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   2016במרץ  31דוח הדירקטוריון לתקופה שהסתיימה ביום 
 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א

  

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

  . 2004. החברה החלה לפעול בחודש נובמבר 2004בנובמבר  24ביום 

  

, "מסלולי השקעה בקופות גמל", הפעילה 2015-9-29, בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 1.1.16ביום 

החברה מודל הכולל מסלולי השקעה המותאמים לגיל עמיתיה, אשר מהווים מסלולי ברירת מחדל בעת 

-ומטה" ו 50"מסלול לבני  -צטרפות עמיתים חדשים. במסגרת זו, נפתחו שני מסלולי קופת גמל חדשים ה

"המסלול כללי  -מניות", ו 25%"מסלול אג"ח עד -ומעלה". בנוסף, הוסבו "המסלול כללי" ל 60"מסלול לבני 

 25%מסלול  אג"ח עד "-". כמו כן, קרן השתלמות "מסלול כללי" הוסבה ל60עד  50"מסלול לבני -ב'", ל

מסלולי קרן  5מסלולי קופת גמל,  7מניות". בסך הכל, נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים, החברה מנהלת 

  מסלולי קופה מרכזית לפיצויים. 2-השתלמות ו

    

  שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד:

  ול עסקיה ו/או בשליטה בה.בתקופת הדוח לא חלו שינויים מבניים ו/או אחרים בפעילות החברה, בניה

  וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה. 
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 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים    ב.

 
 מצב עסקי  החברה .1

  -אלפי ש"ח ו 56,597 - אלפי ש"ח, לעומת כ 67,387 -מסתכמים בכ 2016במרץ,  31סך נכסי החברה  ליום 
  בהתאמה. 2015בדצמבר,  31-ו 2015במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  71,011

  
אלפי ש"ח  11,980  -אלפי ש"ח, לעומת כ 11,777- מסתכמות בכ 2016במרץ,  31התחייבויות החברה ליום 

בהתאמה. שינוי עיקרי בהתחייבויות  2015בדצמבר,  31- ו 2015במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  18,232 - ו
  ול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה. השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה קשורה בגין שרותי ניה

  
אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי בסך  55,610–מסתכם בכ  2016במרץ,  31ההון העצמי של החברה ליום 

  בהתאמה.  2015בדצמבר,  31-ו 2015במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  52,779 -אלפי ש"ח ו 44,617
  

 תוצאות הפעילות .2

מסתכמות  2016במרץ,  31ושה חודשים שהסתיימה ביום הכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה של של
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  33,961אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  37,690לסך 

. שינוי בהכנסות החברה 2015בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  142,949והכנסות בסך 
   והל.בהיקף הנכסים המנמדמי ניהול נובע משינוי 

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

אלפי  19,161אלפי ש"ח, לעומת סך של  19,872הסתכמו לסך  2016במרץ,  31חודשים שהסתיימה ביום 
מה אלפי ש"ח לשנה שהסתיי 78,652ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 

  . 2015בדצמבר  31ביום 
  

מסתכם לסך של  2016במרץ,  31הרווח הנקי של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בסך  2,512 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 2,831

  .2015בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  10,674
  

  צית דוחות רווח והפסדלהלן תמ
  (אלפי ש"ח)

  
 נזילות ומקורות מימון .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
השתמשה החברה במזומנים  2016במרץ,  31שהסתיימה ביום  ודשיםח שלושה. בתקופה של באשראי

 פעילותהמ חברהחש"ח שנבעו ל"אלפי ש 498לעומת  אלפי ש"ח לפעילותה השוטפת, 6,558נטו בסך 
 2016במרץ,  31קופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום בת. אשתקד המקבילה בתקופה השוטפת

  פעילות השקעה (רכישה של השקעות פיננסיות) לא ביצעה החברה  אשתקד המקבילה תקופהוב
  

 התפתחות החברה המנהלת והתפתחויות שחלו לאחר תאריך המאזן ועד ליום פרסום הדוח .4

ועד ליום פרסום הדוח לא אירעו אירועים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על  2016במרץ  31מיום 
  החברה ועל דוחותיה הכספיים

  
  

  
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

  במרץ 31
  לשנה שהסתיימה ביום

  2016  2015  31/12/2015  
  142,949  33,961  37,690  הכנסות מניהול קופות גמל

  225  638  228  רווחים (הפסדים) מהשקעות והכנסות מימון, נטו

  143,174  34,599  37,918  סך הכנסות

        

  126,195  30,563  33,525  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  6,305  1,524  1,562  הוצאות מס

  10,674  2,512  2,831  רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק   .ג
  
  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה  .1
 

, 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

  יננסיים. ניירות הערך והמוצרים הפ
  

, מדד 1.1%-ב ירד 75, מדד תל אביב 5.1%-בכ 25 אביב תל מדד ירד 2016שנת  של ראשוןההרבעון  במהלך
. כמו כן, מדד 0.9%- ב עלה 20, ומדד תל בונד 1.4%-ב עלה, מדד אג"ח ממשלתי 0.3%- בכ עלה 50יתר 

S&P500  ומדד  0.8%-בכ עלההאמריקאיDAX  7.2%-ב ירדהגרמני.  
  

  פתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופותתיאור ההת .1.1
  

   כללי .1.1.1
במרבית מדדי  שערים בירידות הישראלי ההון בשוק המסחר התאפיין 2016 שנת של הראשוןהרבעון  במהלך

  , הן הצמודות והן השקליות. חיובית במגמהוב החברות נסחרו רהחוב הממשלתיות ו אגרותהמניות. 
 הכלכלית בפעילות שנרשמה להאצה המשכיות הייתה לא כי הצביעולפעילות הכלכלית  יקטוריםהאינד

שאפיין את השנים  המתון בקצב לצמוח הישראליהמשק  חזר הראשון. ברבעון 2015 שנת של האחרון ברבעון
 שוק ינתונזאת,  לעומת .חולשה להציג המשיך והיצוא, במעט נחלשה הפרטית הצריכה כי ניכרהאחרונות, 

) נותר ברמה נמוכה של 25-64, שיעור האבטלה בגילי העבודה העיקריים (מעודדים להיות המשיכו העבודה
4.5% .  
 האינפלציה ציפיותובמקביל התחזקו  האנליסטים לצפי מעל מעט אולם, שליליים היוהאינפלציה  מדדי

  עון.. בנק ישראל השאיר את הריבית על כנה במהלך הרבהטווחים לכל העתידיות
  

 נתוני .הראשון ברבעון משמעותית והאטה מומנטום איבוד על הצביעו האמריקאי במשק הפעילות נתוני
נמוכים ונתונים מאכזבים בליבת המכירות הקמעוניות, הייצור התעשייתי, האינפלציה  צמיחה

 קצב גביל תחזיותיו את מיתן שאף ,FED-ואינדיקטורים נוספים, בנוסף להותרת הרבית על כנה  ע"י ה
משמעותית בהסתברות שהשוק מייחס להעלאות ריבית נוספות בשנתיים  ההריבית, הביאו ליריד העלאות

 S&P500מדד חדה. לעומת זאת,  תשואות בירידת הרבעון את סיימו הממשלתיות החוב הקרובות. אגרות
רקע  עלבעולם  מרכזיים מטבעות נחלש מול הדולר כמו כן,. נמוכה חיוביתסיים את הרבעון בתשואה 

  .ההתמתנות בציפיות קצב העלאות הריבית
  

 הודיע על צעדים משמעותיים ואףביישום תכנית ההרחבה הכמותית  -ECBה המשיך האירופאי בשוק
 רכישות הרחבת), -0.4%- ל – הפיקדונות על הריבית, 0%-ל – המוצהרת( הריבית של נוספת הורדה: נוספים

 ח"לאג גם הנרכשים הנכסים סוג הרחבת, אירו מיליארד 80 -ל רואי מיליארד 60-מ, החודשיות ח"האג
שלילית.  או אפסית בריבית הבנקאית למערכת להלוואות התכנית והרחבת, פיננסיים-לא מוסדות של חברות

נתוני הפעילות המשיכו להעיד על צמיחה מתונה שנסמכת בעיקר על צריכה פרטית. האינפלציה השנתית 
  . ם. כמו כן, האירו התחזק במהלך הרבעון למרות צעדי ההרחבה האגרסיביי0%-ל -0.2%-עלתה במרץ מ

  
 המתפתחות במדינות במיוחד, גם ברבעון החולף נמשכה העולמית הכלכלית בפעילות ההתמתנות מגמת
  המוניטרית. ההרחבה את החודש בעולם העמיקו נוספים מרכזיים בנקים ECB-ומלבד ה וביפן,

 ביחס אחוז' נק 0.3 של ירידה( 3%-ל 2016שנת ל העולמית הצמיחה תחזית תא מטה כלפי עדכן  OECD-ה
 לאירופה), אחוז' נק 0.5-ב( ב"לארה התחזיות מטה כלפי עודכנו כן כמו). נובמבר מחודש הקודמת לתחזית

  ). 0.2( וליפן) 0.4(
ית למספר לחב 30$-שקרס למחיר נמוך מ ולאחרחבית נפט המשיך להיות תנודתי במהלך הרבעון  מחיר

  .2015 שנת בסוף למחיר ביחס 7.6% של בעליה הרבעון את וסיים התאוששימים, 
  

   אינפלציה .1.1.2
 פברואר, מדד 0.5%-ב ירד ינואר. מדד 1%- ב לצרכן המחירים מדד ירד 2016 שנת של הראשוןהרבעון  במהלך

החודשים  12-. באיםהחז לצפי מעל במעט הייתהלתקופה זו  האינפלציה, 0.2% ירד מרץמדד ו, 0.3%- ב ירד
פי בנק ישראל, בניכוי השפעת מחירי האנרגיה והפחתות  על. 0.7%האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית של 

   .האחרונים החודשים 12-ב 0.7% של אינפלציה נרשמה האדמיניסטרטיביותהמחירים 
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ומחירי  ,3.4%-בהחודשים האחרונים  12-מחירי הרכיבים המייצגים את המוצרים הסחירים במדד ירדו ב
הפנימיות של  והריביות ההון משוק הציפיות. 0.8%- ב הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי סחירים עלו

  . 0.1%- כ על עומדות הבאים חודשים 12-ב לאינפלציההבנקים 
 האנרגיה ומחירי היזומות המחירים הפחתות רקע על, הנוכחי ברבעון גם נמוכה נותרה האינפלציה סביבת

, האדמיניסטרטיביות המחירים הפחתות של ההשפעה מיצוי ותחילת הנפט במחירי עליה ,זאת עם, כיםהנמו
  .הטווחים בכל לאינפלציה בציפיות לעליה הביאו

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

  
 והאירו,  השקל מול %3.5 -בכ נחלש הדולר, 2016 של הראשוןבמהלך הרבעון  – חליפין שערי .1.1.3

  .4.7%-בכ עלה/דולר אירו חליפין שער. 0.9%-בכ השקל מול התחזק
  

 של ברמה הריבית את ישראל בנק הותיר, 2016שנת  של הראשוןבמהלך הרבעון  – ריבית .1.1.4
0.1%.  

  המוניטרית: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק
 עד 1% של המחירים יציבות יעד תוך אל האינפלציה את להחזיר שנועדה מוניטרית מדיניות המשך •

 . הפיננסית היציבות על שמירה תוך בצמיחה ולתמוך 3%
 יציג כי ונראה החולףלא נמשכה גם לרבעון  2015 שנת של הרביעי ברבעון בצמיחה שההאצה סימנים •

 .האחרונות לשנים בדומה מתונה מיחהצ
במדינות המתפתחות וביפן, העמקת ההרחבה  ייחודבההתמתנות בפעילות הכלכלית העולמית  מגמת •

 ובנקים מרכזיים נוספים ומיתון קצב העלאת הריבית הצפוי בארה"ב.  ECBההמוניטרית ע"י 
 הסחיר והמגזר היצוא חתצמי על ומקשה האפקטיבי הנומינלי החליפין שער מול חזק עדיין השקל •

 .היעד תוך אל האינפלציה חזרת את ומעכב
 עליית המחירים. היקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. ו הדיור בשוק ערה פעילות המשך •

 ובכלכלה בישראל בצמיחה, האינפלציה בסביבת התפתחויות שלאור מעריכה המוניטרית הוועדה
, המדיניות העיקריים המרכזיים הבנקים של המוניטרית תבמדיניו וכן, החליפין בשער, העולמית

 המוניטרית תיוותר מרחיבה למשך זמן רב.
השינויים בשיעורי הריבית והציפיות למבנה עקומי התשואה העתידיים משפיעים על החלטות החברה בקשר 

  לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמל.
  

 הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור .1.2
  

 סך עלה 2016שנת  של הראשוןבמהלך הרבעון  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות וקש
מיליוני ש"ח  2,546.3ההנפקות בשוק הראשוני של מניות והמירים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד: גויסו 

היקף  גם. 2015 של הראשוןמיליוני ש"ח ברבעון  2,098-בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל
"ח באג ח"ש מיליוני 19,912.2גויסו  2016 שנת של הראשון: ברבעון עלההגיוסים באמצעות אג"ח חברות 

ההיקף כאשר  עלה. באג"ח ממשלתי 2015מיליוני ש"ח באותה תקופה בשנת  18,072.8-ל בהשוואה, חברות
ליוני ש"ח נטו בתקופה המקבילה מי 55 של גיוסמיליוני ש"ח  בהשוואה ל 4,291על  עמדו נטו גיוסים"כ סה

  אשתקד.
  

 אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמות הגמל קופות בענף והתפתחויות מגמות .1.3
  

נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  2016שנת  של הראשוןהרבעון  במהלך
מיליוני  383.45 -של החברה עמדה על כוההשתלמות של החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות 

ש"ח בכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות. בסוף הרבעון  מיליוני 1,465.6 -ש"ח, על רקע צבירה נטו של כ
ש"ח  מיליארד 19.56 של סך על החברה של וההשתלמות הגמל בקופות המנוהלים הנכסים עמדו הראשון

. כמו כן, סך הנכסים המנוהלים בכלל 2015 שנתבסוף ש"ח שנוהלו  מיליארד 18.98לעומת נכסים בסך של 
 381.8מיליארד ש"ח לעומת סכום של  380.4- כ על עמדו ראשוןשוק קופות הגמל וההשתלמות בסוף הרבעון 

  .הקודם הרבעוןש"ח בסוף  מיליארד
 

  שינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין בתקופת הדיווח ועד מועד פרסום הדוחות .1.4
  

וקים, תקנות, צווים והוראות הממונה הקשורים לתחומי פעילותה. להלן תמצית על החברה חלים ח
אשר לא נסקרו  ,2016במאי  9ועד ליום  בתקופת הדו"חע"י הממונה  ושפורסמ ההוראות (לרבות טיוטות)

  :ו/או על הדוחות הכספיים החברה פעילותמהותי על באופן להשפיע  עשויותובדוח השנתי, 

  חוקים ותקנות:
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פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)  ,2016בינואר  21 ביום - נמוכים סכומים תמשיכ
חוק הפיקוח על וזאת בהמשך לפרסום  2016-(משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו

רשומים על שמית ע. בהתאם לתקנות ולחוזר, 2015- ), התשע"ה12שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' 
שמו כספים באחד מחשבונותיו בקופת גמל מורשית, רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד 

 .ח ובכפוף לתנאים נוספים שנקבעו"ש 8,000 -ובלבד שהיתרה בכלל חשבונותיו נמוכה מ פעמי פטור ממס
  החברה מיישמת את הוראות התקנות.

משיכת כספים מחשבונות קטנים בקופות בנושא  2015-220גמל  פורסמה טיוטת 2016באפריל  20ביום 
זכאים וכן ביחס  לעמיתים ההודעות משלוח. במסגרת הטיוטה נקבעו הוראות הנוגעות לאופן גמל

 על היקף משיכת הכספים לפי התקנות. לממונה דיווחיםל

  

תים פיננסיים (קופות , נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירו2016בפברואר  1ביום  - תשלומים קנותת
 .גמל" בנושא "תשלומים לקופת 2015-9-35חוזר גופים מוסדיים ו 2014-תשע"דגמל)(תשלומים לקופת גמל) 

התקנות כוללות פירוט נתונים שעל מעסיק להעביר לחברה המנהלת של קופת הגמל, יחד עם ההפקדה 
ל המעסיק לדווח לקופה על הסיבה התקנות, מוטלת חובה ע במסגרתמעביר מדי חודש. הוא השוטפת אותה 

  יום.  90לעמית על הפסקת הפקדות לקופה תוך על החברה המנהלת לדווח להפסקת הפקדות לעמית ו

על  1.7.2016 -עובדים, החל מ 100חלות התקנות על מעסיקים של מעל  1.7.2016יום כי עד ל בתקנות נקבע,
- מעסיקים מתחת לעל עובדים וכן  5מעסיק של מעל על כל  1.1.2017-עובדים והחל מה 50מעסיקים של מעל 

  עובדים העונים לתנאים שפורטו בתקנות.  5

בין היתר: א. כיצד על חברה מנהלת לפעול במקרה בו הועבר דיווח ממעסיק שלא  ,תשלומים קובעהחוזר 
למעסיק באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שנקבע על ידי הממונה. ב. אופן מסירת הודעה 

השבת תשלום שהופקד אופן ולעובד על הפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים לחשבון העובד. ג. 
  ביתר.

". בטיוטת עמדת הממונה נקבע, בין  ממשק מעסיקים -עמדת ממונה פורסמה טיוטת " 2016באפריל  19ביום 
 100- הקשור למי שמעסיק פחות מ היתר, כי בכוונת הממונה לפעול לדחיית מועד התחילה של התקנות בכל

  עובדים ולעדכן את התקנות בהתאם. 

  חוזרים

, בנושא "מסמך הנמקה". 4-10-2015, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2015ביוני  23ביום  -  מסמך הנמקה
את החוזר . כן קובע פנסיוניהחוזר קובע את הנוסח הנדרש מבעל רישיון בעת מתן המלצה אגב פעולת שיווק 

ך לפנות בנסיבות מסוימות למסלקה הפנסיונית על מנת לקבל פירוט חסכונותיו של הלקוח כתנאי למתן הצור
חוזר סוכנים ויועצים פורסם  2016באפריל  10ביום . 2016ביולי  1יום נקבע להמלצה. תחילתו של חוזר זה 

אות החוזר ונערכת החברה לומדת את הור. 2017בינואר  1אשר עדכן את מועד התחילה ליום  2016-10-1
  ליישומו.

פת הוראות לעניין בחירת קו"בנושא  חוזר מה הממונהפרס ,2016במארס  13 ביום - קופת ברירת מחדל
החוזר מפרט הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל והתנאים הנדרשים מחברה מנהלת של ". גמל

(ב) לחוק קופות הגמל (כברירת מחדל  20  קופת גמל, אשר מצרפת לשורותיה עמיתים בהתאם להוראות סעיף
  של מעסיק). 

כפוף ברירת מחדל לקרן השתלמות, במעסיק רשאי לבחור לכלל העובדים קופת בחוזר נקבע, בין היתר, כי 
  לקיום הליך תחרותי. החברה לומדת את הוראות החוזר ונערכת ליישומו. 

יצויין כי למיטב ידיעת החברה התאחדות חברות הביטוח הגישה עתירה לבג"צ כנגד החלטת הממונה לפרסם 
  חוזר זה, אשר טרם התקבלה החלטה לגביו.

  טיוטות

הוראות בנושא " 89-2015חוזר גמל פורסמה טיוטת  2016באפריל  20ביום  - לחיסכון גמל מקופת תשלום
". במסגרת הטיוטה נקבעה מסגרת לפיה יוכלו "קופות גמל טיוטה –לתשלום קצבה מקופת גמל לחיסכון 

לחיסכון" (לשעבר קופות גמל לא משלמות לקצבה) לשלם אנונה, בכפוף לעמידה במספר תנאים, באופן ישיר 
חוק צורך בהעברת הכספים לקופות גמל משלמות. טיוטת החוזר פורסמה בהמשך לפרסום לעמיתים ללא 

בוטלה ההגדרה בו  ,2015- והוראת שעה), התשע"ו 13הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' 
אשר רשאית  של קופת גמל לא משלמת לקצבה והוגדרה קופת גמל לקצבה חדשה בשם קופת גמל לחיסכון

  . לעמית אריכות ימיםלם אנונה בכפוף למספר תנאים ובהם בין היתר רכישת ביטוח לש
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 מצבן הכספי של הקופות שבניהול החברה ותוצאות פעילותיהן   ד.
  

  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה
 

ת וזאת בשל מיזוג קופות גמל אשר נובע מהוראו ,2014מגמת הירידה במספר קופות הגמל נמשכה בשנת 
קופות  180פעלו  4201 שנת לתום נכון. הקובעות כי על חברה מנהלת לנהל קופת גמל אחת מכל סוג הדין
   .1גמל

  
בנושא "מסלולי השקעה  2015-9-29, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2015בספטמבר  16כאמור, ביום 
. עובר לתחילת 2016בינואר  1(להלן: "החוזר"). מועד התחילה של החוזר נקבע ליום   בקופות גמל"

החוזר מרבית כספי העמיתים בשוק קופות הגמל בכלל ובחברה בפרט נוהלו במסלולי ברירת מחדל 
  כלליים. 

  
, המסלולים תלויי גיל הפכו למסלולי ברירת מחדל 2016בינואר  1בהתאם להוראות החוזר החל מיום 

יכון במסלולים הותאמה לעמיתים חדשים אשר לא בחרו להשתייך למסלול השקעות אחר. רמת הס
לגילאי העמיתים המשויכים אליהם, באופן שרמת הסיכון יורדת ככל שגיל העמיתים גבוה יותר. 

 60עד  50ומטה; מסלול לבני  50שלושת המסלולים החדשים שנפתחו ע"י החברה, הינם: מסלול לבני 
  .אם להוראות האוצרומעלה. כמו נערכו שינויים בשמות המסלולים הקיימים בהת 60ומסלול לבני 

  
  

להלן פירוט, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגרתן המנוהלים ע"י החברה  .1
  למועד הדוח:

  

  02/2015(**) המסלול החל פעילותו בחודש  

  

                                                      
 .2014לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  1

  שם הקופה ומסלול ההשקעה

מספר 
אישור 

מס 
  הכנסה

  ניהול
מעמד 

  העמיתים

        :ילין לפידות קופת גמל

  שכירים ועצמאים  אמנותבנ  1035  מניות 25%עד ח "סלול אגמ ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים בנאמנות  1036  ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

  שכירים ועצמאים בנאמנות  1037  ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

  שכירים ועצמאים  בנאמנות  9940  60עד  50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

  שכירים ועצמאים בנאמנות  1360  אלילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישר

  שכירים ועצמאים  בנאמנות  9939  ומטה 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

  שכירים ועצמאים  בנאמנות  9941  ומעלה 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

        :ילין לפידות קרן השתלמות

  כירים ועצמאיםש בנאמנות  1038  מניות 25%ילין לפידות קרן השתלמות אג"ח עד 

  שכירים ועצמאים  בנאמנות  1162  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 

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

  שכירים ועצמאים בנאמנות  1361  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

  שכירים ועצמאים  בנאמנות  8563  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 

      לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

  מעבידים  בנאמנות  1039  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

  מעבידים  בנאמנות  8056   ' (**)ב מסלול כללי ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :כוז נתונים על פי תחומי פעילותלהלן רי .2

  

  ניהול קופת גמל, קרן השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים (מסלוליות)   .2.1
  

  
  ילין לפידות קופת גמל 

31/03/2016  31/03/2015  31/12/2015  

  מספר עמיתים:

 12,448 10,738 10,145 פעילים

 27,463 25,285 30,355 לא פעילים

 39,911 36,023 40,500 סה"כ

 
   

    מספר חשבונות עמיתים:

 23,121 20,077 19,154 פעילים

 50,276 46,357 55,409  לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ש"ח):

 1,839,829 1,562,721 1,473,720  פעילים

 5,670,823 5,286,613 6,249,558  לא פעילים

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה (באלפי ש"ח):

 157,812 39,506 74,725  דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 449,573 67,608 148,938 םתקבולים מדמי גמולי

 1,326,127 272,804 104,896 העברות צבירה לקופה

 598,338 66,989 62,444 העברות צבירה מהקופה

 111,176 23,206 37,471 משיכות 

 65,205 219,857 58,706 עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה 

     

 54,670 13,070 14,269 :דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח)

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים (באחוזים) :

 0.77 0.79 0.77 פעילים

 0.76 0.78 0.75 לא פעילים
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  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

31/03/2016  31/03/2015  31/12/2015  

 610 604 608  מספר עמיתים:

 
   

 665 659 664  מספר חשבונות עמיתים:

     

 476,126 506,095 474,052 נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ש"ח):

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה (באלפי ש"ח):

 107,826 2,499 7,189 העברות צבירה לקופה

 127,001 11,069 5,067 העברות צבירה מהקופה

 15,454 3,107 7,501 משיכות 

 8,644 15,662 3,304 עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה 

     

 3,085 803 731 :דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח)

    

 0.60 0.63 0.61 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים (באחוזים) :

  

  
  ילין לפידות קרן השתלמות 

31/03/2016  31/03/2015  31/12/2015  

  מספר עמיתים:

 75,639 63,479 61,508 פעילים

 31,874 30,839 48,225 לא פעילים

 107,513 94,318 109,733 סה"כ

 
   

    מספר חשבונות עמיתים:

 111,088 91,212 91,214 פעילים

 44,137 44,001 68,674 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ש"ח):

 7,335,044 6,136,199 6,042,137  פעילים

 3,660,587 3,661,555 5,323,326  לא פעילים

 
   

    יים לשנה (באלפי ש"ח):נתונים תוצאת

 415,475 99,742 77,087  דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 1,384,153 307,939 345,368 תקבולים מדמי גמולים

 1,650,285 361,866 168,383 העברות צבירה לקופה

 741,007 95,530 101,793 העברות צבירה מהקופה

 360,693 86,338 127,767 משיכות 

 40,359 287,284 85,642 עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה 
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 85,194 20,088 22,689 :ח)דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים (באחוזים) :

 0.83 0.86 0.82 פעילים

 0.81 0.84 0.80 לא פעילים

  

 להלן מידע בדבר חשבונות "מנותקי קשר" .2.2
  

  
  ילין לפידות קופת גמל 

31/03/2016  31/03/2015  31/12/2015  

  חשבונות מנותקי קשר:

 - - - חשבונות מספר

 - - - נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח)

 - - - דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח)

י ניהול ממוצע שנגבו מנכסיםשיעור דמ  - - - 

  
  

  
  ילין לפידות קרן השתלמות 

31/03/2016  31/03/2015  31/12/2015  

  חשבונות מנותקי קשר:

 11 11 11 חשבונות מספר

 187 191 18  נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח)

 2 0.5 0.1 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח)

 1.05% 1.05% 0.3% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

  

 מיבתחו ולא פעילים שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מעמיתים פעילים ל .2.3

  .31.12.15ראו דוח הדירקטוריון ליום  הפעילות
  

 6ראה סעיף , מגבלות דמי ניהול, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותל .2.4

  .31.12.15לדוח השנתי של החברה ליום 
   

  התפתחות ושינויים שחלו בסוגי הקופות: .2.5
  

  של החברה. 2015שנת ראה בסעיף ד' לדוח דירקטוריון השנתי ל
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 :  להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופות קודמות .3

  

  

  02/2015המסלול החל פעילותו ב (**) 

  היקף נכסי הקופה ליום (אלפי ש"ח)  

  31/12/2015  31/03/2015  31/03/2016  שם הקופה ומסלול ההשקעה 

        :ילין לפידות קופת גמל

 3,412,000  3,472,386  3,465,436  מניות 25%ג"ח עד ילין לפידות קופת גמל מסלול א

 469,653 444,333 480,548  ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 612,300 616,742 626,906  ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

 2,941,799 2,238,052 3,023,461  60עד  50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 74,900 77,821 80,263  מסלול אג"ח ממשלת ישראלילין לפידות קופת גמל 

  -  - 19,370  ומטה 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

  -  - 27,294  ומעלה 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 5,195,259 5,126,192 5,267,429  מניות 25%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  אג"ח עד 

 5,223,343 4,152,588 5,470,437  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 

  378,534  384,746  392,917  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 92,193 85,145 105,195  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 106,302 49,083 129,487  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

       :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  377,719 435,174 373,190  ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 98,407 70,921 100,862  ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב'(**)

  18,982,409 17,153,183 19,562,795  סה"כ
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פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח להלן  .4

  :בהשוואה לתקופות קודמות

 

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

  

  

  02/2015המסלול החל פעילותו ב (**) 

חודשים  3  שם  הקופה

שהסתיימו 

ביום 

31/03/2016  

חודשים  3

שהסתיימו 

ום בי

31/03/2015  

שנה 

שהסתיימה 

31/12/2015  

        :ילין לפידות קופת גמל

 2.02% 3.44% 0.90%  מניות 25%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 3.99% 5.88% 0.94%  ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 2.67% 2.98% 1.02%  ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

 1.62% 3.77% 1.15%  60עד  50ול לבני ילין לפידות קופת גמל מסל

 0.23% 1.65% 0.52%  ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

  -  - 2.51%  ומטה 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

  -  - 1.08%  ומעלה 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 1.68% 3.19% 0.88%  מניות 25%סלול  אג"ח עד ילין לפידות קרן השתלמות מ

 1.47% 3.66% 1.12%  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 

 2.08% 2.60% 0.96%  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 )0.03%( 1.34% 0.50%  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 3.40% 5.49% 0.32%  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

        :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  2.57%  3.24%  0.93%  ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי

  0.32%  2.22%  0.59%  ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב'(**)
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 מידע נוסף:  ה.
  

  הרגיל העסקים ממהלך החורגיםהחברה  בעסקייים חריגים או חד פעמאירועים  .1

  .אין

  
הנדרש  המינימליעצמי ה בהון גירעוןאירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על  .2

  אלו תקנות בהוראות עמידה לצורך מקורות לגייס תידרש הקרובה בשנה האם החברה הערכת וכן

  המצביעים על  רועיםיאהתרחשו  לא חריולא/או ו הדוח בתקופתידיעת החברה,  למיטב .2.1

 . הדין להראות בהתאם מהחברה הנדרש העצמי בהון צפוי גירעון   

   בהוראות עמידה לצורךבמהלך השנה הקרובה לא תדרש לגייס מקורות  ,החברה להערכת .2.2

 הון עצמי מזערי. לעניין הדין   

 
קטנה בשיעור ההשתתפות לעסקה משותפת, להשקעה בתאגיד אחר, להגדלה או ה שהייתההשפעה  .3

 מהותית מאד זובעסקה או בהשקעה כאמור, על נתוני הדוחות הכספיים, מקום שהשפעה 

  .רלוונטי לא

  
  העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תיאור .4

בדוחות  בדוח עסקי התאגיד 18ראה לעיל בסעיף  העיקריים ויעדיה החברה של האסטרטגיה אורילת

  .2015ברה לשנת התקופתיים של הח

 
, החורגות ממהלך העסקים הרגיל, שהחברה החליטה לבצען בשנה הקרובה, תכניותכללי של  תיאור .5

 לתחומי התייחסות תוך, הפעולות ותוצאות העסקים מצב על מהותית השלכה להן להיות עשויה אם
 שרלוונטי היכן, הפעילות

  

-), התשע"ו15יים (קופות גמל)(תיקון מס'הפיקוח על שירותים פיננס חוק פורסמה הצעת 2016 במארס

לאפשר  הלהקים קופת גמל להשקעה במטר גמל יותר קופות של מנהלות לחברות הצעת החוק לפי. 2016

 סכומים לחסוך תאפשר להשקעה גמל קופת, להצעת החוק בהתאם. הוני חיסכוןלציבור החוסכים אפיק 

 ממס פטור ומתן, בהפקדה מס הטבות ללא, בכפוף לתשלום מס רווחי הון עת בכל למשיכה הניתנים

  .כקצבה אלו כספים לקבל יחליט העמית אם הון רווחי
  

ככל שהצעת החוק תהפוך לחוק מחייב, החברה מעריכה כי תפעל להקמת קופת גמל להשקעה על מנת 

  לאפשר ללקוחותיה מוצר זה.

  
 על הדוחות הכספיים נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו .6

  

  רואה החשבון של  החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו.
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 בקרות ונהלים לגבי גילוי:  ו.
  

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

הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי 

מנכ"ל 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 

קבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח ש

  ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
  
 
 בקרה פנימית על דיווח כספי:  ז.
  

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על  2016במארס,  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

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

  החברה על הדיווח הכספי.
  

  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ח.
  

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") אחראית 

ל החברה תוכננה לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית ש

כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של 

) והוראות הממונה על שוק IFRSדוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (

מובנות. לפיכך גם  ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות

אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס 

  לעריכה ולהצגה של דוח כספי.
  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 

שומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרי

בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

)monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית (  
  

הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 

 Committee, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2016 במארס 31י ליום כספ

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO ,בהתבסס על הערכה זו ."(

ה , הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינ2016 במארס 31) כי ליום believesההנהלה מאמינה (

  אפקטיבית.
  
  
 
  

  

  

          2016במאי,  22

  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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  הצהרה לגבי גילוי

  

 

 

  אני, גב' דליה שני, מצהירה כי:
 

לרבעון הראשון של  "מ (להלן "החברה")הדוח הרבעוני של ילין לפידות ניהול קופות גמל בעאת  סקרתי .1
 (להלן "הדוח"). 2016שנת 

 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 מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 
 דוח.בהתייחס לתקופה המכוסה ב

משקפים באופן נאות, וחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3
המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכל

 המזומנים של החברה לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

לגבי הגילוי וקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, .4
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן:

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 דוח. לך תקופת ההכנה של הבפרט במה

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

 ; ) ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו   .ג
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס 

 -על הערכתנו; וכן 

פיע ברבעון זה שהש שאירעהחברה על דיווח כספי כל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .ד
או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי;  באופן מהותי,

 -וכן 

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

  על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם 

  -ולדווח על מידע כספי; וכן

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

  

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

  

  

  

    

  

  

    2016במאי,  22  
  

  

    תאריך 
  

  דליה שני
  מנכ"ל משותף

  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 

  

  הצהרה לגבי גילוי
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  אני, מר סני זלכה, מצהיר כי:

 
לרבעון הראשון של  וני של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה")הדוח הרבעאת  סקרתי .1

 (להלן "הדוח"). 2016שנת 

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

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן נאות, וחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3
המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכל

 .המזומנים של החברה לימים ולתקופות המכוסים בדוח

לגבי הגילוי וקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן:

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ) ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSם (ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיי

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו   .ג
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס 

 -על הערכתנו; וכן 

ברבעון זה שהשפיע  שאירעברה על דיווח כספי החכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .ד
או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי;  באופן מהותי,

 -וכן 

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

  על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם 

  -ולדווח על מידע כספי; וכן

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

  

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

  

  
    2016במאי,  22    

  
  

    תאריך 
  

  סני זלכה
  מנכ"ל משותף

  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 

  

  הצהרה לגבי גילוי
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  דהן, מצהיר כי:- ןאני, מר אמיר ב
  

לרבעון הראשון של  הדוח הרבעוני של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה")את  סקרתי .1
 (להלן "הדוח"). 2016שנת 

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

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן נאות, וחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3
המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכל

 של החברה לימים ולתקופות המכוסים בדוח.המזומנים 

לגבי הגילוי וקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן:

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,   .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהטיח שמידע מהותי המתייחס ללהב מיועדיםה

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ) ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו   .ג
לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס 

 -על הערכתנו; וכן 

ברבעון זה שהשפיע  שאירעהחברה על דיווח כספי כל שינוי בבקרה הפנימית של נו בדוח גילי  .ד
או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי;  באופן מהותי,

 -וכן 

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

  על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א
הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם 

  -ע כספי; וכןולדווח על מיד

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

  

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

  
  
  

    
  

  

    2016במאי,  22
  

  

    תאריך 
  

  דהן-מיר בןא
נושא משרה הבכיר 

  בתחום הכספיים
  



 

 

    

  

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

  דוחות כספיים תמציתיים

  6201במרץ  31ליום 
  

  (בלתי מבוקרים)



 

 

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

  

  

  דוחות כספיים תמציתיים

  6201במרץ  31ליום 

  

  

  

  (בלתי מבוקרים)

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  

 מ ו ד ע 
  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון

  

  דוחות כספיים תמציתיים ביניים (בלתי מבוקרים):

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

 4 הכוללהרווח  דוחות תמציתיים על

  

 5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

 7-10 חות הכספיים התמציתייםים לדוביאור
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות 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 

בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של  ואת הדו"חות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים 2016במרץ  31המצב הכספי ליום 

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

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

  ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

  

  

  היקף הסקירה

  

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

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

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

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

  המשמעותיים שהיו יכולים להיות 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 הבחינות המהותיות, 

אגף שוק ההון ,  - ספי לתקופות ביניים" ובהתאם להנחיות משרד האוצר"דיווח כ IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  ביטוח וחיסכון.

  

  

  

  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

  

  2016 במאי, 22 ,תל אביב



 

  יאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

  

  

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

    

    נכסים:

 1,156   -  3,605   הוצאות רכישה נדחות

  1,228  82  1,272  נכסי מיסים שוטפים

  11,822  10,964  12,034   חייבים ויתרות חובה

  14,206  11,046  16,911  סך הכל נכסים 

     

      :השקעות פיננסיות

  21,512  19,953  21,741  קרנות נאמנות

  21,512  19,953  21,741  סך הכל השקעות פיננסיות בשווי הוגן

     

  35,293  25,598  28,735  מזומנים ושווי מזומנים
     
     

  71,011  56,597  67,387  סך כל הנכסים

     

     

     

     הון:

  1,100  1,100  1,100  הון מניות

  51,679  43,517  54,510  עודפים

     

  52,779  44,617  55,610  סך כל הון

     

     התחייבויות:

  319  560  387  התחייבויות בגין מסים נדחים

  17,913  11,420  11,390  זכאים ויתרות זכות

  18,232  11,980  11,777  סך כל ההתחייבויות
     
     

  71,011  56,597  67,387  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

  

  

  

  2016 במאי, 22 תאריך אישור הדוחות:

  



 

  יאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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  גמל בע"מ ילין לפידות ניהול קופות
  דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  

  

  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 הסתיימהש הסתיימהחודשים ש 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

    

 142,949  33,961  37,690  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

 225  638  228  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

    

  143,174  34,599  37,918  סך כל ההכנסות

     

  78,652  19,161  19,872  דמי ניהול לחברה קשורה

  36,317  8,813  10,395  עמלות, הוצאות שיווק והפצה

  3,124  678  1,076  הוצאות הנהלה וכלליות

  8,102  1,911  2,182  ת תפעול אחרותהוצאו

     

 126,195  30,563  33,525  סך כל ההוצאות
    
    

 16,979  4,036  4,393  רווח לפני מסים על ההכנסה

     

 6,305  1,524  1,562  מסים על ההכנסה

     

 10,674  2,512  2,831  רווח לתקופה

    

    

    

 10,674  2,512  2,831  קופהסך כל הרווח הכולל לת

    

  



 

  יאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

  

 

  

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2016במרץ  31ביום  הסתיימהש 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 

    

 52,779  51,679  1,100  2016בינואר  1יתרה ליום 

 2,831  2,831  -  רווח לתקופה

    

 55,610  54,510  1,100  2016במרץ  31יתרה ליום 

    

  

  

  

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2015במרץ  31ביום  הסתיימהש 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 

    

 42,105  41,005  1,100  2015בינואר  1יתרה ליום 

 2,512  2,512  -  רווח לתקופה

    

 44,617  43,517  1,100  2015במרץ  31יתרה ליום 

    

  

  

  

 הסתיימהלשנה ש 

 2015בדצמבר  31ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 42,105  41,005  1,100  2015בינואר  1יתרה ליום 

    

 10,674  10,674  -  רווח כולל לשנה

    

 52,779  51,679  1,100  2015בדצמבר  31יתרה לים 

    

  



 

  יאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

  

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 הסתיימהש הסתיימהחודשים ש 

 בדצמבר 31ם ביו במרץ 31ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 10,674  2,512  2,831  רווח לתקופה

     

     פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

     נטו מהשקעות פיננסיות: )רווחיםהפסדים (

  )188(  )631(  )229( ות נאמנותקרנ

  )1,156(  -  )2,449(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות

  6,305  1,524  1,562  הוצאות מיסים על ההכנסה

 )1,116(  893  4,961  

     

     שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

  )1,477( )619( )212( שינוי בחייבים ויתרות חובה

  )79( 397  455  שינוי בזכאים ויתרות זכות

  10,321  3,352  )6,978( שינוי בזכאים צדדים קשורים

 )6,735(  3,130  8,765  

     

     מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:

  )13,105( )6,037( )1,538( מסים ששולמו

  900  -  -  מסים שהתקבלו

)1,538( )6,037( )12,205(  
     
     

  12,195  498  )6,558( לות (ששימשו לפעילות) שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעי

      

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

  2,594   -  -   תמורה ממימוש השקעות פיננסיות

 )4,596( -  -  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

    

  )2,002( -  -  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
    
     

  10,193  498  )6,558( מנים ושווי מזומניםבמזועליה (ירידה) 

    

 25,100  25,100  35,293  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

     

 35,293  25,598  28,735  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  -ניהול קופות גמל בע"מ (להלן לפידות  -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:

  

  השתלמותקרן  - ילין לפידות   )1(

  קופת גמל - ילין לפידות   )2(

  קופה מרכזית לפיצויים - ילין לפידות   )3(

  

ולשנה    2015בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום   .ב

  שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

  

 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 

  

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

  , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2015בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

  

 הוצאות רכישה נדחות:  .ב

  

) אם DACעמלות לסוכנים המשולמות עבור גיוס עמיתים נוספים  לקופות הגמל נרשמות כהוצאות רכישה נדחות (

מופחת על פני   DAC-תן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי ניהול, צפויה. הניתן לזהותן בנפרד ולמדוד או

  התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.

  

  מיסים על הכנסה בדוחות ביניים:  ג. 
  

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

  

 בסיס ההצמדה:  .ד

  

  . בתום תקופת הדיווחיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון   )1(

  

  להלן נתונים על המדד:  )2(

 מדד בישראל 

 מדד ידוע מדד בגין 

 נקודות נקודות  

   תאריך הדוחות הכספיים:

 98.3 98.1  2016במרץ  31ליום 

 98.5 98.8  2015ץ במר 31ליום 

 99.2 99.1 2015בדצמבר  31ליום 

   

 % % שיעורי השינוי:

    

   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:

  )0.90(  )1.00(  2016במרץ  31ביום 

  )1.59(  )1.29(  2015במרץ  31ביום 

  )1.0(  )0.9( 2015בדצמבר  31ביום  הסתיימהלשנה ש
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 שווי הוגן בחלוקה לרמות - ם מכשירים פיננסיי  -  3ביאור 

  

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.  -  1רמה  •

 לעיל. 1ברמה נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישרים, שאינם כלולים   -  2רמה  •

 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.  -  3רמה  •

 

 2016במרץ  31ליום  

 סה"כ 1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 

   

   נכסים פיננסיים:

 21,741  21,741  קרנות נאמנות

 21,741  21,741  סך הכל

   

 

 2015במרץ  31ליום  

 סה"כ 1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 (בלתי מבוקר) 

   

   נכסים פיננסיים:

 19,953  19,953  קרנות נאמנות

 19,953  19,953  סך הכל

   

  

 2015בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים:

 21,512  21,512  קרנות נאמנות

 21,512  21,512  סך הכל

      



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ים לדוחות הכספייםביאור

 

9 

  

 צמי ודרישות הוןהון ע  -  4ביאור 

  

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

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

  לתקנות כמפורט להלן.

  

נדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) להלן נתונים בדבר ההון ה  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

 6 1 0 2  5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

    

 46,802  41,755  47,792  )2)(1(  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

  52,779  44,617  55,610  הון עצמי קיים

  5,977  2,862  7,818  עודף

    

     

    הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  )1(

 15,000  15,000  15,000  מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים עד  0.1%

  1,991  1,077  2,281   מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים מעל  0.05%

  31,511  27,378  211,32  מסך ההוצאות השנתיות 25%

  )1,700( )1,700( )1,700( הקלה בגין עריכת ביטוח

  46,802  41,755  47,792  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

     

נכסים העומדים בכללי סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו 

  -  -  -  הנזילות וההשקעה

       

 

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

  מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

  

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

  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),  במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

  .2012פריל שפורסמו בחודש א 2012-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, קופת גמל מרכזית 

  לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש בהוראות הדין.
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  הון עצמי ודרישות הון (המשך)  -  4ביאור 

  

 (המשך)  .ב

  

המזערי  לפחות מסכום ההון העצמי 50%ילים בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נז  )3(

  הנדרש ממנה. 

  

  :2016במרץ  31להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 

  במרץ 31ליום  
 31ליום 

  בדצמבר

 6 1 0 2  5 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  נכסים נזילים נדרשים בהתאם להוראות המעבר

 23,401  20,878  23,896   לעיל) 2(ראה סעיף 

     

 56,805  45,551  50,476   נכסים נזילים וסחירים

     

  

  . 2016במרץ  31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 

  

  

 מיסים על ההכנסה  -  5ביאור 

  

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

  

 מהוצאות מורכבות  2016במרץ,31 ביום  שהסתיימה שלושה חודשים של לתקופה הכנסה על מסים הוצאות  ב.

כמו כן, החברה רושמת מסים נדחים בגין הפרשי .  35.9% של מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפים מסים

 ת מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.עיתוי בהכרה בהכנסו

 

  

  

  דמי ניהול לחברה קשורה  -  6ביאור 

  

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

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

  בתוספת מע"מ מהרווח מפעילויות רגילות לפני מיסים על ההכנסה. 70% - ל

  


