89 120.01 3.471 2013בדצמבר  31ליום 

    

 % % % שיעורי השינוי:

     

    לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:

  )0.68(  )0.49(  0.46  2014במרץ  31ביום 

  0.01  0.02  )2.28(  2013במרץ  31ביום 

 1.91 1.82 )7.02( 2013בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
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 הון עצמי ודרישות הון  -  3ביאור 

  

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

עסקית עתידית. החברה כפופה לדרישות הון בהתאם  להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות

  לתקנות כמפורט להלן.

  

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

 תקנות ההון) -(להלן  2012-(הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה) התשע"ב

  והנחיות הממונה:

  במרץ 31ליום  
 31ליום 

  בדצמבר

 4 1 0 2  3 1 0 2 3 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

    

 34,263 27,646 36,640  )2)(1(  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 1,307 1,283 1,298  )3(  הסכום הנדרש ערב פרסום התיקון

 32,956 26,363 35,342  הפרש

 26,365 15,818 28,273  )4(  רש להשלמההנדההפרש 

 27,672 17,101 29,572  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 29,591 25,187 31,737  הון עצמי קיים

 1,919 8,086 2,165  עודף

    

     

    הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  )1(

 13,190 10,028 14,211 מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים עד  0.1%

 22,073 18,618 23,429 מסך ההוצאות השנתיות 25%

 )1,000( )1,000( )1,000( הקלה בגין עריכת ביטוח

 34,263 27,646 36,640 סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

    

 

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  מחברות  2012בחודש פברואר   )2(

  קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.מנהלות של 

  

בהתאם לתקנות ההון, ההון הנדרש יבוסס על שיעור מסך הנכסים המנוהלים ושיעור מסך ההוצאות 

  השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

  

בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמי המזערי הנדרש. הוראות אלו הורחבו 

(כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים),  נות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)במסגרת תק

  .2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-התשע"ב

  

יחד עם תקנות ההון, פורסם חוזר שעניינו מתן הקלות בדרישות הון של חברות מנהלות, במסגרת החוזר 

ה, קופת גמל המבטיחה תשואה, קופת גמל מרכזית ניתנו הקלות בהון הנדרש בשל ניהול קרן פנסיה ותיק

  לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש בהוראות הדין.



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ים לדוחות הכספייםביאור
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  הון עצמי ודרישות הון (המשך)  -  3ביאור 

  

  (המשך)  .ב

  

עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל, על פי תקנות   )3(

, הוא בסך מיליון ש"ח, כשהוא צמוד למדד 1964-(כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד מס הכנסה

  .2001המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נובמבר 

 

בנוסף לכך, בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, הוצאות רכישה נדחות לא יחשבו כנכס לצורך חישוב ההון 

  הלת.העצמי המינימלי הנדרש מחברה מנ

  

בהתאם לתקנות ההון, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד למועד פרסום הדוח הכספי, את הונה   )4(

ההפרש).  - העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון (להלן 

המפורטים ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי. הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים ובשיעורים 

  להלן: 

  

  מההפרש; 30%לפחות  2012במרץ  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

   2013ובמהלך שלושת הרבעונים של שנת  2012בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  מההפרש; 60%לפחות 

   2014ובמהלך שלושת הרבעונים של שנת  2013בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  מההפרש; 80%לפחות 

 יושלם מלוא ההפרש. 2014בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  

המזערי  לפחות מסכום ההון העצמי 50%ילים בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נז  )5(

  הנדרש ממנה. 

  

  :2014במרץ  31להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 

  במרץ 31ליום  
 31ום לי

  בדצמבר

 4 1 0 2  3 1 0 2 3 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

     

  נכסים נזילים נדרשים בהתאם להוראות המעבר

 13,836 8,551 14,786  לעיל) 2(ראה סעיף 

     

 29,635 20,522 29,729  נכסים נזילים וסחירים

     

  

. כמו כן, החברה צופה לעמוד בדרישות 2014במרץ  31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 

  .2014דצמבר ב 31ההון העצמי הנדרש ליום 

  

 מיסים על ההכנסה  -  4ביאור 

  

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

  

 מהוצאות מורכבות  2014במרץ,31 ביום  שהסתיימה שלושה חודשים של לתקופה הכנסה על מסים הוצאות   ב.

ובהתבסס על שיעור  26.5% - ב נאמד השנתי אשר ההכנסה מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר פיםשוט מסים

 נדחים מסים מהוצאות וכן )37.7%ביחד על ( 15.3% - המס על הרווח, בגינו מחוייב מוסד כספי, אשר נאמד בכ

 דרך רווח והפסד.נכסים פיננסיים בשווי הוגן  שערוכי בגין המסים הנדחים בהתחייבויות מגידול נבעו אשר

  

  דמי ניהול לחברה קשורה  -  5ביאור 

  

בהתאם להסכם שנערך בין החברה לחברה קשורה, מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה הקשורה, הכוללים, 

  זאת בתמורה  בין היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד

  .מהרווח מפעילויות רגילות לפני מיסים על ההכנסה מע"מ בתוספת 80% - ל

  (בתוספת מע"מ) מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה. 70%משלמת החברה  2013ביולי  1בתוקף מיום 


