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  בע"מ קופות גמלילין לפידות ניהול 
  ("החברה")

   תיאור עסקי התאגיד
  מבוא

בפברואר  1מיום  2017-9-1וחוזר  2015בנובמבר  1מיום  2015-9-32גופים מוסדיים  חוזרבהתאם להוראות 

 הוהתפתחות עסקיחברה הסוקר את עסקי ה 2016בדצמבר  31ליום תאגיד , להלן דוח תיאור עסקי ה2017

  ").   תקופת הדוח(" 2016בשנת 

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד – א' חלק
  
 הותיאור התפתחות עסקיחברה פעילות ה .1

 

בעירבון מוגבל, ") הינה חברה פרטית החברה" –(להלן "מבע גמל קופות ניהול לפידות ילין .1.1

במועד . 2004בנובמבר  24שנרשמה ברשם החברות ביום , 1999 –"ט התשנהחברות  חוקעל פי 

בהמשך נפתחה קופת גמל נוספת, קופה  קופות גמל וקרן השתלמות אחת. 4החברה ניהלה זה 

עד למועד מיזוגן של הקופות ו 2011שנת ב קרנות השתלמות. 3 -מרכזית לפיצויים וכן נפתחו

בידי החברה  נוהלולהלן)  ו פירוטרא(וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות  מסלוליות 

 . מרכזית אחת לפיצויים וקופהקרנות השתלמות  4קופות גמל,  5

הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 ביום .1.2

מאותו סוג  הקופות יתרמכל סוג, אליה מוזגו  בלבד החברה קופה אחת ניהלה 1.1.2012

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

 .2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח
 בקופה', ב כללי, נוסף השקעה מסלול פתיחת, ההון שוק על הממונה אישר 28.7.13 ביום .1.3

 . 02/2015בחודש  פעילותו החל זה מסלול. לפיצויים המרכזית
אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות:  8.7.14ביום  .1.4

  .09/2014 בחודש פעילותו החל המסלולילין לפידות השתלמות מסלול מנייתי. 
, "מסלולי השקעה בקופות 2015-9-29, בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 1.1.16ביום  .1.5

, אשר מהווים השקעה המותאמים לגיל עמיתיה מודל הכולל מסלוליהחברה גמל", הפעילה 

. במסגרת זו, נפתחו שני מסלולי קופת מסלולי ברירת מחדל בעת הצטרפות עמיתים חדשים

מסלול ה" ו". בנוסף, הוסבומעלה 60"מסלול לבני -ומטה" ו 50"מסלול לבני  - גמל חדשים

, של קופת הגמל כללי ב'" מסלול" -מניות", ו 25%"מסלול אג"ח עד -ל של קופת הגמל כללי"

לקרן השתלמות קרן השתלמות "מסלול כללי" הוסבה כן,  כמו". 60עד  50"מסלול לבני -ל

 מניות".  25%"ח עד אג "מסלול 
זו נכללים חמישה  קופה תחתגמל להשקעה.  קופת להפעיל החברההחלה , 28.12.16 ביום .1.6

אג"ח  מסלול. 3מניות;  10%ד . מסלול אג"ח ע2. מסלול כללי; 1מסלולי השקעה כדלקמן: 

פרסום  ליום נכוןהכל,  בסך. מסלול אג"ח ממשלות. 5. מסלול מניות; 4מניות;  20%עד 

 5מסלולי קופת גמל להשקעה,  5מסלולי קופת גמל,  7הדוחות הכספיים, החברה מנהלת 

 מסלולי קופה מרכזית לפיצויים.  2-מסלולי קרן השתלמות ו
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והקופה המרכזית  ההשתלמות ןקר קופת הגמל להשקעה, ,קופת הגמל מסלולירשימת  להלן
  החברה: ניהולשב לפיצויים

  
  גמל קופת

 ומטה 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני  •
 60עד  50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני  •
 ומעלה 60מסלול לבני  קופת גמל ילין לפידות •
 מניות 25%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד  •
 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח •
 ילין לפידות קופת גמל אג"ח ממשלת ישראל •
 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות •

   
  השתלמות ןרק
  ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי •
 מניות 25%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד  •
 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח •
 השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל ילין לפידות קרן •
 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות •

 
 לפיצויים מרכזית הקופ
 מסלול כללי ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים •
 לי ב'לכמסלול  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים •

  
  להשקעה גמל קופת

  כללי מסלול להשקעה גמל קופת לפידות ילין •
  מניות %10 עד"ח אג מסלול להשקעה גמל קופת לפידות ילין •
  מניות %20 עד"ח אג מסלול להשקעה גמל קופת לפידות ילין •
  ממשלות"ח אג מסלול לפידות ילין •
 מניות מסלול להשקעה גמל קופת לפידות ילין •

 
 בעלי המניות בחברה .1.7

ח.פ.  הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  בידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,
, חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון 513167346

ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ,  ות:קשור ותהמונפק של חבר ן(מחזיקה במלוא הונ
קרנות נאמנות בע"מ, העוסקת בניהול  להעוסקת בניהול תיקי השקעות, ילין לפידות ניהו

אל. לקוחות כשירים בע"מ העוסקת בניהול תיקי השקעות של לקוחות ויי.  -ו קרנות נאמנות
, יאיר לפידותו . בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד הדוח הם דב ילין)כשירים

 אטראו שוקי הוןו מזכויות ההצבעה, 25%-מהזכויות בהון ו 24.38%-המחזיקים  כל  אחד ב
באמצעות  וההצבעההון מזכויות ה 50%-המחזיקה ב לידר שוקי הון בע"מ) -(לשעבר  בע"מ

   "מ.בע) 2005( פיננסיים נכסים ניהול אטראוחברת 
  

דב ילין ויאיר לפידות, מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של 
ביום . כל אחד בזכויות ההון 24.38%בשיעור של ו ,כל אחד בזכויות ההצבעה 25%

תוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה נכנס ל  4.10.2010
) 2005( לידר ניהול נכסים פיננסיים -(לשעבר ) בע"מ2005ניהול נכסים פיננסיים (באטראו 

 ATE Technology, וכתוצאה מכך הפכה ATE Technology Equipment B.V, לבין בע"מ)
Equipment B.V  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. למר דן דוד ז"ל, באמצעות

נכון הלך מר דן דוד לעולמו.  2011בספטמבר בחברה.  ניתן היתר שליטה גופים בשליטתו,
   האמור. שליטהההיתר ב נעשה שינוילא  למועד דוח זה
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 הקבוצה מבנה .1.8

   :נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הבהרות:

הינה חברה פרטית העוסקת בהחזקת חברות הפעילות  "י.ל. החזקות") –ילין לפידות החזקות בע"מ (להלן 

 בשוק ההון. 

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

השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק תיקי  ניהול  ןבעלת רישיו הנההשקעות בניירות ערך. י.ל. ניהול 

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

  נאמנות. 

הינה חברה פרטית שעיסוקה  ")לקוחות כשירים" ניהולויי. אל.  " –(להלן ויי. אל. לקוחות כשירים בע"מ 

  .ללקוחות כשירים ניהול תיקי השקעות

 

 היסוד ובמסמכי החברה בפעילות שינויים .1.9
/או ו עסקיה בניהול, החברה בפעילות אחרים/או ו מבניים שינויים חלו לא הדוח בתקופת
   .החברה של היסוד במסמכי שינויים חלו לא וכן בה בשליטה

  

 הרגיל העסקים במהלך שלא מהותי בהיקף נכסים של העברה או מכירה, רכישה .1.10

 במהלך שלא, מהותי בהיקף נכסים של העברות או מכירות, רכישות נערכו לא הדוח בתקופת

     .החברה של הרגיל העסקים
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  תחומי פעילות .2

  כדלקמן: הנםלמועד דוח זה, תחומי הפעילות של החברה, 

  

 "ילין לפידות קופת גמל" :(*) )לתגמולים ואישית לפיצוייםקופת גמל (לחיסכון קופת גמל   2.1

 :קופ"ג מסלולית הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן -

 ,הקופה תקנון פי שעל מסלול - מניות %25מסלול אג"ח עד  –גמל  קופת לפידות ילין .2.1.1

מנכסי המסלול. החשיפה למניות בו לא  120%ועד  75%הינו מעל  בו מרכיב האג"ח

 ;25%תעלה על שיעור של 
 החשיפה שיעור ,הקופה תקנון פי שעלמסלול  -ותמנימסלול   גמלקופת  לפידות ילין .2.1.2

   מנכסי המסלול; 120%ועד  75%הינו מעל  בו מניותל
 ההשקעה שיעור ,הקופה תקנון פי שעל מסלול - "חאגמסלול  לפידות קופת גמל  ילין .2.1.3

 ;  מנכסי המסלול 120%ועד  75%, הינו מעל בו חוב באגרות
נכסיו  ,הקופה תקנון פי שעל מסלול –ומטה 50 לבניגמל מסלול  קופתלפידות  ילין .2.1.4

 מיועד להם העמיתים בגילאי, היתר בין, בהתחשב, יושקעו על פי שיקול דעת החברה

 ;זה מסלול
שעל פי תקנון הקופה, נכסיו  מסלול –60עד  50לבני גמל מסלול  קופתלפידות  ילין .2.1.5

יושקעו על פי שיקול דעת החברה, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים להם מיועד 

 ;מסלול זה
שעל פי תקנון הקופה, נכסיו  מסלול –ומעלה 60 לבניגמל מסלול  קופתלפידות  ילין .2.1.6

שיקול דעת החברה, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים להם מיועד יושקעו על פי 

 ;מסלול זה
 ,פי תקנון הקופה שעל מסלול -  ישראל ממשלת"ח אג מסלול גמל קופת לפידות ילין .2.1.7

 -לא יפחת מ בו /או בערבותהובידי המדינה  שהונפקו חוב באגרות ההשקעה שיעור

 ;המסלול נכסימסך  120%יעלה על  ולא 75%
 

בשל שנות  לקופהכקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל לגבי כספים שהופקדו  אישור (*)

, ההון שוק על מהממונה נתקבל ואילך 2008המס  שנת בגין. לגבי כספים המופקדים 2008המס שקדמו לשנת 

, 2015בנובמבר  5שפורסם ביום לחוק קופות הגמל  13במסגרת תיקון  .לקצבה גמל כקופת אישור וחיסכון ביטוח

  .בוטלה ההגדרה של "קופת גמל לא משלמת לקצבה" ותחת זו נקבע כי הקופה תסווג כקופת גמל לחיסכון

 
 מסלולית"ג קופ -ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים  :(**) לפיצויים מרכזית גמל תקופ .2.2

 :להלן כמפורט השקעה מסלולי הכוללת
 נכסיו הקופה תקנון פי שעל מסלול - מסלול כללי לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין .2.2.1

  ;החברה דעת שיקול פי על יושקעו
 הקופה תקנון פי שעל מסלול מסלול כללי ב' –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים  .2.2.2

 ;החברה דעת שיקול פי על יושקעו נכסיו
 

כי הממונה יהיה רשאי לתת אישור לקופת גמל מרכזית לפיצויים  נקבע לחוק קופות הגמל  3תיקון  במסגרת (**)

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

  

 השקעה מסלולי ללתקרן השתלמות הכו - "ילין לפידות קרן השתלמות": השתלמות קרן .2.3

 : להלן כמפורט
נכסיו  ,הקופה תקנון פי שעל מסלול – מסלול כללי - השתלמות קרן לפידות ילין .2.3.1

 ;יושקעו על פי שיקול דעת החברה
 תקנון פי שעל מסלול – מניות %25 עד"ח אגמסלול - השתלמות קרןלפידות  ילין .2.3.2

 למניות החשיפה. המסלול מנכסי 120% ועד 75% מעל הינו בו"ח האג מרכיב ,הקופה

 .25% של שיעור על תעלה לא, זה במסלול
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 שיעורפי תקנון הקופה,  שעל מסלול – "חאג מסלול – השתלמות קרןלפידות  ילין .2.3.3

 ;   המסלול מנכסי %120 ועד %75 מעל הינו, בו חוב באגרות ההשקעה
פי תקנון  שעל מסלול – ישראל ממשלת"ח אגמסלול  – השתלמות קרןלפידות  ילין .2.3.4

לא  בו /או בערבותהובידי המדינה  שהונפקו חוב באגרות ההשקעה שיעור ,הקופה

 ;המסלול נכסימסך  120%יעלה על  ולא 75% -יפחת מ
 שיעורפי תקנון הקופה,  שעל מסלול - מניותמסלול  – השתלמות קרן לפידות ילין .2.3.5

 ;  המסלול מנכסי 120% ועד 75% מעל הינובו  למניות החשיפה
 

הכוללת  להשקעה גמל קופת –" להשקעה גמל קופת: "ילין לפידות להשקעה גמל קופת .2.4

  : מסלולי השקעה כמפורט להלן

נכסיו  ,שעל פי תקנון הקופה מסלול -כללימסלול -להשקעה גמל קופת לפידות ילין .2.4.1

 יושקעו על פי שיקול דעת החברה;
שעל פי תקנון  מסלול -מניות %10מסלול אג"ח עד  -ילין לפידות קופת גמל להשקעה .2.4.2

. מנכסי המסלול 120%ועד  75%הינו מעל , החשיפה לאג"ח בו שיעורהקופה, 

  .%10החשיפה למניות במסלול זה, לא תעלה על שיעור של 

שעל פי תקנון  מסלול -מניות %02מסלול אג"ח עד  -ילין לפידות קופת גמל להשקעה   .2.4.3

. מנכסי המסלול 120%ועד  75%, הינו מעל החשיפה לאג"ח בו שיעורהקופה, 

 .%20תעלה על שיעור של החשיפה למניות במסלול זה, לא 
שעל פי תקנון  מסלול -מסלול אג"ח ממשלות-ילין לפידות קופת גמל להשקעה .2.4.4

מנכסי  %120ועד  %75, הינו מעל החשיפה לאג"ח ממשלות שונות בו  שיעורהקופה, 

 .המסלול
 שיעורשעל פי תקנון הקופה,  מסלול -מסלול מניות-ילין לפידות קופת גמל להשקעה .2.4.5

 .מנכסי המסלול %120ועד  %75הינו מעל  וב מניותל החשיפה
  

 בהון התאגיד ועסקאות במניותיו השקעות .3

של החברה.  כ.א ע"נ  ש"ח 1מניות רגילות בנות  1,500,000י.ל. החזקות  -שום החברה הוקצו לימועד רב

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

  .בחברהמועד הקמתה, ולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות מהחברה 

  

 ומניות הטבה בידנדיםדי .4

 

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

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

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

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

 .כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות – ב' חלק
  
  כללי על תחומי הפעילותמידע  .5

 

 מוצרים ושירותים .5.1

  :פעילות תחומי ארבעההחברה פועלת בניהול 

  

  :) (*)ניהול קופת גמל לחיסכון (קופת גמל לתגמולים ואישית לפיצויים .5.1.1

לעצמאיים קופת הגמל בתחום פעילות זה מיועדת להוות אפיק השקעה לטווח ארוך 

. הכספים ניתנים למשיכה כקצבה או כסכום הוני חד פעמי בכפוף למועד ו/או שכירים

  הפקדתם.

  

מסלולי השקעה המאפשרים לעמית להשקיע בהתאם לרמת  7כוללת  קופת הגמל .5.1.1.1

. לפירוט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים השונים הסיכון המתאימה לו

 .לעיל 2.1 סעיף ראה בתחום הפעילות ולמבנה תחום הפעילות,
 

 :וברווחיותו התיק בהיקף ושינויים מגמות .5.1.1.2
       

כתוצאה מעליית שערי בשנת הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה 

 זכויות נטוגידול בסך העברת ניירות הערך ומהעברת זכויות מקופות גמל אחרות. 

תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי  השגתהיתר בשל נובע בין  הקופהאל 

 שהביא נוסף גורםוליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת. לאורך זמן  הקופה

 לפקודת 190 תיקוןלפי  הפקדותמ נובע, בחברה המנוהלים הנכסים בסך לגידול

 מס הטבות מגלמת, זו במסגרת. הפקדת כספים לקופת גמל הכנסה מס

כולו  בענף ההפקדות וכמותלעמיתים אשר הביאו להגדלת היקף  אטרקטיביות

     .ובחברה בפרט
  

  העמיתים במאפייני שינויים או הפעילות תחום בשווקי התפתחות .5.1.1.3

  

כי  ,בין היתר , קבע,2008אשר פורסם בינואר , הגמל קופות לחוק 3' מס תיקון

יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבה: קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות 

") וקופת גמל לקצבה אשר לא ניתן קופת גמל משלמת" –קצבה לזכאים (להלן 

יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, 

ופת גמל לא ק" -אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה (להלן

קופת גמל לא משלמת.  ה"). קופת התגמולים שבניהול החברה הינמשלמת

להערכת החברה, הפיכת החסכון הפנסיוני לקצבתי בלבד, גרם להפחתת 

   .ההפקדות השוטפות בענף

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

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

 שהחל באופן בניהולה הקופות מיזוג הליך השלימה החברה. בתיקון המפורטים

ביניהן קופה לתגמולים , גסו מכל אחת גמל קופת החברה מנהלת 1.1.2012 מיום

  השפעה מהותית על התנהלות החברה. היתה מיזוגשל מבליופיצויים מסלולית, 

, בוטלה 2015בנובמבר  5לחוק קופות הגמל שפורסם ביום  13במסגרת תיקון 

ההגדרה של "קופת גמל לא משלמת לקצבה" ותחת זו נקבע כי הקופה תסווג 

  .2008בינואר  1ביחס לכספים שהופקדו מיום  כקופת גמל לחיסכון
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  מהותיים שינויים .5.1.1.4

 שינוייםהדוח לא היו  בתקופתבסך הנכסים המנוהלים כמפורט לעיל,  גידול למעט

  הגמל. קופות בתחום החברה של בחלקהשינויים מהותיים  צפויים ולא מהותיים

 

  חדשים מוצרים .5.1.1.5

למעט פתיחת המסלולים תלוי  צרפה החברה מוצרים חדשים לא הדוח בתקופת

  .לעיל 1.5 יליאני) כמפורט בסעיף'הגיל (המודל הצ

 
  

 ניהול קרן השתלמות: .5.1.2

אפיק השקעה לטווח  המהווההשתלמות ה ןקרהינה  ילין לפידות קרן השתלמות

  .בינוני לשכירים ועצמאיים

  

 בהתאם להשקיע לעמית המאפשרים השקעה מסלולי 5 כוללת ההשתלמות קרן .5.1.2.1

. לפירוט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים לו המתאימה הסיכון לרמת

 לעיל. 2.3סעיף  ראהתחום הפעילות, השונים בתחום פעילות זה ולמבנה 

  
  מגמות ושינויים בהיקף התיק וברווחיותו .5.1.2.2

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליית שערי 

אחרות ומהפקדות שוטפות. ניירות הערך, מהעברת זכויות מקרנות השתלמות 

גידול בסך העברת זכויות נטו אל הקופות נובע בין היתר בשל השגת תשואות 

מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי הקופות לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי 

  לחברה המנהלת.

  
  התפתחות בשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני העמיתים  .5.1.2.3

למיטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים  תקופת הדוח לא חלו במהלך
  מוצרי החברה בתחום הפעילות, או שינויים במאפייני העמיתים. 

  
  מהותיים שינויים .5.1.2.4

 בחלקהשינויים מהותיים  צפויים ולא מהותיים שינוייםבתקופת הדוח לא היו 
 ;ההשתלמות קרנות בתחום החברה של

 

 צרפה החברה מוצרים חדשים. לא הדוח בתקופת - חדשים מוצרים .5.1.2.5

  

 
 ניהול קופה מרכזית לפיצויים:  .5.1.3

קופת גמל מרכזית לפיצויים מיועדת להוות אפיק השקעה מיועד למעבידים לצורך 

 .הפקדת סכומים להם זכאים עובדים במועד פרישתם
  

  :וברווחיות התיק בהיקף ושינויים מגמות .5.1.3.1

בתחום פעילות זה ניהלה החברה בתקופת הדוח קופה מרכזית לפיצויים בעלת 

בסך הנכסים המנוהלים ע"י  קל גידולשני מסלולי השקעה. בשנת הדוח חל 

לחוק קופות הגמל  3הגבלת ההפקדות למוצר בעקבות תיקון למרות  וזאתהחברה 

 ול נובע הגיד ומשיכת כספים ע"י מעסיקים לצורך תשלום פיצוים לעובדיהם.

 .אחרות מקופות מרכזיותמהעברת זכויות ו בקופה מעליית שערי ניירות הערך

 של הנכסים היקף הנהלת החברה מעריכה, כי לאורך זמןלמרות האמור לעיל, 
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 מס חוזר יישום בשל וכןהמשיכות מהקופה  התגברותוזאת בשל  יקטן הקופה

 מרכזית בקופה צבורות יתרות בנושא 2016בדצמבר  25 מיום 6/2016 הכנסה

  '  פירוט נוסף בנושא החוזר הנ"ל ומשמעותו). ג בפרק(ראו להלן,  לפיצויים

   

  העמיתים במאפייני שינויים או הפעילות תחום בשווקי התפתחות .5.1.3.2

בשל מגבלות רגולטוריות חדלה הקופה מקבלת הפקדות לקופה המרכזית 

   להלן. 5.5 בסעיףנוסף  פירוטלפיצויים. ראו 

  

  מהותיים שינויים .5.1.3.3

 בחלקהשינויים מהותיים  צפויים ולא מהותיים שינוייםבתקופת הדוח לא היו 

   .הקופה המרכזית לפיצויים בתחום החברה של

  

  חדשים מוצרים .5.1.3.4

 צרפה החברה מוצרים חדשים. לא הדוח בתקופת
  

  

 קופת גמל להשקעה:  ניהול .5.1.4

לפידות קופת גמל להשקעה, הינה קופת גמל המנוהלת כחיסכון נזיל, ממנה ניתן  ילין

 ניתן, בנוסףלמשוך כספים בכל עת, בכפוף לתשלום מס על הרווחים שנצברו בה. 

 פרישה גיל לאחר, בכפוף למשיכת הכספים הרווחים על ממס מלא מפטור להנות

 להשקיע לעמית פשריםהמא השקעה מסלולי 5 כוללת להשקעה גמלה קופת .צבהכק

. לפירוט מדיניות ההשקעה התקנונית לו המתאימה הסיכון לרמת בהתאם

 לעיל. 2.4סעיף  ראהבמסלולים השונים בתחום פעילות זה ולמבנה תחום הפעילות, 

 

 :וברווחיות התיק בהיקף ושינויים מגמות .5.1.4.1

  . המאזן למועד בסמוךהחברה החלה את פעילותה בתחום קופת הגמל להשקעה, 

  

  העמיתים במאפייני שינויים או הפעילות תחום בשווקי התפתחות .5.1.4.2

  . המאזן למועד בסמוךהחברה החלה את פעילותה בתחום קופת הגמל להשקעה, 

  

 מהותיים שינויים .5.1.4.3

  החברה החלה את פעילותה בתחום קופת הגמל להשקעה, בסמוך למועד המאזן. 

  

  חדשים מוצרים .5.1.4.4

, הדיווח בתקופת, להשקעה הגמל קופת בתחום פעילותה את החלה החברה

. לפירוט,  השקעה מסלולי) 5פעילות זה כולל חמישה ( תחום. בסמוך למועד המאזן

 .לעיל 2.4סעיף ו רא
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 :להלן פירוט אודות המוצרים והשירותים של החברה .5.2

  
 שנת 2016

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  לפיצויים

קופות גמל 
  להשקעה

  סך הכל

            מספר עמיתים:

  112,982  79    0  97,787 15,116 פעילים

  82,282    0  673  44,566  37,043  לא פעילים

  195,264  79  673  142,353  52,159  סה"כ

            מספר חשבונות עמיתים:

 116,271 79 0  99,510 16,682  פעילים

 196,475  0 732 113,166 82,577  לא פעילים

            נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ש"ח):

 8,432,628 5,378 0  6,772,915 1,654,335  פעילים

 19,362,768 0  526,980 9,042,652 9,793,136  לא פעילים

            נתונים תוצאתיים:(באלפי ש"ח):

  787,703  0 0   588,959 198,744   דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 3,316,675 5,378  0  1,696,004 1,615,293 תקבולים מדמי גמולים

  1,400,884 5,378 0 180,510 1,214,996  תגמולים מדי גמולים חד פעמיים

 5,639,816 0  68,831 3,335,657 2,235,328  העברות צבירה לקופה

 490,845 0  8,292 290,841 191,712  העברות צבירה מהקופה

 692,196 0  26,461 509,136 156,599 משיכות

 1,039,537 0  16,775 588,252 434,510 עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

 169,078 1 2,924 101,203 64,950  דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

 0 0 0 0 0 דמי ניהול שנגבו מהפקדות (באלפי ש"ח):

           מנכסים (באחוזים):שיעור דמי ניהול ממוצע 

   0.82% 0.00% 0.81% 0.75% פעילים

   0.00% 0.60% 0.77% 0.72% לא פעילים

  0% 0% 0% 0% שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות (באחוזים):

           שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים):

  0.04% 0.01% 0.02% 0.02% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% בגין השקעות לא סחירות

  0.00% 0.00% 0.01% 0.01% עמלות ניהול חיצוני

  0.00% 0.00% 0.00% 0.00% עמלות אחרות

  0.00% 0.00% 0.01% 0.01% הוצאות מוגבלות
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 שנת 2015

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  לפיצויים

  סך הכל

          מספר עמיתים:

 88,087 0 75,639 12,448 פעילים

 59,947 610 31,874 27,463 לא פעילים

 148,034 610 107,513 39,911 סה"כ

         מספר חשבונות עמיתים:

 90,882 0 76,904 13,978 פעילים

 138,402 665 78,304 59,433 לא פעילים

         נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ש"ח):

 6,135,454 0 5,031,790 1,103,664 פעילים

 12,846,955 476,126 5,963,841 6,406,988 לא פעילים

         נתונים תוצאתיים: (באלפי ש"ח):

 397,807 0 361,691 36,116 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 1,833,726 0 1,384,153 449,573 תקבולים מדמי גמולים

 435,934 0 126,553 309,381  תגמולים מדי גמולים חד פעמיים

 2,277,275 10,053 1,274,808 992,414 העברות צבירה לקופה

 659,383 29,228 365,530 264,625 העברות צבירה מהקופה

 487,323 15,454 360,693 111,176 משיכות

 114,208 8,644 40,359 65,205 עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

         דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

 142,949 3,085 85,194 54,670 פעילים ולא פעילים

 0 0 0 0 דמי ניהול שנגבו מהפקדות (באלפי ש"ח):

         מנכסים (באחוזים):שיעור דמי ניהול ממוצע 

  0% 0.84% 0.79% פעילים

  0.62% 0.81% 0.76% לא פעילים

  0% 0% 0% שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות (באחוזים):
         שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים):

  0.01% 0.01% 0.01% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.00% 0.00% 0.00% ערך עמלות דמי שמירה של ניירות

  0.00% 0.00% 0.00% בגין השקעות לא סחירות

  0.00% 0.01% 0.01% עמלות ניהול חיצוני

  0.00% 0.00% 0.00% עמלות אחרות

  0.00% 0.01% 0.01% הוצאות מוגבלות
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 שנת 2014
 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  סה"כ  לפיצויים

          מספר עמיתים:

 75,747 0 64,852 10,895 פעילים

 49,097 613 24,730 23,754 לא פעילים

 124,844 613 89,582 34,649 סה"כ

         מספר חשבונות עמיתים:

 78,338 0 66,013 12,325  פעילים

 114,556 668 62,188 51,700 לא פעילים

         (באלפי ש"ח):נכסים מנוהלים, נטו 

 5,161,907 0 4,241,312 920,595 פעילים

 10,741,999 502,111 4,781,222 5,458,666 לא פעילים

         נתונים תוצאתיים: (באלפי ש"ח):

 341,572 0 313,990 27,582 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 1,371,507 0 1,195,462 176,045 תקבולים מדמי גמולים

 196,987 0 118,197 78,790  תגמולים מדי גמולים חד פעמיים

 1,673,352 10,399 964,280 698,673 העברות צבירה לקופה

 704,024 32,047 366,187 305,790 העברות צבירה מהקופה

 445,969 28,941 314,391 102,637 משיכות

 819,458 20,708 458,037 340,713 עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

 124,278 3,448 71,448 49,382 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

 0 0 0 0 דמי ניהול שנגבו מהפקדות (באלפי ש"ח):

         שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים (באחוזים):

  0% 0.87% 0.83% פעילים

  0.66% 0.85% 0.79% לא פעילים

  0% 0% 0% ממוצע מהפקדות (באחוזים):שיעור דמי ניהול 

         שיעור הוצאות ישירות ממוצע (באחוזים):

  0.02% 0.02% 0.02% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

  0.00% 0.00% 0.00% עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

  0.00% 0.00% 0.00% בגין השקעות לא סחירות

  0.00% 0.00% 0.00% עמלות ניהול חיצוני

  0.00% 0.00% 0.00% עמלות אחרות

  0.00% 0.00% 0.00% הוצאות מוגבלות
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 :להלן מידע בדבר חשבונות לא פעילים ומנותקי קשר .5.3

  
 שנת 2016

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  לפיצויים

קופות גמל 
  סך הכל  להשקעה

            קשר: חשבונות מנותקי

 33  - -  29  4  מספר חשבונות

 835 -   - 781  54  נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח):

 7  -  - 6   1 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

   0% 0% 0.79% 0.95% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

           ₪ 8,000חשבונות לא פעילים ביתרה של עד 

 1,175 מספר חשבונות

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

1,175 

 3,516 3,516 נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח):

 30 30 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

  0.88 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 
 שנת 2015

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  סך הכל  לפיצויים

          חשבונות מנותקי קשר:

 11 0 11 - מספר חשבונות

 187 0 187 - נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח):

 2 0 2 - דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

   0% 1.05% 0% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

      ₪ 8,000חשבונות לא פעילים ביתרה של עד 

 406 מספר חשבונות

 לא רלבנטי לא רלבנטי

406 

 1,426 1,426 נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח):

 13 13 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

  0.92 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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 שנת 2014

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  סך הכל  לפיצויים

          חשבונות מנותקי קשר:

 11 0 11 0  מספר חשבונות

 185 0 185 0 נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח):

 2 0 2 0 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

   0% 1.05% 0% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

      ₪ 8,000חשבונות לא פעילים ביתרה של עד 

 672 מספר חשבונות

 לא רלבנטי לא רלבנטי

672 

 2,219 2,219 נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח):

 21 21 דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):

  0.90 שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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 ין: הדאית החברה לגבות לפי הוראות דמי ניהול שרששיעור להלן מידע בדבר  .5.4

  
 לשנים 2014-2016

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
  השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
  לפיצויים

קופות גמל 
  סך הכל  להשקעה

שיעור דמי הניהול שרשאית החברה לגבות לפי 
            :הוראות הדין (באחוזים)

  4%/1.05%   2%  2%  4%/1.05%  פעילים

  4%/1.05%   2%   2%  4%/1.05%  לא פעילים
מנותקי קשר (בתום שנה מהמועד שבו הפך למנותק 

   0.3%   0.3%   0.3%  0.3%   קשר)
 

 הפעילות מיחקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחו ,ניהול דמי מגבלות .5.5
פיננסיים (קופות גמל)  שירותים על הפיקוח חוק תחת הפעילויות מוסדרות הדוחפרסום  למועד

 פרטים לעניין. מכוחו שהותקנו ותקנות"), גמל קופות חוק" –להלן ו לעיל( 2005 –התשס"ה 
, חלות הוראות מכח חוזרים בנוסףלהלן.  6ראה סעיף  – החל הדין להוראות בנוגענוספים 

  .במשרד האוצר) ההון שוק אגף -(לשעבר  שוק ההון מה רשותשפרס
, קופות גמל הגמל קופות לחוק 3 לתיקון בהתאם, לפיצויים מרכזיות גמל קופות לעניין, בנוסף

לחודש ינואר  עדהפקדות  לקבל רשאיות היו 2007מרכזיות לפיצויים שפעלו כדין בשנת המס 
 מרכזית גמל בקופת עמית שהיה מעביד -עמית של כספים בהפקדת, ובלבד שמדובר 2011

וכן הפקדת כספים תהיה רק בגין עובדים אשר בגינם הופקדו  2007 דצמבר בחודש לפיצויים
הפקדות נוספות לקופה  מקבלת חדלה. החברה 2007סכומים בקופה עבור חודש דצמבר 
   .2011המרכזית לפיצויים החל מחודש ינואר 

 
 תחרות .5.6

וקרנות  , קופות הגמל להשקעה, הקופות המרכזיות לפיצוייםהתחרות בענף קופות הגמל
ההשתלמות הנה עזה והחברה מתמודדת עם תחרות זו ע"י הצגת תוצאות חיוביות לאורך זמן, 

 מתן שירות איכותי וטיפוח ערוצי הפצה. 
הן קרנות פנסיה, ביטוחי  מנהלים וכן קופות  ניהול קופות הגמל מוצרים מתחרים לתחום פעילות

ת החברה, למוצרים מסוג קרנות להערכמשתתפות ברווחים המנוהלות בידי חברות בטוח. 
השתלמות המאפשרות חסכון לתקופת זמן של שש שנים תוך קבלת הטבות מסוי מסויימות אין 
כרגע תחרות בשוק. מעת לעת, מועלות הצעות לביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות. ביטול 

לפיצויים  המרכזית הגמל קופת הטבת המס, אם יקרה, עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה.
. לעובדים פרישה פיצויי תשלומי , בין היתר,למעסיקים להבטיח שנועד השקעה אפיק מהווה

 השקעה ותיקי לפיצויים אישיות קופות הינם זה רצלמו תחליפיים מוצרים החברה להערכת
ווקות שמפיננסיות הפוליסות  הנםת הגמל להשקעה ולקופמוצרים מתחרים . למעסיק יעודיים

הטבות  ,להערכת החברה ,וקרנות נאמנות. יחד עם זאת ,הביטוח, תיקי השקעותע"י חברות 
   המוצרים הנ"ל. יתרון מול לה המס המגולמות בקופת הגמל להשקעה מעניקות

  
 לקוחות .5.7

 אישית לתגמולים ופיצויים קופת גמל .5.7.1
 תלות אין לחברה. עצמאיים/או ו שכירים הינם החברה בניהול הגמל קופת עמיתי  .א

 לקוחות עם שונים בתנאים התקשרות של בדרך פועלת החברה. בקופה מסוים בעמית
 החל הדין להוראות בכפוף, מחשבונותיהם שנגבים הניהול דמי לעניין מסוימים

 הענקת מדיניות לחברה. הגמל קופות תקנוני והוראות המרביים הניהול דמי לעניין
 .מסוימים עמיתים סוגי או לעמיתים דמי ניהול מופחתים
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 למעלה מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלת הגמלבקופת   .ב
ומעלה מסך  1%או שהנכסים המנוהלים עבורם מהווים  החברה מהכנסות 10%-מ

 .הנכסים המנוהלים ע"י החברה
להלן פרטים בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים   .ג

 :לההבאים בשנת הדיווח ובשנה שקדמה 
 

    2016  2015  

  10.2%  3.7%  הממוצעת  שיעור פדיונות מהצבירה  . 1

  50.4  52.2  גיל ממוצע של עמיתים (שנים)  .2

  2.98  2.87  וותק ממוצע של עמיתים (שנים)  .3

  
 קרן השתלמות .5.7.2
שכירים ו/או עצמאיים. לחברה אין  בניהול החברה הינם  קרנות ההשתלמות עמיתי  .א

. החברה עשויה ופועלת בדרך של התקשרות בתנאים בקופה תלות בעמית מסוים
שונים עם לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם, בכפוף 

. קרן ההשתלמותלהוראות הדין החל לעניין דמי הניהול המרביים והוראות תקנוני 
  .מסוימים עמיתים סוגי או לעמיתים פנימית הנחות הענקת מדיניות לחברה

 מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלת ההשתלמות ןקרב  .ב
 . החברה מהכנסות 10%-מ למעלה

החברה מנהלת עבור קבוצת עמיתים שצורפה לקרן ההשתלמות באמצעות הסדר עם   .ג
מסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה.  1.1% -מעסיק נכסים מנוהלים בהיקף של כ

לחברה. תקופת ההתקשרות הנה לתקופה למעסיק זה קיים הסכם למתן שירותים 
  בלתי מוגבלת וכל צד רשאי לסיימו באמצעות הודעה מראש.

להלן פרטים בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים   .ד
 :הבאים בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה

 

    2016  2015  

  11.0%  6%  הממוצעת  שיעור פדיונות מהצבירה  . 1

  44.1  44.6  עמיתים (שנים) גיל ממוצע של  .2

  2.56  2.27  וותק ממוצע של עמיתים (שנים)  .3

  
 קופה מרכזית לפיצויים .5.7.3
 מסוים בעמית תלות אין לחברה. מעבידים הינם החברה בניהול הגמל קופת עמיתי  .א

 מסוימים לקוחות עם שונים בתנאים התקשרות של בדרך פועלת החברה. בקופה
 דמי לעניין החל הדין להוראות בכפוף, מחשבונותיהם שנגבים הניהול דמי לעניין

דמי ניהול  הענקת מדיניות לחברה. הגמל קופות תקנוני והוראות המרביים הניהול
  .מסוימים עמיתים סוגי או לעמיתים מופחתים

 למעלה מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלת הגמל בקופת  .ב
ומעלה מסך  1%שהנכסים המנוהלים עבורם מהווים או  החברה מהכנסות 10%-מ

 .הנכסים המנוהלים של החברה
להלן פרטים בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים   .ג

 :הבאים בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה
 

    2016  2015  

  11.8%  6.9%  הממוצעת  שיעור פדיונות מהצבירה  . 1

  לא רלבנטי  רלבנטילא   גיל ממוצע של עמיתים  .2

  לא רלבנטי  לא רלבנטי  (שנים)וותק ממוצע של עמיתים   .3
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  להשקעה גמל קופת .5.7.4

  
 אין לחברה. עצמאיבמעמד  הינם החברה בניהול להשקעה הגמל קופת עמיתי  .א

 שונים בתנאים התקשרות של בדרך פועלת החברהבקופה.  מסוים בעמית תלות
 להוראות בכפוף, מחשבונותיהם שנגבים הניהול דמי לעניין מסוימים לקוחות עם

. להשקעה הגמל קופת תקנון והוראות המרביים הניהול דמי לעניין החל הדין
 עמיתים סוגי או לעמיתים מופחתים ניהול דמי הענקת מדיניות לחברה

  .מסוימים
 מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלתלהשקעה  הגמל בקופת  .ב

 ומעלה 1% מהווים עבורם המנוהלים שהנכסים או החברה מהכנסות 10%-מ למעלה
 .החברה של המנוהלים הנכסים מסך

להלן פרטים בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים   .ג
 :בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לההבאים 

  

    2016  2015  

  לא רלבנטי  -  הממוצעת  שיעור פדיונות מהצבירה  . 1

  לא רלבנטי  45.4  ממוצע של עמיתיםגיל   .2

  לא רלבנטי  -  (שנים)וותק ממוצע של עמיתים   .3
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     מידע נוסף ברמת כלל החברה – ג'חלק 
  

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה .6

  
הוראות דין סופיות בעלות השלכה  פירוט תמציתי של מגבלות החקיקה החלות על החברה, תאור להלן

  : מהותית על הדוחות הכספיים של החברה וכן טיוטות העתידות להשפיע באופן מהותי על החברה
  

   ראשית חקיקה .6.1

  

ותקנות שהותקנו מכוחו  2005 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  חוק .6.1.1

מסדיר את הניהול והתפעול  ,2005חוק שנכנס לתוקף בחודש נובמבר  "):הגמל קופות חוק("

  חברה מנהלת קופות גמל. של 
 

והפעלת מערכת  פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני השירותיםהפיקוח על  חוק .6.1.2

 נכנס הפנסיוני שיווקחוק ה "):הפנסיוני השיווק חוק(" 2005 –) התשס"ה סליקה פנסיונית

מסדיר את העסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני, לרבות ו 2006 בפברואר 10 ביום לתוקף

 מיועץ או סוכן שיווק פנסיוני.  רישיוןדרישת 
  

, 2011באוגוסט  17: ביום 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק .6.1.3

את  מעגן אשר, 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוקפורסם 

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

 –קופות גמל ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 . עיסוק בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני)
  

 2016-ו), התשע"15 'מס תיקוןגמל)(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות  .6.1.4
  

), 15הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(תיקון מס' , פורסם חוק 2016במאי  30 ביום

. חוק זה מהווה תיקון לחוק קופות הגמל, ומסדיר לראשונה את פתיחתן 2016-התשע"ו

החוסכים אפיק ציבור ופעילותן של קופות הגמל להשקעה.  קופת הגמל להשקעה מהווה עבור 

לחסוך  מאפשרת קופת גמל זו אשר מנוהל ע"י חברות מנהלות של קופות גמל. חיסכון הוני

סכומים שחוסך יכול למשוך בכל עת, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור ממס רווחי הון 

. עמית רשאי להפקיד בכל חשבונותיו בקופת העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבהש ככל

  ש"ח בכל שנה. 70,000עד   הגמל להשקעה,

 פוליסותאלטרנטיבה הן לחסכונות בבנקים והן לחסכונות ב , מהווהקופת הגמל החדשה

  ת המנוהלות ע"י חברות הביטוח.הפיננסיו

 

 משנית חקיקה .6.2

  

 "):הקופות תקנות(" 1964 –מס הכנסה (כללים לאשור וניהול קופות גמל) התשכ"ד  תקנות .6.2.1

 .תשלומים לעמיתיםהו , פעילות ועדת ההשקעותהפקדות שיעורי אתתקנות הקופות קובעות 
 

 (להלן: 2000-החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס תקנות .6.2.2

חיצוניים  דירקטוריםלשלם ל חברה שעלקובעות מהו הגמול  התקנות: ")הגמול תקנות"

 גופיםעל  גםחלקי  באופןהוחלו  התקנות. בישיבות השתתפות בעד וכגמול שנתי כגמול

 ".מוסדיים בגופים חיצוניים לדירקטורים, באמצעות חוזר שעניינו "גמול מוסדיים
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קופת  מנהלת, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה זיהוי(חבות  הון הלבנת אסור צו .6.2.3

מטיל  קופ"ג –אסור הלבנת הון  צו"):  קופ"ג –אסור הלבנת הון  צו(" 2001 –גמל) התשס"ב 

עמיתים, אימות פרטי עמיתים, שמירת מסמכים,  יהויחובות שונות על חברה מנהלת לעניין ז

 ניהול רשומים ודיווח, לצורך קיום הוראות חוק אסור הלבנת הון.
  

: 2008-מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ח תקנות .6.2.4

תם עם הסתדרות העובדים ולצו ההרחבה תקנות הקופות להסכם הקיבוצי שנח התאמת

שהחיל את ההסכם על כל העובדים והמעבידים במשק, לפיהם מחויב  כל מעביד להפקיד בשל 

  עובדיו הפקדות לקופת גמל לקצבה. 
  

 תקנות(" 2006 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) התשס"ו  תקנות .6.2.5

 (קיום הסכם הפצה, קיום הסכם בין יועץ ללקוח מסוימיםבהתקיים תנאים  "):ההפצה עמלת

לשלם עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים מנהלי קופות הגמל נדרשים ) ומתן יועץ שוטף לעמית

 . 0.25%בשיעור קבוע ומוגדר שלא יעלה על  
  

), עסקאות ביצוע בשל ישירות) (הוצאות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .6.2.6

: התקנות מפרטות מהן הוצאות ישירות בשל ביצוע ")ההוצאות תקנות(" 2008-"חתשס

  בנכסי קופת גמל וכן הוגדרה עמלת ניהול חיצוני.  עסקאות
  

-"חתשס), גמל קופות בין כספים) (העברת גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .6.2.7

: התקנות מסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני ")ההעברה תקנות(" 2008

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

 2009-"טהתשס), נכסים שווי) (חישוב גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .6.2.8

 לפי נכסים שווי חישוב לעניין הוראות קובעות התקנות: )"נכסים שווי חישוב: "תקנות להלן(

 הגוף"י ע שהושאלו ערך ניירות, סחירים לא נכסים, סחירים נכסים לרבות, הנכסים סוגי

  .זרים ערך וניירות בחסר שנמכרו ערך ניירות, המוסדי
  

-"טהתשס), ערך ניירות של ומכירה) (רכישה גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .6.2.9

 מרביים' נקבעו בין היתר שיעורים גתקנות הברוקראב :'")גהברוקרא: "תקנות להלן( 2009

לרכישה ומכירה של ניירות ערך בהנפקה בידי משקיעים מוסדיים באמצעות צד קשור (משווק 

הנפקה, וחתם) וכן מגבלות על רכישת ומכירת ניירות ערך בידי משקיע מוסדי באמצעות צד 

 קשור. 

  

  
  הדוחות פרסום מועד ועד הדיווח בתקופת הדיןבהוראות  שחלו מהותיים שינויים .6.3

  
  :לרבות טיוטות  יווחבתקופת הד ומשנית רלוונטית ראשית חקיקה

  
 9ביום : 2017-"זהתשע), 20' מס)(תיקון גמלהפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות  חוק .6.3.1

סר והתיקון א .חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)ל 20,  אושר תיקון 2017בינואר 
לסוכן ביטוח בזיקה לדמי הניהול שייגבו מאדם שמצטרף שתשולם ההפצה עמלת  חישוב

בפברואר פרסמה  27. ביום 2017באפריל  1הוראות החוק ייכנסו לתוקף ביום  לקופת גמל.
רשות שוק ההון נייר להתייעצות הציבור בנושא אופן היישום של החוק הנ"ל. במסגרת זאת 

שלדעת רשות שוק ההון עומדות בהוראה.  החברה נערכת ליישום ההוראות.  הוצגו עקרונות
 .דוח הדירקטוריוןבפרק ה' ל 5אמור, ראה סעיף לפירוט נוסף אודות התיקון לחוק כ
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 :7201-"זהתשע)(תיקון), הפצה)(עמלות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .6.3.2

בנושא עמלות הפצה לבעל רישיון. במסגרתה , פורסמה טיוטת תקנות 2017במארס  1 ביום
נקבע, בין היתר, כי גוף מוסדי רשאי לשלם עמלת הפצה לבעל רישיון, באמצעות תשלום כספי 

פנסיונים יהיו  יועציםשגם . כמו כן במסגרת התיקון הורחבה הגדרת קופת גמל כך בלבד
 אלה תקנות חולתת. קופות גמל להשקעהביטוחי מנהלים ובגין לקבל עמלת הפצה  רשאים

  .ליישומן נערכת החברה. 2017 ביולי 1 ביום
  

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון),  .6.3.3
, פורסמה טיוטת תיקון לתקנות בנושא העברת 2016באוגוסט  9ביום  :טיוטה-2016-התשע"ו

כספים בין קופות גמל. הטיוטה פורסמה לאחר פרסום חוזר בדבר העברת כספים בין קופות 
 ,טיוטת התיקון מציעה, בין היתר  ראו פירוט להלן). -(לעניין החוזר גמל וכצעד משלים לו 

ל כספים בין חברות מנהלות שונות וכן לבטל את את תקופת הניוד שלקצר באופן משמעותי 
לחזור בו מבקשתו התקופה בה רשאי גוף מוסדי לשכנע עמית לחלוטין תקופת השימור (

 .הונערכת ליישומ הטיוטההחברה לומדת את כספו מהגוף המוסדי).  את להעביר
 

 7 יוםב :2016-ו), התשע"15' מס תיקוןחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)( .6.3.4
תיקון זה מסדיר לראשונה את פתיחתן . הגמל קופותלחוק  15' מס תיקון פורסם, 2016 יוניב

 .  לעיל 6.1.4עה, ראה סעיף ופעילותן של קופות הגמל להשקעה. להסבר אודות קופת גמל להשק
  
התרת הוצאה לצורכי מס -חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי .6.3.5

, פורסם חוק תגמול לנושאי משרה 2016באפריל  12ביום  :2016-תגמול חריג), תשע"ובשל 
-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי

החוק חל בין היתר על חברות מנהלות של קופות גמל ותאגידים השולטים בהם. החוק . 2016
עם מתן תגמול לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי, אישור מיוחד בקשר  ייבמח

מיליון ש"ח בשנה. החוק אוסר על הסדר שכר עם עובד  2.5עולה על  בגינושההוצאה החזויה 
של עובד להוצאה בשל  והוראה קוגנטית), אלא אם היחס בין ההוצאה החזויה בגין שכרכ(

  . 35-מ נמוך חברה ההשכר הנמוך ביותר ששולם לעובד באות
בה  תשאועלות השכר שנ במסגרת החוק בוצע גם תיקון עקיף בפקודת מס הכנסה לפיו

מיליון ש"ח בשנה, לא תותר בניכוי ההכנסה החייבת  2.5, מעבר לתקרה לתשלום של החברה
ואילך. לגבי התקשרויות שאושרו לפני  2016באפריל  12על התקשרויות מיום  חלהחוק  במס.

  חודשים מיום הפרסום. 6החל מתום חלו ראות החוק יום פרסום החוק, הו
  

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  12תיקון מסגרת ב הגדלת שיעור הפרשות פנסיוניות .6.3.6
, נקבע, כי עובד רשאי לבחור את 2015אשר נחקק ביולי ") החוק(" 2005-(קופות גמל), תשס"ה

ואת  לחיסכון את תשלום הכספים לא יתנה סוג החיסכון הפנסיוני המועדף עליו וכי המעסיק
עוד  /בביטוח מסויימים.פנסיה /בקרןבקופת גמליופקדו אלו ש אליו בכךשיעור ההפקדה 

, למוצר בו בחר העובד התניה על שיעור ההפקדות בדין או בהסכםשקיימת  נקבע, כי ככל
להפקיד שהמעסיק עשוי  לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים המרביים יהיה העובד זכאי

נחתם הסכם  2016באפריל  3על רקע זה, ביום  .או ההסכם לזכות העובד לפי הוראות הדין
צו  בהמשך באמצעות הורחבשיעור ההפרשה בגין עובדים, אשר הכולל הוראות לעניין קיבוצי 
  .על כלל העובדים במשק 1.7.2016מיום  חלו 2016מאי שנחתם בהרחבה 

  
תגמולי עובד ומעסיק בגין יש להפריש  אותו יור המינימלהשיעאת  למעשה גדילהצו ההרחבה 

  החברה מיישמת את הוראות צו ההרחבה.בשתי פעימות.  של העובד לחיסכון הפנסיוני
 

, נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2016בפברואר  1ביום  - תשלומים קנותת .6.3.7
בנושא  2015-9-35גופים מוסדיים חוזר ו 2014-תשע"ד(קופות גמל)(תשלומים לקופת גמל) 

התקנות כוללות פירוט נתונים שעל מעסיק להעביר לחברה המנהלת  .גמל" "תשלומים לקופת
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התקנות,  במסגרתמעביר מדי חודש. הוא של קופת הגמל, יחד עם ההפקדה השוטפת אותה 
על החברה מוטלת חובה על המעסיק לדווח לקופה על הסיבה להפסקת הפקדות לעמית ו

פורסם  2016ביוני  28ביום יום.  90לעמית על הפסקת הפקדות לקופה תוך מנהלת לדווח ה
  תיקון לתקנות ושם עודכנו מועדי התחילה.

  
בדים, עו 100מעל יחולו ההוראות על מעביד המעסיק  ,2016לפברואר  1החל מיום  כי נקבע,

על כל  1.2.2018-והחל מה 100 -ופחות מ עובדים 50מעל  מעסיקמעביד העל  1.2.2017 -החל מ
עובדים העונים לתנאים שפורטו  5-מעסיקים מתחת לעל וכן  ומעלה עובדים 5מעסיק מעביד ה

  בתקנות. 
  

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

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

  
לתקנות תשלומים. לפי התיקון תחילת התקנות  14, פורסם תיקון לתקנה 2016ביוני  28 יוםב

  2017בפברואר  1 ,ך לא יותר ממאה עובדיםמעביד המעסיק לפחות חמישים עובדים אביחס ל
  ;2018בפברואר  1פחות מחמישים עובדים תהיה ולמעביד המעסיק 

  
, פורסם חוזר מעודכן בנושא תשלומים לקופת גמל. החוזר נכנס לתוקף 2016ביולי  19ביום 

 1כנסו בפועל לתוקף ביום נ(ומבטל את החוזר הקודם בנושא) ואולם הוראותיו  באופן מיידי
שהועברו שלא בהתאם  של מעסיק בדיווחיםהחוזר דן בין היתר, באופן הטיפול  .2017ינואר ב

הודעה על הפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים וכן על , במתן לתקנות תשלומים
 . אופן השבת תשלום שהופקד ביתר

ורסמו תקנות הפיקוח על שירותים , פ2016בינואר  21ביום  - נמוכים סכומים משיכת .6.3.8
וזאת  2016-פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים מקופת גמל) (סכומים נמוכים), התשע"ו

-), התשע"ה12לפרסום חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס'  בהמשך
בקופת גמל רשומים על שמו כספים באחד מחשבונותיו ש, עמית ולחוק לתקנות בהתאם. 2015

מורשית, רשאי למשוך את הכספים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי פטור ממס ובלבד 
. החברה שנקבעו נוספים לתנאים ובכפוף חש" 8,000 -שהיתרה בכלל חשבונותיו נמוכה מ

  מיישמת את הוראות התקנות.
  

 :ם רלוונטיים בתקופת הדיווחחוזרי

, פורסם חוזר סוכנים ויועצים בנושא "מסמך 7201בפברואר  1 ביום – מסמך הנמקה .6.3.9

הנמקה". החוזר קובע כיצד על בעל רשיון להמליץ ללקוח על מוצר פנסיוני אגב פעולת ייעוץ 

או שיווק פנסיוני. כן מונה החוזר את המקרים בהם בעל רישיון יעביר ללקוח מסמך הנמקה 

ת המלצתו וכן מקרים ממוקד שיכלול רק את הפרטים שנוגעים למוצרים אליהם מתייחס

זאת לעומת מסמך הנמקה מלא. מרבית הוראות חוזר  -בהם ניתן להעביר סיכום שיחה בלבד 

 החברה נערכת ליישום חוזר זה. .2017ביולי  1זה ייחולו ביום 
 

, פורסמה טיוטת תיקון לחוזר הוראות לעניין 2017בפברואר  1ביום  -קופת ברירת מחדל .6.3.10

דיר את ההוראות הנוגעות לאופן בחירת קופת ברירת מחדל, בחירת קופת גמל. החוזר מס

הנדרשים מחברה מנהלת של קופת גמל, אשר מצרפת לשורותיה עמיתים  ואת התנאים

(ב) לחוק קופות הגמל (כברירת מחדל של מעסיק). בחוזר זה,  20 בהתאם להוראות סעיף

כפוף לקיום ת מחדל, במעסיק רשאי לבחור לכלל העובדים קופת ברירנקבע, בין היתר, כי 

הליך תחרותי. החובה לקיום מכרז בחוזר אינה חלה במקרה בו העובד מילא טופס הצטרפות 

ולא הצטרף באמצעות מעסיקו. בהתאם לכך הוראות החוזר אינן משפיעות על פעילות החברה 

 .2017בפברואר  1וכך גם התיקון לחוזר שפורסם כאמור ביום 

  

, פורסם חוזר עדכון דוח תקופתי של 2017בפברואר  1ביום  -מנהלות חברות של תקופתי דוח .6.3.11
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חברות מנהלות. חוזר זה קובע הנחיות גילוי בקשר עם קופת הגמל להשקעה, אשר על חברה 

מנהלת לפרסם בדוח תיאור עסקי התאגיד שלה. החברה יישמה את הוראות חוזר זה בדוח 

 . 2016התקופתי לשנת 
  

חוזר בנושא הצטרפות לקרן תיקון ל התפרסם ,2017בינואר  1ם ביו -הצטרפות לקופת גמל .6.3.12

פנסיה או לקופת גמל. חוזר זה קובע נוסח אחיד לפרטים שיש לכלול בטופס הצטרפות לקופת 

גמל. כן קובע החוזר כי יש לאפשר הצטרפות מקוונת של עמיתים לקופת גמל, באמצעות אתר 

זה אשר הינן רלוונטיות לחברה ייכנסו  האינטרנט של החברה המנהלת. הוראותיו של חוזר

 . החברה נערכת ליישום החוזר. 2017ביוני  1לתוקף ביום 
 

חוזר כללים לתפעול מוצר  התפרסם, 7201 ינוארב 1ביום  -פנסיוני מוצר לתפעול כללים .6.3.13

(ב) לחוק הפיקוח על שירותים 3את אופן ביצוע ההוראות שבסעיף  מסדיר זה חוזר. פנסיוני

כאמור קובע  החוק סעיף. 2005-פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה

את התנאים בהם עוסק בשיווק פנסיוני, רשאי לתת שירותי תפעול למעביד שעבור עובדיו, 

 שמשולמת מהעמלה יופחתו סליקה דמי כי קובע עיףהס, בנוסף. פנסיוניניתנים שירותי שיווק 

 העובד שמשלם הניהול דמי יופחתו, לכך ובהמשך, הפנסיוני למשווק המוסדי הגוף ידי על

 נערכת החברה. 2017 ביולי 1 ביום לתוקף ייכנס זה חוזרכאמור.  ההפצה דמי הפחתת בשיעור

 .ליישומו
 

 רשות, התפרסם על ידי 2016בדצמבר  25ביום  -לפיצויים מרכזיות בקופות צבורות יתרות .6.3.14

זה מסדיר כללים  חוזרצבורות בקופה מרכזית לפיצויים.  יתרות בנושאחוזר  המיסים

לשימוש בכספים צבורים שבקופות המרכזיות לפיצויים, וכן קובע את כללי המס החלים 

חס את על המעסיק להסדיר את בעלותו בקופה וכן למפות וליי לחוזר בהתאםעליהם. 

עד לשימוש בכספי הקופה המרכזית הפרשות לרכיב כי החוזר  קובע עודהכספים לעובדיו. 

החברה של החוזר במועד פרסומו.  תחילתוהפיצויים לא יהיו הוצאה מותרת בניכוי למעביד.  

מעריכה כי החוזר צפוי להיות זרז משמעותי לקיטון בהיקף הנכסים של הקופות המרכזיות 

 .החוזר ליישום פועלת החברהלפיצויים. 
 

, פורסם חוזר ייפוי כח לבעל רישיון. חוזר זה 2016בנובמבר  30ביום  -ייפוי כח לבעל רישיון .6.3.15

מסדיר הוראות בנוגע לטופסי ייפוי כח שבעל רישיון נדרש להעביר לגוף מוסדי, לשם קבלת 

יווק, ייעוץ מידע עבור לקוחותיו. זאת בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ש

ומערכת סליקה פנסיוניים). בחוזר זה נוספו דרכים לאימות ייפוי כח לפי נספח א' וכן ניתנת 

באמצעות אתר האינטרנט של בעל רישיון.  2אפשרות למתן הרשאה מתמשכת לפי נספח ב

 חוזר זה נכנס לתוקף ביום פירסומו. החברה מיישמת את הוראותיו. 
 

, פורסם תיקון לחוזר כללי 2016בספטמבר  29ביום  -מוסדייםכללי השקעה החלים על גופים  .6.3.16

השקעה החלים על גופים מוסדיים. במסגרת התיקון נוספה הוראת שעה לפיה ניתן להעניק 

ליווי פיננסי לפרוייקט בניה, בהתקיים מספר תנאים, ביניהם, בין היתר, קיומו של שותף 

ח. בנוסף חודדו במסגרת התיקון מיליון ש" 100שהוא בנק וסכום ליווי מקסימלי של 

ההוראות הנוגעות להעמדת "הלוואות לדיור" ע"י גופים מוסדיים וכן תוקנו ההוראות 

המתייחסות להעמדת הלוואות לעמיתים באופן שנקבע כי על גוף מוסדי לפעול בתוך זמן קצוב 

חברה כנגד עמית אשר לא פרע הלוואה במועדה.  חוזר זה נכנס לתוקף ביום פרסומו, וה

 מיישמת את הוראותיו. 

  
, התפרסם חוזר בנושא משיכת 2016בספטמבר  29ביום  -משיכת כספים מחשבונות קטנים .6.3.17
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כספים מחשבונות קטנים בקופות גמל. חוזר זה מסדיר הוראות בדבר מתן הודעות לעמיתים 
 בעלי חשבונות קטנים, בדבר זכאותם למשיכת הכספים בפטור ממס. כן קובע החוזר הוראות

לפרסום הזכות למשיכת הכספים כאמור באתר האינטרנט של החברה, ומטיל חובת דיווח 
לממונה בדבר משיכות כספים כאמור. מרבית הוראותיו של חוזר זה, נכנסו לתוקף החל מיום 

 . החברה מיישמת את הוראות החוזר.2016בדצמבר  31
 

בספטמבר התפרסם תקנון תקני (אחיד) לקופת גמל להשקעה.  29ביום  -להשקעה גמל קופת .6.3.18
התקנון התקני מסדיר את מכלול זכויות וחובות העמיתים בחברה ביחס לקופת הגמל 
להשקעה. החידוש בתקנון זה, ביחס לתקנון תקני של קופת גמל שאינה מוגדרת כקופת גמל 

ית יוכל בעתיד לבצע באמצעות אתר להשקעה, נוגע בעיקר להרחבת הפעולות המקוונות שעמ
האינטרנט של החברה בקשר עם קופת הגמל להשקעה. החברה יישמה את הוראות החוזר 

 ופרסמה תקנון לקופת הגמל להשקעה בהתאם.
 

, התפרסם חוזר בנושא ניהול סיכוני סייבר 2016באוגוסט  31ביום  - ניהול סיכוני סייבר .6.3.19
קודם בנושא הדן בסיכוני אבטחת מידע. החוזר  בגופים מוסדיים. חוזר זה החליף חוזר

מתייחס בין היתר לנושאים טכנולוגיים חדשים שלא היו קיימים במועד פרסום החוזר הקודם 
). החוזר קובע, בין היתר, כי על דירקטוריון החברה לאשר לפחות לשנה מדיניות 2006(שנת 

ול סיכוני סייבר. כן נקבע כי יש בתחום ניהול סיכוני הסייבר, ולדון בתוכנית מעודכנת לניה
"מנהל הגנת סייבר", אשר יפעל ליישום מדיניות בתחום, ייעץ וינחה את  -להקים פורום חדש

. כן נקבע, 2017באפריל  2החברה בנושאי הגנת סייבר. מועד התחולה של החוזר נקבע ליום 
 1יכנסו לתוקף ביום כי סעיפים ספציפיים הנוגעים, בין היתר, לניטור ובקרת מערכות מידע י

 החברה נערכת ליישום חוזר זה. – 2017באוקטובר 
  

, פורסם חוזר בנושא עבודה באמצעות 2016באוגוסט  31ביום  - מפצל חשבון באמצעות עבודה .6.3.20
חשבון מפצל. חוזר זה קובע הוראות בדבר אופן פעילות של משקיעים מוסדיים בחשבון מפצל 

ובלתי סחירות. בין היתר, נקבע כי לפחות אחת לשנה,  לרבות אופן הפיצול בעסקאות סחירות
גוף מוסדי יעביר דיווח לוועדת השקעות בגין כל העסקאות אשר בוצעו באופן שונה מהמוגדר 

החברה מיישמת את  .2016באוקטובר  31בנוהל הפיצול. הוראות חוזר זה נכנסו לתוקף ביום 
 הוראות החוזר.

  
 חוזר בנושא העברת כספים בין , פורסם2016ביולי  19ביום  – העברת כספים בין קופות גמל .6.3.21

 בדבר הודעה בוטלה החובה של הקופה המקבלת לשלוחבמסגרת החוזר החדש קופות גמל. 

 החוזר במסגרת.בוטל הצורך לצרף לבקשת העברה את נספח הביטולכן . העברה בקשת קבלת
בין קופות גמל באופן שצפוי  העברת הכספים עם הקשורים ומועדים נוספים םהליכי עודכנו

לקצר באופן משמעותי את הליך הניוד ולקצר את הליך השימור (התקופה בה רשאי גוף מוסדי 
 1של החוזר ביום  תחילתו). להעביר את כספו מהגוף המוסדילשכנע עמית לחזור בו מבקשתו 

 .החוזר מיישמת את הוראות החברה. 2017בינואר 
  

בנושא חוזר גמל פורסמה טיוטת  2016באפריל  20ביום  - לחיסכון גמל מקופת תשלום .6.3.22
". במסגרת הטיוטה נקבעה מסגרת טיוטה –הוראות לתשלום קצבה מקופת גמל לחיסכון "

לקצבה) לשלם אנונה,  משלמותלפיה יוכלו "קופות גמל לחיסכון" (לשעבר קופות גמל לא 
בהעברת הכספים לקופות גמל בכפוף לעמידה במספר תנאים, באופן ישיר לעמיתים ללא צורך 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות משלמות. טיוטת החוזר פורסמה בהמשך לפרסום 
בוטלה ההגדרה של קופת גמל לא בו  ,2015-והוראת שעה), התשע"ו 13גמל)(תיקון מס' 

אשר רשאית  משלמת לקצבה והוגדרה קופת גמל לקצבה חדשה בשם קופת גמל לחיסכון
  . לעמית אריכות ימיםונה בכפוף למספר תנאים ובהם בין היתר רכישת ביטוח לשלם אנ

 

 חסמי כניסה ויציאה .7
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 : פעילות בתחום ניהול קופות גמלחסמים רגולטורייםהם: (א) בחברה חסמי הכניסה והיציאה העיקריים 

לסוגיהן מחייבת קבלת היתר ורשיונות, ועמידה בדרישות הדין השונות, לרבות הון  וקרנות ההשתלמות

לפירוט עצמי, בטוח והקמת מערך תפעול (או התקשרות עם ספקי שרותים בתחום), שיווק וקשרי לקוחות. 

 כניסה לפעילות  חסמי שוק:(ב) לעיל, בדבר מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה;  6נוסף ראה סעיף 

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

ניתן לצאת מתחום הפעילות בדרך של מכירת  –ולחברה המנהלת. לעניין היציאה מתחום הפעילות 

בדין  הפעילות לאחרים. עם כניסתו לתוקף של חוק קופות הגמל תהליך העברת ניהול קופות גמל הוסדר

  ואינו מהווה חסם. 

  

 גורמי הצלחה קריטיים .8

  מזהה את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות:  החברה

  

: להערכת החברה, ישנה חשיבות רבה הובלה בתשואות ביחס לפרופיל הסיכון לאורך זמן .8.1

תשואות בהשוואה למתחרים. חשיפת לאורך זמן להובלה בתשואות ביחס לפרופיל הסיכון 

נט המאפשרת השוואה בין תשואות  –ושימוש במערכת גמל  וקרנות ההשתלמות קופות הגמל

שונות מחדדת את הצורך בשמירה על תשואה נאותה בהשוואה  וקרנות השתלמות קופות גמל

 .לקופות מתחרות
 

: הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק את מוצרי החברה לקהל ושיווק , שירותתפעול .8.2

ושיווק יעילה  , שירותמערכת תפעולהעמיתים הפוטנציאלי. הצלחה בשיווק מותנית בהקמת 

לתקשורת מול עמיתים המעוניינים להצטרף לקופה, מחד, ויצירת מוניטין לחברה, מאידך. 

צפוי יועצים פנסיוניים,  ידי על כפי שנעשה עמיתלהערכת החברה, ייעוץ אובייקטיבי לטובת ה

עמיתים לחברות מנהלות המציגות תשואה נאותה לעומת מדדי הייחוס  תבהפניי להוביל לגידול

הצלחה בתחום הפעילות מחייב להערכת החברה מתן שירות יעיל ומהיר ללקוחתיה.  לאורך זמן. 

ההון ביחס לחברות המעניקות את  הדבר קיבל משנה תוקף בשל הפרסום השנתי של רשות שוק

 השירות הטוב ביותר לעמיתיהן.
 

, קופת גמל גמל קופות מסלולי מספר מבין לעמיתים בחירה אפשרות מתן: מגוון מוצרים .8.3

 ןמאפשר מתן מענה לצרכים ולרמות הסיכו השתלמות וקרנות להשקעה, קופה מרכזית לפיצויים

ובין  וקרנות השתלמות קופות גמלב השונות עבור כל עמית. יכולת העברת כספים בין מסלולים

חברות מנהלות מחייבת מתן מענה לדרישות להשקעה בתחומים שונים המשתנים בהתאם למצב 

  . מדיניות השקעות מגוונת מסלולים בעליהשוק, בדרך של הקמת 

  

  השקעות  .9

 ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השונים מבנה  .א

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

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

  . )או פדיונות לול (גיוסיםמס, ותנועת כספים למסלולקף הנכסים המנוהלים בכל יבחינת ה

  

השקעת נכסי קופות הגמל נעשית בידי מנהלי ההשקעות של הקופות. השקעת הנכסים נעשית בהתאם 

למדיניות ההשקעות הכוללת והפרטנית של כל אחת מהקופות ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות 

בפני  ההשקעות מוצגיםעיים. בדיוני ועדת אחת לשבו לפחות המתכנסת לצורך דיון בהשקעות הקופות

ההשקעות לגבי  יחברי הועדה, השקעות הקופה בתקופה שקדמה לישיבות הועדה, והערכת מנהל

ההשקעות לעניין  יהתפתחויות בשוק. ועדת ההשקעות דנה בענייני הקופות ומנחה את מנהל

המחייבות ת ההשקעות. ועדת ההשקעות דנה בניירות ערך מסוימים ומאשרת עסקאות יאסטרטגי
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כן ועדת האשראי דנה בעסקאות אשראי וממליצה לועדת ההשקעות  אשור ועדת השקעות. כמו

בנושאים כגון: העמדת אשראי, טיפול בחובות בעייתיים ואופן שיערוך של נכסי חוב לא סחירים 

  בעייתיים.

  

בקרה כי לא מתקיימות חריגות ממדיניות ההשקעה בחברה (כולל עמידה בתקנות  -השקעות  בקרת

רשות ) נעשית בידי יחידת בקרת השקעות אשר מונתה בהתאם להוראות חוזר ונהלי החברה השקעה

באמצעות בדיקות ממוחשבות וידניות של השקעות נכסי  מבוצעת. בקרת ההשקעות שוק ההון בנושא

, למדיניות ההשקעות ולנהלי החברה התאמתן לתקנות ההשקעה בחינתקופות הגמל השונות, לצורך 

ן סוגי נכסים בהם רשאית קופת גמל להשקיע והן לעניין השיעורים המותרים להשקעה. הן לעניי

בנוסף, מתקיימות בקרות שונות על פעילות ההשקעות ורישום הנכסים על ידי חברת לאומי שירותי 

  ;  שבניהול החברה הגמלקופות לשוק ההון, המעניקה שירותי תפעול 

  

 השקעות   .ב

  .שונים שותפויות או מיזמים,הדוח לחברה אין פעילויות השקעה מהותיות בחברות  למועד נכון

  

  אנושי הון .10

 

, (בהעסקה משותפת) עובדים מספר קשורה חברה מאת לחברה מושאלים הדוחות למועד נכון .10.1

 ניהול, משפטי ייעוץ, והכספים הבקרה, סיכונים ניהול בתחום עובדים, משותפים"לים מנכ

, הקשורה לחברה העובדים בין עבודה הסכמי להוראות בהתאם, הגמל קופות ושיווק השקעות

. למעט עובדים אלו החברה אינה מעסיקה כוח אדם שכרם בעלות נושאת הקשורה כשהחברה

תפעול קופות ו שרות לקוחותשירותי כח אדם ל –במישרין, ומקבלת שירותים שונים, לרבות 

 , מחברה קשורה. דואר, מזכירות, ושרותי משרד אחריםהגמל, 
  .סטנדרטיים הנם המושאלים העובדים של העסקה הסכמי הוראות .10.2

החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי ורמת ניהול השקעות, התורמת למוניטין החברה.  .10.3

דב ילין ויאיר לפידות, לחברה תלות בהמשך ה"ה בידי  מרוכז בקבוצההשקעות ההואיל וניהול 

 .בקבוצהפעילותם של ה"ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות 
 להלן. למדיניות התגמול המלאה של 3חלק ד' סעיף התגמול של החברה ראו  מדיניות לתמצית .10.4

  .באתר האינטרנט של החברההחברה ראו 

 החברה מבצעת מעת לעת הדרכות והשתלמויות לעובדים בהתאם לצורך ו/או לפי דרישה. .10.5

איסור הלבנת הון, המשכיות עסקית,  ההדרכות נערכות בנושאים שונים ובהם, בין היתר,

 .ועוד אבטחת מידע, רגולציה חדשה

  

  והפצה שיווק .11

 

קופות הגמל המנוהלות בידי החברה נעשה באמצעות בעלי רישיון שיווק פנסיוני  שיווק .11.1

בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים בין העובדים  שאלים לחברה מאת חברה קשורה,מוה

ויועצים סוכני שיווק כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם, וכן באמצעות  ,לחברה הקשורה

  :פנסיוניים עמם קשורה החברה בהסכמים
 

 (סוכני ביטוח) שיווק פנסיוניסוכן בעלי רשיון הסכמי שיווק עם החברה חתומה על  .11.1.1

לשיווק כלל מוצריה ומשלמת להם עמלות כפי שנקבע בהסכמה בין החברה לאותם 

 משווקים.
  

כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות לעניין תשלום עמלות  בעקבות .11.1.2

משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור ההפצה ליועצים פנסיוניים, נקבעה העמלה 
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 יועץהעמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר  מהצבירה, בגין 0.25% של עד קבוע בסך

הבנקים.  מרביתעם התקשרה בהסכמי הפצה  החברה. מעניק להם יועץ שוטף

 פנסיונים יועציםכ לבנקיםהנהלת החברה סך עמלות ההפצה המשתלמות  להערכת

  .ימשיך לגדול
  

  .הפעילות מתחומי אחד בכל הגמולים יממד 10% -מ למעלה מהווה"ל הנ ההפצה מערוצי אחד כל
  

 שיווק סוכני/או ו פנסיוניים יועצים עם כלשהם בלעדיות בהסכמי קשורה אינה החברה .11.2

 .מוצריה לשיווק הנוגע בכל, פנסיוניים

 

 לחברה אין סוכנויות בבעלותה או שהינן צד קשור לה. .11.3

  

החברה פועלת לפרסום מוצריה באמצעים שונים ובהם: עיתונות, אינטרנט, שלטי חוצות, פרסום  .11.4

 באמצעות השתתפות בכנסים ואירועים.

  

 .הלקוחות גיוס במקורות תלות על מידע לחברה אין זה דוח למועד .11.5

  

 לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם. .11.6
  

 בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בדרכי השיווק וההפצה של החברה. .11.7
  

 :(על בסיס מזומן) עמלות שנתיותתשלום להלן פירוט בדבר  .11.8
  
  

  2014שנת   2015שנת   2016שנת   
  עמלות  

  נפרעים
(אלפי 

₪(  

  עמלות
  יעד 

(אלפי 
₪(  

  סה"כ 
  עמלות
(אלפי 

₪(  

  עמלות
  נפרעים 

(אלפי 
₪(  

  עמלות
  יעד 

(אלפי 
₪(  

  סה"כ 
  עמלות
(אלפי 

₪(  

  עמלות
  נפרעים 

(אלפי 
₪(  

  עמלות
  יעד 

(אלפי 
₪(  

  סה"כ 
  עמלות
(אלפי 

₪(  
  25,137  1,586  23,551  30,343  1,316  29,027  42,248  6,070  36,178  סוכנים וסוכנויות 

  5,820  -  5,820  7,277  -  7,277  9,053  -  9,053  ייעוץ פנסיוני 
  30,957  1,586  29,371  37,620  1,316  36,304  51,301  6,070  45,231  סה"כ

  

 שירותים ונותני ספקים .12

 

החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות מנהלי השקעות,  שרותי ניהול השקעות: .12.1

 המושאלים לחברה מאת חברה קשורה.

 

שרותי משרד,  –כלליים, לרבות  שירותים: החברה מקבלת  ואדמיניסטרציה משרד שרותי .12.2

 , וכד', מאת חברה קשורה. אדמיניסטרציה
  

, בין החברה ללאומי שירותי שוק ההון בע"מ 2004בנובמבר  24עפ"י הסכם מיום : שרותי תפעול .12.3

 הסכם" -"לאומי גמל", וההסכם ייקרא  –(להלן לאומי גמל ומשל"ב ביחד  "מבע"ב ומשל

ותי תפעול מאת לאומי גמל, הכוללים הנהלת חשבונות וחשבות, ") מקבלת החברה שרהתפעול

רשום נכסי הקופות, הגשת דיווחים כנדרש בדין, העברת דיווחים לחברה, ניהול חשבונות 

עמיתים, העמדת עמדות תפעול במשרדי החברה לצורך בצוע פעולות וקבלת מידע על חשבונות 

 –לעמיתים  םמספק לאומי גמל שירותיהעמיתים, וטפול בהעברת חשבונות עמיתים. בנוסף 

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

החברה התקשרה בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים. להערכת הנהלת  :ושיווק הסכמי הפצה .12.4

החברה, בשנים הקרובות ימשיך לגדול סך עמלות ההפצה המשתלמות לבנקים בשל העמקת 

 משווקים עם שיווק הסכמיהחברה על  בנוסף, חתומהמעורבות הבנקים בייעוץ פנסיוני. 

 לאותם החברה בין בהסכמה נקבעש כפי עמלות להם ומשלמת מוצריה כלל לשיווק פנסיוניים

  .משווקים
  

ישראל ל: חשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים בבנק לאומי גמל לקופות ביצוע שרותי .12.5
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ. בנוסף, ו"מ בע מזרחי בנק בבנק הפועלים בע"מ,בע"מ, 

בורסה נוספים אשר נבחרו ' לצורך פעילות ההשקעות אצל חברי גלחברה חשבונות ברוקרא
במסגרת ההליך התחרותי שערכה החברה. חשבונות אלו מתאפסים בתום כל יום מסחר וניירות 

),  בבנק הפועלים יהמשמש כחשבון הקסטודיאן העיקר( הערך מועברים למשמורת בבנק לאומי
  ."מבע מזרחי בנקוב בע"מ

    

לתקנות  5תקנה : כלליות ותבאסיפ ההצבעה לאופן ביחס המלצות וקבלת השתתפות שרותי .12.6

-מנהלת באסיפה  כללית),  תשס"ט הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה

בהתאם  . "), קובעת תנאים להתקשרות משקיע מוסדי עם גורם מקצועיתקנות האסיפות("  2009

כגורם  שירותי מחקר כלכלי בע"מ אנטרופי החברה את חברתועדת ההשקעות של  אישרה לכך,

  המוסמך להמליץ לחברה ביחס לאופן ההצבעה באסיפות כלליות.  מקצועיה
 /תפעול" בשם החברה לצורך ביצועמ"עמדה מחקר כלכלי בעפעלה חברת " ,בנוסף בתקופת הדוח

  ההצבעות באסיפות הכלליות וזאת בהתאם לייפוי כוח שניתן לה ע"י החברה.
  

  : בספקים תלות .12.7
 שירותי לאומיערכת החברה, על אף שתפעול הקופות מתבצע נכון למועד דוח זה באמצעות לה

ידי  עלהואיל ושירותים מסוג השירותים הניתנים  במתפעלבלבד, אין לחברה תלות  ההון שוק
 ובשירותים תחרותייםידי חברות נוספות בישראל, בתנאים  עלניתנים, למועד דוח זה,  המתפעל

במידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה להיעשות ע"י המתפעל כך שמוצעים ה דומים לאלו
 רשאית אינה מנהלת חברה, הדין הוראות על פי יצוין, כיללא עלויות משמעותיות מצד החברה. 

 התקשרותה לסיום במקביל רק אלא, חדשות גמל קופות הקמת לצורך נוסף מתפעל עם להתקשר
   . קיים מתפעל עם

 

 רכוש קבוע .13

החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו (למעט נכסים נזילים המוחזקים כנגד הון עצמי כנדרש מחברה 
, תל אביב, בנכסים שנשכרו בידי חברה קשורה מצדדים 50מנהלת). משרדי החברה נמצאים ברח' דיזנגוף 

   שלישיים בלתי קשורים.

  

  עונתיות  .14

וקרנות ההשתלמות מתאפיין בעונתיות מסוימת, הכרוכה  קופות הגמל להשקעה ככלל, שוק קופות הגמל,
(רבעון רביעי) על מנת ליהנות מהטבות מס בשנה  תבגידול בהפקדות לקראת סוף השנה הקלנדארי

המסתיימת. מאידך, תקופות הדוח היו רצופות בשינויי רגולציה בתחום אשר השפיעו ומשפיעים על 
נתונים הקיימים בידיה לגבי עונתיות כדי להוות אינדיקציה התנהגות השוק. לפיכך, להערכת החברה אין ב

  למגמה כלשהי או לשקף התנהגות מסוימת, ואף עשויים להטעות. 
  

  

  

  נכסים בלתי מוחשיים .15
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  .קניין רוחני, זכויות יוצרים ו/או סמני מסחר -, לרבות כלשהם אינה בעלת נכסים לא מוחשיים החברה

  ובו פרטים אודות לקוחותיה.  מאגרי מידע לחברה

  לדוחות הכספיים. 3לעניין הוצאות רכישה נדחות ראה באור 
  

 גורמי סיכון .16

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 
. מידע זה נסמך בין היתר, על הערכת החברה, נתונים כלכליים שנאספו על ידי 1968 - ערך, התשכ"ח

פועלת בשוק ההון, הנתון להשפעת  החברההחברה ותחזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקר. 
, הכלכלי, שינויים פוליטיים ומדיניים, חוסר יציבות כלכלית, הביטחוניאירועים והתפתחויות בתחום 

  . וכדומה חקיקה, שינויים בשערי חליפין שינויי
  

החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות גבוהה, בין  – תלות במצב שוק ההון
אין  לחברההיתר, בשל השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים בארץ ובעולם, אשר 

ועל , על אהבת הסיכון שלו היקף פעילות הציבור בשוק ההון שליטה עליהם. לתנודתיות כאמור השפעה על
שינוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך עלולות לגרום לפגיעה  מחירי ניירות הערך.

  בתוצאות העסקיות של החברה.
  

 החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי ורמת ניהול השקעות, התורמת – הון אנושי ומוניטין
דב ילין ויאיר לפידות, לחברה תלות ה"ה בידי  מרוכז בקבוצההשקעות הלמוניטין החברה. הואיל וניהול 

  .  בקבוצהבהמשך פעילותם של ה"ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות 
  

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

ברמת התחרות ויחייב את החברה להקצאת משאבים  נוספתגרור עליה עשוי לריבוי מספר המתחרים 
  ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברת.

  
פעילות שוק ההון מוסדרת ומפוקחת באמצעות גורמים ממשלתיים רבים, לאחרונה  – שינויי חקיקה

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

  
   סיכוני השקעה

למגוון סיכונים פיננסיים: סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון  אותה חושפתההון  בשוקרה החב פעילות
, פוליטיים כלכלייםלהשפעות מגורמים  ונתוניםהפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה  השווקיםנזילות. 

האפשרית העלולים להשפיע על נכסי הקופות, ולכן במטרה למזער את הפגיעה  ובעולם בישראלוביטחוניים 
על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים ואופן ניהולם. מנהל  בהן מונה בחברה מנהל סיכונים האמון

הסיכונים פועל באופן בלתי תלוי בתהליך ניהול ההשקעות ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת 
שם זיהוי, מדידה לפחות אחת בשנה על ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המידה ל

והערכה של הסיכונים. תהליך זיהוי והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים 
סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו 

   באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם. 
  

המוחזקים כנגד  סיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעהה הוא – סיכון שוק •
	תנאי השוק. כספי חסכון המנוהלים בקופת גמל, הנובע משינויים ב 	

  סיכון השוק כולל את הקטגוריות הבאות:  

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

	בשווי נכסים כתוצאה משינויים בשערי חליפין.ירידה  -חוץ מטבע סיכון • 	

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

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

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

  
הוא הסיכון המבטא את האפשרות שאירועים כלכליים, פוליטיים או אירועים אחרים  – סיכון גיאוגרפי •

מנת להתמודד עם סיכון  נכסי ההשקעה בקופת גמל יפגעו בשווי אותם נכסים. על בה נסחריםבמדינה 
זה קבע דירקטוריון החברה גבולות חשיפה למדינות ולאזורים גיאוגרפיים ובהתאם להם מבוצעים 

  .תהליכי ניטור, בקרה ופיקוח לשם יישום המדיניות
  

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

  סיכון אשראי כולל את הקטגוריות הבאות:

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

	שמשפיעה לרעה על ערכו הנוכחי של הנכס.של החייב  	

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

  
עות. לחברה מנגנוני ניהול, פיקוח ובקרה נאותים לניהול סיכוני האשראי הנובעים מפעילות ההשק

דירקטוריון החברה קבע גבולות חשיפה לסיכונים הנובעים מהעמדת אשראי וכן נהלי בקרה למעקב 
  שוטף אחר יישום המדיניות שקבע.

 
סיכון להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר סביר הוא ה – סיכון נזילות •

להתמודד עם סיכון זה החברה עומדת על מצב . על מנת בשווקים השונים בהם מוחזקים נכסי הקופה
נזילותה באמצעות מודלים ומחזיקה כמות מספקת של נכסים נזילים בפיזור שלדעת מנהליה מקטין 

 .את סיכון הנזילות
 

  
 פעילות החברה מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע, שלמותו, אמינותו – אבטחת מידעסייבר וסיכון 

וזמינותו של המידע. המידע, המערכות המנהלות אותו האמצעים והציוד עליו הוא מושתת מהווים נכס מרכזי 
וחיוני של החברה. פגיעה במידע, במאגרי החברה או במערכותיה, לרבות חשיפה, חבלה או שיבוש עלולים לפגוע 

בטחת המידע תוך ניהול בפעילותה השוטפת של החברה. הנהלת החברה מתווה את עקרונות מדיניות א
המשאבים הנדרשים לקיומם ההולם של התהליכים, השיטות והכלים שהוגדרו בחברה על מנת להביא לכך 
שהמידע ופריטי הציוד היוצרים אותו יהיו מוגנים בפני פגיעה חשיפה או שינוי בלתי מורשה מתוככי החברה 

על מנת ליישם את  הגנת סייברמידע ומנהל ועדת היגוי, ממונה אבטחת מינתה ומחוצה לה. הנהלת החברה 
. כמו כן, נסמכת התוכנית בין היתר על היערכות החברה המתפעלת להגנה מדיניות ניהול סיכוני סייברעקרונות 

  על המידע השייך לתוכנית ואשר קיים במערכות המחשוב של החברה המתפעלת.
  

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

ה מוגדרים מקיימת שורה של מנגנוני בקרה פנימית הכוללים פיקוח הדדי, הדרכות מקצועיות ונהלי עבוד
וברורים על מנת לוודא עמידה בכל החידושים והדרישות לרבות עבודה עם נותני שירות חיצוניים על מנת לוודא 

  כי המידע המתקבל מהם עונה על הדרישות.
  

מספר רב של חוקים ותקנות. החברה  מוסדרת ומפוקחת באמצעות קופות הגמל פעילות – סיכון משפטי
שפטיות מעמיתיהן וכן מרשויות החוק בגין אי עמידה בכללים שנקבעו בחוק והקופות חשופות לתביעות מ

ובתקנות. תקדימים משפטיים, תביעות ייצוגיות וכדומה יש בהם כדי להשפיע על הפעילות ועל התוצאות 
העסקיות של החברה. החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על פי החוק במועדים ובמתכונות הנדרשים על 
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. החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות לקוחות לצורך טיפול בתלונותיהם בנוסף מקפידות פי החוק
שוק ההון, ביטוח  רשותהקופות לדווח לעמיתים על מצב חשבונותיהם בהתאם לכללים הנקבעים על ידי 

החברה וחסכון. לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות חשיפה בגין חוק הגנת השכר והן נערכות בשיתוף עם 
המתפעלת להידוק המעקב והבקרה אחר רציפות הפקדות המעסיקים ועמידתם במועדי ההפקדה על פי 

  התקנות. 
  

חשופה לאירועים , פעילותה פעילות החברה מתבצעת ממשרדיה המצויים במרכז הארץ – חירום ארצי אירוע
לאפשרות של התממשות  רעידת אדמה. החברה ערוכהשטפון, כלל ארציים בלתי צפויים, כגון: מלחמה, 

חירום של החברה להמשך מדיניות ותוכניות התאוששות ממצבי  אירועים אלו ובעת הצורך תפעל על פי
פעילותה, תוך שיתוף פעולה מלא של הנהלת החברה עם הגורמים האחראיים בחברה ומחוצה לה בכל אחד 

  מתחומי הפעילות הרלוונטיים.     
  

ופה לאירועים בלתי צפויים נקודתיים העלולים להתרחש בסביבתה או החברה חש – בחברהחירום  אירוע
כגון: שריפה, הצפה, חבלה במזיד במשרדיה, העלולים לשבש את אופן פעילותה הרגיל והתקין של החברה. 

מדיניות ותוכניות  החברה ערוכה לאפשרות של התממשות אירועים אלו ובעת הצורך תפעל על פיוכד'. 
חירום של החברה להמשך פעילותה, תוך שיתוף פעולה מלא של הנהלת החברה עם התאוששות ממצבי 

הגורמים האחראיים בחברה ומחוצה לה בכל אחד מתחומי הפעילות הרלוונטיים במטרה לחזור לשגרת 
  הפעילות באופן המהיר והיעיל ביותר להמשך פעילותה העסקית.

  
פי טיבם, המדורגים בהתאם להערכות הנהלת בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על 
  :החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי החברה

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 פעולה שיתוף והסכמי מהותיים הסכמים .17

לעיל, וההתקשרות להעמדת שרותים מאת חברה קשורה,   12למעט הסכמים עם ספקים כמפורט בסעיף 
החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים או שיתופי פעולה אסטרטגים עם לקוחות ו/או חברות ו/או גופים 

  או פרטים אחרים. 
  

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה .18

  

מידת ההשפעה של גורם 

הסיכון על פעילות החברה 

  בכללותה

  נמוכה  בינונית  גדולה  

        סיכוני מקרו

     √  תלות במצב שוק הון

     √  אירוע חירום ארצי

        סיכונים ענפיים

     √  תחרות

     √  סיכוני השקעה

     √  אבטחת מידעסייבר ו

   √    סיכון תפעולי

   √    סיכון משפטי

     √  שינויי חקיקה

        סיכונים מיוחדים לחברה

     √  הון אנושי  ומוניטין

     √  אירוע חירום בחברה
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 יעדים ואסטרטגיה .18.1

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

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

  .על הוראות החוק, יושרה, הגינות, שקיפות והימנעות מניגודי עניינים
יעדיה של החברה הם השגת תשואות נאותות לעמיתיה, בהתאמה לסיכון היחסי, לצורך עמידה ביעד 

ופות , קזה בכוונת החברה, כאסטרטגית פעולה, לשמור על מיצוב גבוה בתחום ניהול קופות גמל
, בדרך של ניהול השקעות מקצועי, ותוך מרכזיות לפיצויים, קופות גמל להשקעה וקרנות השתלמות

 לעת מעת בוחנת החברה. שונים עמיתים סוגי לצרכי מענה מתן שיאפשרהצעת מבחר מוצרים מגוון 
 בוחנת אינה החברה, זה דוח למועד .מוצריה סל להרחבת לשם לקצבה משלמת גמל קופת הקמת
  .אחרים מוסדיים מגופים השתלמות קרנות/או ו גמל קופות ניהול פעילות רכישת
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  ממשל תאגידי – ד' חלק
 דירקטורים בתאגיד .1

 : 2016בשנת  להלן פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלת .1.1

 

 שם הדירקטור
  מנחם רהב  גיא זוקין  שלמה ארביב  אהרון שכטר

יו"ר  -דב ילין 
  הדירקטוריון

  אור שמואל קרן  דליה שני

  034174003  053924361  053584314 050483007 027265644 054186754  051836419  מס' ת.ז.

  1977  1955  1955  1951  1974  1956  1953  שנת לידה

  מען
  ,  ת"א50דיזינגוף   , תל אביב7פילדלפיה   , תל אביב5כיכר היל   , רמת גן21האשל      בני דרור , מושב6תבור 

,  13חובבי ציון 
  רצליהה

  ת"א 13צבי שפירא 

  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

  לא  לא  לא  לא  חבר  חבר  יו"ר  וועדת ביקורת/תגמול

  לא  לא  חבר  לא  לא  יו"ר  חבר  וועדת השקעות

  לא  לא  לא  לא  חבר  יו"ר  לא  וועדת אשראי

  לא  לא  לא  לא  כן  כן  כן  נציג חיצוני

  תאריך תחילת כהונתו
07/12/2010  07/12/2010  30/06/2014  22/11/2015  

24/11/2004  
  14/07/2011 -כיו"ר 

24/11/2004  31/07/2013  

  רואה חשבון עצמאי  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירקטוריון)
יועץ כספי לחברות, 
מנהל כספים בוידאו 

  פלואו

מייסד ושותף מנהל 
  בקרן קוגיטו קפיטל   

שותף מנהל במשרד 
  רואי חשבון

מנכ"ל    -ואילך  2004
משותף בבית ההשקעות 

  ילין לפידות.

מנכ"ל   -ואילך  2011
משנה בחברה ומשותף 

בבית למנכ"ל 
  ההשקעות ילין לפידות

מנכ"ל משותף בחב' ילין 
לפידות ניהול קרנות 

  נאמנות בע"מ.

  כן  כן  כן  לא  לא  לא  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה

אם כן, תפקידים שממלא בחברות 
  קשורות

    לא    לא    לא  לא 
ראו פירוט עיסוקים 

  לעיל
עיסוקים  ראו פירוט

  לעיל
עיסוקים ראו פירוט 

  לעיל.

  לא  לא  לא  לא  לא  לא  לא  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

האם הינו בעל מומחיות חשבונאית 
  ופיננסית

  כן      כן  כן  כן  כן  כן

  השכלה
תואר ראשון בחשבונאות 

  וכלכלה,
  תואר שני במינהל עסקים

MBA  התמחות
  במימון

BA  כלכלה ומדעי
  המדינה

ראשון  תואר
  בחשבונאות וכלכלה

תואר שני 
  בפילוסופיה

B.A בחשבונאות  .
  וכלכלה

M.B.A  (מגמת מימון)  
  בעל רישיון רואה חשבון
בעל רישיון מנהל תיקי 

  השקעות 

  תיכונית
BA בכלכלה  

MBA מנהל עסקים  
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 שם הדירקטור
  מנחם רהב  גיא זוקין  שלמה ארביב  אהרון שכטר

יו"ר  -דב ילין 
  הדירקטוריון

  אור שמואל קרן  דליה שני

  רואה חשבון עצמאי  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

יועץ כספי לחברות, 
מנהל כספים בוידאו 

  פלואו
מנהל תפעול מירב 
מרכז רפואי, מנהל 

  כספים בלובירד
מנהל כספים 

בסקופוס נטוורק 
  טכנולוג'י

מייסד ושותף מנהל 
  בקרן אוריגו

מייסד ושותף בקרן 
  קוגיטו קפיטל

מנהל במשרד שותף 
  רואי חשבון.

לשכת רואי חשבון 
בישראל (חבר 

דירקטוריון, סגן 
  נשיא)

מנכ"ל    -ואילך  2004
משותף בבית ההשקעות 

  ילין לפידות.

מנכ"ל   -ואילך  2011
משותף ילין לפידות 

ניהול קופות גמל 
  בע"מ.

משנה   -ואילך  2004
למנכ"ל בבית 

  ההשקעות ילין לפידות.

ילין מנכ"ל משותף בחב' 
לפידות ניהול קרנות 

  נאמנות בע"מ.

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
אינטגריטק נאמנויות 

  בע"מ,
  רדמלש ניהול בע"מ 

  אין

  זוקין אחזקות בע"מ
קוגיטו קפיטל ניהול 

  בע"מ
קוגיטו קפיטל שותף 

  בע"מ 2כללי 
קוגיטו קפיטל שותף 

  כללי בע"מ

רהב מנחם רואה 
חשבון (חברת רואי 

  חשבון)

לפידות החזקות  –ילין 
  בע"מ  

  ד.י. אינטרסט
  א.י.ק.ה נכסים בע"מ  אין

  

  שינויים שחלו בכהונת הדירקטורים החיצוניים בחברה .1.2

  לא חלו שינויים בהרכב הדירקטורים החיצוניים בחברה. 2016בשנת 
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  לעיל) 10ראו פירוט בסעיף -(מושאלים מחברה אחות או מועסקים במשותף משרה נושאי .2

  

  רועי יחזקאלי   אמיר סלע   אמיר בן דהן  דן ארד  מנכ"ל משותף –סני זלכה   מנכ"ל משותף -דליה שני  שם

 040094492 034469965 033320888 054010939 034533661  053924361  מס' ת.ז.

  1980  1978  1976  1956  1977  1955 שנת לידה

  מבקר פנים  כן  ,  הרצליה13חובבי ציון   תפקיד בחברה
משרה הבכיר בתחום נושא 

  הכספים
  יועמ"ש ומזכיר חברה  מנהל סיכונים פיננסים

תפקיד בחברה קשורה או אצל 
  בעלי עניין בחברה

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

  בע"מ.
משנה למנכ"ל    -ואילך  2004

בחב' ילין לפידות ניהול תיקי 
  השקעות בע"מ.

ההשקעות כן, מערך ניהול 
  בבית ההשקעות ילין לפידות

, מבקר פנים של חברה כן
אחות ילין לפידות ניהול 

  תיקי השקעות בע"מ

כן, סמנכ"ל כספים בבית 
  ההשקעות ילין לפידות

כן, מערך ניהול הסיכונים 
  בבית ההשקעות.

כן, יועמ"ש בית ההשקעות 
  לפידות. –ילין 

בן משפחה של נושא משרה  
  בתאגידבכירה או בעל עניין 

  לא  לא  לא  לא  לא  לא

  תיכונית  השכלה 

B.A  ,בכלכלהM.B.A   
  השלמת תואר שני בכלכלה 

בעל רישיון מנהל תיקי 
  השקעות

בעל רישיון רואה חשבון 
  1985משנת 

M.A  במשפטים  

B.A    חשבונאות וכלכלה  
  בעל רישיון רואה חשבון.

M.B.A    מנהל עסקים  

 B.A  כלכלה  

M.B.A  מנהל עסקים  

 L.L.B   משפטים  
  בעל רשיון עו"ד 

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות 

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

  בע"מ.
משנה למנכ"ל   -ואילך  2004

  בבית ההשקעות ילין לפידות

מנכ"ל משותף בחב' ילין 
לפידות ניהול קופות גמל 

  בע"מ.

בעל משרד לראיית חשבון 
המשרד מתמחה . 1986משנת 

  בביקורת פנים.
שימש כמבקר הפנימי של 

קרן השתלמות לאקדמאים 
-1993במח"ר בע"מ בשנים 

2008,  
וכמבקר פנימי בקרן ידע 

לאקדמאים במח"ר בשנים 
1996-2011.  

סמנכ"ל  כספים בית 
  ההשקעות ילין לפידות

מנהל סיכונים פיננסים ילין 
  לפידות ניהול קופות גמל

בית  יועמ"ש -ואילך  2013
  לפידות. –ההשקעות ילין 

יועמ"ש,  – 2013 - 2008
  אפסילון בית השקעות.

 01/04/2013 10/08/2011  29/10/2007  07/11/2005  14/07/2011  14/07/2011  תאריך תחילת כהונה
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 מדיניות תגמול .3

 .באתר האינטרנט של החברהלהלן תמצית מדיניות התגמול של החברה. המדיניות המלאה מוצגת 

   פורסם חוזר הממונה, הכולל הוראות בקשר לגיבוש מדיניות תגמול  2014באפריל  10 ביום  .3.1
באוקטובר  7ביום פקיד מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים. לנושאי משרה, בעלי ת 

 . (להלן: "חוזרי התגמול") , פורסם תיקון לחוזר הממונה2015

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים , פורסם ברשומות 2016באפריל  12ביום 
להלן: "חוק ( 2016-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-(אישור מיוחד ואי

החוק חל על החברה והתאגיד השולט בה. החוק מחיל מנגנון לאישורים  .שכר הבכירים")
  תאגידיים מיוחדים, בקשר להתקשרות למתן תגמול לנושא משרה בכירה או עובד בחברה.

כמו כן, חוק שכר הבכירים מטיל מגבלה קשיחה בנוגע ליחס בין ההוצאה החזויה בשל 
  ין ההוצאה בשל התגמול הנמוך ביותר ששולם לעובד בתאגיד.התגמול כאמור לעיל לב

ואילך. לגבי  2016באפריל  12חוק שכר הבכירים חל על התקשרויות עם עובדים החל מיום 
 12התקשרויות עם עובדים שאושרו לפני יום פרסום החוק, יחולו הוראות החוק החל מיום 

 מועד. , והן תהיינה טעונות אישור עד לאותו2016באוקטובר 

, אימצו ועדת התגמול והדירקטוריון מדיניות התגמול וחוק שכר הבכירים יבהתאם לחוזר
 "המדיניות").להלן: תגמול (

    בחברה, תוך  העובדיםקווים מנחים לעניין אופן התגמול של  מטרת המדיניות הינה לקבוע    .3.2
   על הצלחותיהם לבין  עובדיםהתחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל    
   הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית    
  של החברה לאורך זמן.   

  השיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון באמצם את מדיניות התגמול הינם, בין       .3.3
 היתר:   

בראייה ארוכת טווח וכן  קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה .3.3.1
 בהתחשב בניהול הסיכונים שלה.

מניעת יצירתם של תמריצים לנטילת סיכונים חריגים או מעבר לתיאבון הסיכון,  .3.3.2
 בהתייחס לחברה ובהתייחס לכספי חוסכים באמצעותה.

הבטחת התאמתם של תמריצים לניהול מושכל של כספי החוסכים באמצעות  .3.3.3
 בטווח ארוך. החברה, בהתייחס לתשואה וסיכון

 מצבה הפיננסי של החברה, לרבות נזילות ויחס כושר פירעון. .3.3.4

 היקף נכסי החברה ונכסי החיסכון המנוהלים על ידה, וכן אופי ומורכבות פעילותה. .3.3.5

 היבטים כלל אירגוניים, כגון פערי תגמול רצויים בין דרגים שונים. .3.3.6

  ביחס לרכיב משתנה (מענק תקופתי) נקבעו במדיניות הוראות בנושאים שונים ובהם, בין      .3.4
 היתר:   

 הזכאים להשתתף בתכנית המענק התקופתי. .3.4.1

נסיבות בהן תישלל זכאותו של עובד למענק תקופתי ולכל חלקי -שלילת מענקים .3.4.2
 מענק תקופתי, אשר טרם שולמו לו.

 תנאי הסף לתשלום מענק שנתי. .3.4.3
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נים לקביעת המענק התקופתי לבעל תפקיד מרכזי וכן קביעת תקרה של קריטריו .3.4.4
מהרכיב  80%-מהרכיב הקבוע במקרה של עמידה ביעדי התוכנית האישית ו 100%

הקבוע לעובדים מסויימים (פונקציית בקרה) אשר יעמוד במלוא יעדי התוכנית 
 האישית החלה עליו.

 חברה:במדיניות נקבעו יחסים שבין עלות תנאי העסקה ב .3.4.5

יחס מקסימלי שבין עלות תנאי העסקה של בעל התפקיד המרכזי שעלות   .3.4.5.1
תגמולו היא הגבוהה בחברה לבין עלות השכר הממוצעת של יתר עובדי 

 החברה.

יחס מקסימלי שבין עלות תנאי העסקה של בעל התפקיד המרכזי שעלות  .3.4.5.2
תגמולו היא הגבוהה בחברה לבין עלות השכר החציונית של יתר עובדי 

 חברה.ה

עוד נקבע במדיניות, כי ככלל דירקטור, לרבות יושב ראש הדירקטוריון, יקבל רק רכיב קבוע    .3.5
בשל כהונתו בחברה ולא יקבל רכיב משתנה בשל כהונתו זו. בנוסף, תגמול דירקטור שאינו 
דירקטור חיצוני, דירקטור בלתי תלוי או יושב ראש דירקטוריון, ייקבע בהתאם להוראות 

. לעניין זה קיימים חריגים המפורטים במדיניות המלאה 2009-9-4מוסדיים  חוזר גופים
הנובעים מהוראות מעבר, מהסכמים קודמים, הסכמי שליטה וממבנה העסקה של חלק 
מהדירקטורים. בהקשר זה קבעה החברה במדיניות את יחס ההכפלה המרבי לתגמול יו"ר 

   בהתאם להוראות התיקון של החוזר.

   בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה:נושאי המשרה שת להלן פירוט חמ

  

 קשורה חברה מאת לחברה ושאליםהמעובדים הנתונים מתייחסים ללעיל,  10(*) כאמור בסעיף 

 העובדים בין עבודה הסכמי להוראות בהתאם, בגין פעילותם עבור החברה (בהעסקה משותפת)

 . שכרם בעלות נושאת הקשורה כשהחברה, הקשורה לחברה
   

פרטי מקבל 

  התגמולים

  תגמולים בעבור שירותים (*)

  נתונים באלפי ש"ח

  תגמולים אחרים

  נתונים באלפי ש"ח

  

  

שיעור 

החזקה 

בהון 

  מענק  שכר  החברה

תשלום 

מבוסס 

  מניות

דמי 

  ניהול

דמי 

  ריבית  עמלה  ייעוץ

דמי 

  סה"כ  אחר  שכירות

  3,582  -  -  -  -  -  -  -  1,570  2,012  -  עובד א'

  1,750  -  -  -  -  -  -  -  1,401  350  -  עובד ב'

  1,570  -  -  -  -  -  -  -  -  1,570  -  עובד ג'

  1,112  -  -  -  -  -  -  -  556  556  -  עובד ד'

  717  -  -  -  -  -  -  -  319  398  -  עובד ה'
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 מבקר פנים .4

        ארד דן  :הפנים מבקר שם

  2005          שנת תחילת כהונה:

  לא    האם מחזיק בני"ע של החברה או גוף קשור:

    :או גוף קשור אליה בעל קשרים עסקיים מהותיים עם החברה האם

מכהן במקביל כמבקר פנים בחברה אחות, ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ (מיקור חוץ) עצמאי, 

  בעל משרד רו"ח. 

   

   .ביקורת שעות 121,1 -כ :העסקה היקף

בחברה ובפרט סקר לקביעת יעדי הביקורת. שעות  נקבע בהתחשב בתוצאות סקרים שונים בנערכו

(באמצעות גורמים  2016בשנת  בחברהשבוצעו מסה"כ שעות הביקורת  30% -הביקורת הנ"ל מהוות כ

  מבקרים אחרים והבנק המתפעל)

  

מבקר הפנים מתוגמל באמצעות שכר עבודה שאינו כולל רכיבים משתנים ואשר נקבע ע"י ועדת  :תגמול

משולם באופן חודשי. מאחר ומבקר הפנים אינו זכאי לתגמול משתנה הרי שאין במבנה הביקורת. השכר 

    השכר כדי להוות תמריץ שלילי על פעילותו.
  

  רואה חשבון מבקר .5

  

  זוהר בריטמן אלמגור eloitteD   :רואה חשבוןמשרד 

  רן פלדבוירו"ח   השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:

  2007          הכהונהיך תחילת תאר

  

  :הדוח תקופת בגין המבקר"ח לרו ששולם שכר

בגין שירותי הביקורת של דוחות  קשורה משולם מאת חברהרואה החשבון המבקר  זכאי לו השכר

המאוחדים של הקבוצה ללא אבחנה לטובת איזו חברה ניתנו השירותים, ולפיכך לא ניתן לייחס את שכר 

  .ושכר בגין שירותים נוספים ולא חלה הפחתה בשכרלמבקר . לא ניתן עבור החברה לפעילותוהטרחה 

    

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

  פסקה השונה מהנוסח האחיד.

  

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .6
דיווח ההחברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על  הנהלת

 Committee of, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של לתקופת הדוחכספי ה

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )COSO ."(ת החברההנהל, זו הערכה על בהתבסס 
  . אפקטיבית הינה כספי דיווח על החברה של הפנימית הבקרה, 2016 בדצמבר 31) כי ליום believes( אמינהמ

  

 לשיפוי והתחייבות ביטוח, פטור .7

  לחברה ביטוח אחריות מקצועית המעניק כיסוי סטנדרטי לנושאי משרה.
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  2016, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה הדירקטוריון דוח
   

  2017-9-1וחוזר גופים מוסדיים  2015-9-32גופים מוסדיים בהתאם להוראות נספח ב' לחוזר 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א
, תרשים מבנה הקבוצה וכן פרטים לגבי שינויים בפעילות ת ילין לפידותקבוצ מבנההבהרות בדבר 

  התאגיד.לדוח עסקי  1החברה ובמסמכי היסוד ראה סעיף 

  

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

  

  

  

   

   

  ההשקעה ומסלול הקופה שם

 מספר

 מס אישור

  הכנסה

  ניהול
 מעמד

  העמיתים

        :גמל קופת לפידות ילין

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

  ועצמאים שכירים בנאמנות  9940  60 עד 50 לבנימסלול  –לפידות קופת גמל  ילין

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

  ועצמאים שכירים  בנאמנות  1036  מניות מסלול –לפידות קופת גמל  ילין

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

  ועצמאים שכירים בנאמנות  1360  משלת ישראלממסלול אג"ח  –לפידות קופת גמל  ילין

  שכירים ועצמאים  בנאמנות  1035  מניות 25%עד  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

    :השתלמות קרן לפידות ילין

  ועצמאים שכירים בנאמנות  1162  כללי מסלול - השתלמות קרן לפידות ילין

  ועצמאים שכירים  בנאמנות  1038   מניות %25 עד"ח אג מסלול  -לפידות קרן השתלמות  ילין

  ועצמאים שכירים בנאמנות  1319  "חאג מסלול –לפידות קרן השתלמות  ילין

  ועצמאים שכירים בנאמנות  1361  ישראל ממשלתמסלול אג"ח  –לפידות קרן השתלמות  ילין

  ועצמאים שכירים  בנאמנות  8563  מניותמסלול  –לפידות קרן השתלמות  ילין

   :לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

  מעבידים  בנאמנות  1039  מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  מעבידים  בנאמנות  8056  מסלול כללי ב'  –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

    להשקע גמל קופת לפידות ילין

  עצמאים  בנאמנות  11390  מסלול כללי-ילין לפידות קופת גמל להשקעה

  עצמאים  בנאמנות  11391  מניות 10%מסלול אג"ח עד -ילין לפידות קופת גמל להשקעה

  עצמאים  בנאמנות  11392  מניות 20%מסלול אג"ח עד -ילין לפידות קופת גמל להשקעה

  עצמאים  בנאמנות  11393  אג"ח ממשלותמסלול -ילין לפידות קופת גמל להשקעה 

  עצמאים  בנאמנות  11394  מסלול מניות-ילין לפידות קופת גמל להשקעה
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  :החברההמנוהל על ידי  היקף הנכסיםלהלן 

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

  31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

    ילין לפידות קופת גמל:

 - - 267,927 (*)ומטה 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 1,883,773 2,941,799 4,588,853  601עד  50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 - - 404,855 (*)ומעלה 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 408,444 469,653 682,435 2ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 616,415 612,300 707,231 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 

 82,830 74,900 85,668 3ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 3,387,799 3,412,000 4,710,504 4מניות %25ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 4,949,980 5,195,259 6,183,390 5מניות %25מסלול אג"ח עד ילין לפידות קרן השתלמות 

 3,571,601 5,223,343 8,702,750 6ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

 385,190 378,534 485,682 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 91,866 92,193 98,511 7ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 23,897 106,302 345,234 **)((8ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

     ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:

 502,111 377,719 405,745 ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 - 98,407 121,234 ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב'(***)

    :(****)להשקעהילין לפידות קופת גמל 

 - - 3,516 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

 - - 170 מניות 10%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

 - - 360 מניות 20%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

 - - 70 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

 - - 1,261 קופת גמל להשקעה מסלול מניותילין לפידות 

 15,903,906 18,982,409 27,795,396 סה"כ

  

  
  ב'. כללי מסלול -גמל קופת לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול  1

  ".מנייתימסלול -קופת גמל, נקרא "ילין לפידות 31.12.2015ליום  עד2

  ".מדינהמסלול אג"ח -גמלקופת , נקרא "ילין לפידות 31.12.2015עד ליום 3

  .כללי מסלול -לפידות קופת גמל מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול4

  .כללימסלול -השתלמות קרן לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול 5

  .'ב כללי מסלול-, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות 31.12.2015ליום  עד 6

  ".מדינהמסלול אג"ח -, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות31.12.2015עד ליום  7

  ".מנייתימסלול -רן השתלמותק לפידות"ילין  נקרא, 31.12.2015 ליום עד 8

  

  01/2016 בחודש בפעילותו החל המסלול(*) 

  09/2014 בחודש פעילותו החל המסלול(**) 

  02/2015 בחודש פעילותו החל המסלול(***) 

  12/2016 בחודשמסלולי קופת הגמל להשקעה, החלו בפעילותם (****) 
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  פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בשנות הדוח :  

  

  
  .כללי מסלול -לפידות קופת גמל מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול  1

  ".מנייתימסלול -גמל קופת לפידות"ילין  נקרא, 31.12.2015 ליום עד 2

  ב'. כללי מסלול -גמל קופת לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול 3

  ".מדינה"ח אגמסלול -גמל קופת לפידות"ילין  נקרא, 31.12.2015 ליום עד 4

  .כללימסלול -השתלמות קרן לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול 5

  '.ב כללי מסלול-, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות 31.12.2015ליום  עד 6

  ".מדינהמסלול אג"ח -, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות31.12.2015עד ליום  7

  ".מנייתימסלול -, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות31.12.2015ליום  עד 8

  

  01/2016 בחודש בפעילותו החל המסלול(*) 

  09/2014 בחודש פעילותו החל המסלול(**) 

  02/2015 בחודש פעילותו החל המסלול(***) 

  12/2016 בחודשמסלולי קופת הגמל להשקעה, החלו בפעילותם (****) 

   

  31/12/14  31/12/15  31/12/16  שם הקופה ומסלול ההשקעה

       ילין לפידות קופת גמל:

 - - 10.00% (*)ומטה 50לבני ילין לפידות קופת גמל מסלול 

 8.12% 1.62% 6.66%  601עד  50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 - -  4.58% (*)ומעלה 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 8.37% 3.99% 13.54% 2ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 5.77% 2.67% 2.49% ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 

  2.63%  0.23%  0.49% 3לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראלילין 

  6.09%  2.02%  5.21% 4מניות %25ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 6.14% 1.68% 4.98% 5מניות %25ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 8.15% 1.47% 6.60% 6ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

  5.24%  2.08%  2.24% ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 2.59% )0.03%( 0.42% 7ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

  0.58% 3.40% 12.58% **)((8ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

        ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:

  4.69%  2.57%  3.92% מרכזית לפיצויים מסלול כלליילין לפידות 

 - 0.32% 5.10% ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב'(***)

       :(****) ילין לפידות קופת גמל להשקעה

 - - - ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

  - - - מניות 10%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

  -  - - מניות 20%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

  -  - - ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

  -  -  - ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות
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  תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים  .ב

 מצב עסקי  החברה .1
אלפי ש"ח ליום  71,011 -אלפי ש"ח, לעומת כ 78,590 -מסתכמים בכ 2016בדצמבר  31נכסי החברה  ליום 

אלפי ש"ח, לעומת  13,400 -מסתכמות בכ 2016בדצמבר  31. התחייבויות החברה ליום 2015בדצמבר  31
מחבות החברה בעיקרו . השינוי בהתחייבויות החברה נובע 2015בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום   18,232 -כ

   .לחברה קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה

ש"ח, לעומת הון העצמי בסך   אלפי 65,190 –מסתכם בכ  2016בדצמבר  31העצמי של החברה ליום  נההו

 ןשעניינהעצמי  ההוןתקנות  ברשומות פורסמו, 29.2.2012 ביום. 2015בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי  52,779

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

הונה העצמי של נכון ליום המאזן, שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון הפעילות השוטפת. 

   בתקנות.  החברה גבוה מהסכום הנדרש
  

 תוצאות הפעילות .2

מסתכמות לסך  2016בדצמבר  31הכנסות החברה מדמי ניהול מקופות גמל לשנה שהסתיימה ביום 

. שינוי בהכנסות 2015בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  142,949אלפי ש"ח, לעומת  169,078

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

 87,438ך מסתכמים לס 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים) 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה לשנה  78,652–אלפי ש"ח, לעומת כ 

  10,674 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 12,411מסתכם לסך של  2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  . 5201בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 

  

  (אלפי ש"ח)להלן תמצית דוחות רווח והפסד 

  

 נזילות ומקורות מימון  .3

החברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת 

אלפי ש"ח  1,068מזומנים נטו בסך בחברה השתמשה ה 2016בדצמבר  31. בשנה שהסתיימה ביום באשראי

 המקבילה בתקופה השוטפת פעילותהמ חברהשנבעו ל ₪אלפי  12,195מפעילותה השוטפת, לעומת 

אלפי ש"ח לפעילות השקעה (רכישה של השקעות  2,000 -. בתקופה זו השתמשה החברה בכאשתקד

  פיננסיות בניכוי תמורה ממכירת השקעות פיננסיות).

  

 אחר תאריך המאזן ועד ליום פרסום הדוחהתפתחות החברה המנהלת והתפתחויות שחלו ל .4

ועד ליום פרסום הדוח לא אירעו אירועים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על  2016בדצמבר  31מיום 

   החברה ועל דוחותיה הכספיים.
   

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  631/12/201  31/12/2015  31/12/2014  

  124,278  142,949  169,078  הכנסות מניהול קופות גמל

  537  225  210  רווחים מניירות ערך ואחרות

  124,815  143,174  169,288  סך הכנסות

        

  104,778  126,195  149,964  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  7,523  6,305  6,913  הוצאות מס

  12,514  10,674  12,411  רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק  .ג

  
   סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה

  
מגורמים כלכליים, מושפע והחברה פועלת בתחום ניהול נכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 

על מחירי ניירות וההון, פעילות בשוק ההיקף גורמים אלו משפיעים על וביטחוניים בישראל ובעולם.  יםפוליטי
  הערך והמוצרים הפיננסיים. 

תחת לתחזיות והמשך מדיניות מוניטרית מרחיבה של בנק הייתה שנה נוספת עם אינפלציה שלילית מ 2016
 ביחס השתפרה הכלכלית הפעילות מונת, תבנוסף. המפותחיםהמרכזים בשווקים  בנקיםומרבית ה ישראל
משיך לצמוח ההמשק העולמי  .המדדים במרבית חיובית במגמה השנה את סיים ההון שוק .האחרונות לשנים

  הצמיחה. תוך שיפור קל בסביבת, בקצב מתון
, 24.4%-ב עלה 50, מדד יתר 17.3%-ב עלה 75, מדד תל אביב 3.8%-ב 25מדד תל אביב  ירד 2016במהלך שנת 

כן, מדד  . כמו2.9%-בעלה  20, ומדד תל בונד 2.1%-, מדד אג"ח כללי עלה ב0.9%-מדד אג"ח ממשלתי עלה ב
S&P500  ומדד  9.54%-ב עלההאמריקאיDAX  6.87%-ב עלההגרמני.  

  
  הקופות של ההשקעות מדיניות על והשפעתן"ח הדו בשנת הפיננסיות ההתפתחויות תיאור

  כללי
, ע"פ אומדן לרבעון הרביעי צמחה הפתיע לטובה המשק הישראלי של השנתי הצמיחהקצב  2016שנת  במהלך

, 4%צמחה בשיעור של  2016ובסיכום שנת  ,בחישוב שנתי 6.2% של בקצברבעון במהלך ההכלכלה המקומית 
נתוני  .2014 בשנת 3.2% ושל 2015 בשנת 2.5% של צמיחה ואחרי 3.8%לעומת אומדן ראשוני לצמיחה של זאת 

הצמיחה הגבוהים באופן יחסי הציגו צמיחה רוחבית בהוצאות, בהשקעות ובייצוא ובלטו לחיוב בעיקר לאחר 
עם התכווצות משמעותית של ייצוא  0.8%אשון של השנה הצביע על שהאומדן הראשוני לצמיחה ברבעון הר

  . 3.2%הסחורות והשירותים, נתון זה עודכן בהמשך לקצב של 
 סעיפי . בחמישה2015בשנת  1% של ירידה לעומת, 0.2%המחירים לצרכן סיים את השנה בירידה של  מדד

ותחבורה ותקשורת, נרשמו ירידות  והנעלה הלבשה ת,לבי וציוד ריהוט ,ופירות ירקות ,מזון: ראשיים צריכה
. בחמישה סעיפי צריכה ראשיים: דיור, אחזקת הדירה, בריאות, חינוך, תרבות 2015מחירים לעומת שנת 

 .2015ובידור ושונות, נרשמו עליות מחירים לעומת שנת 
 2016בר ונובמבר כמו כן, מהשוואה שביצע הלמ"ס בין מחירי דירות  בעסקאות שבוצעו בחודשים אוקטו

  . 8.1%-, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב2015לעומת אותם חודשים בשנת 
. על רקע 0.1%והותיר את הריבית ברמה נמוכה של ישראל המשיך במדיניות המוניטרית המרחיבה  בנק

ה המדיניות המרחיבה בשווקים רבים בעולם והתחזקות השקל, הערכת הבנק היא כי המדיניות תיוותר מרחיב
לאורך זמן. אולם, בשלב זה מעדיפה הוועדה המוניטרית התערבות בשוק המט"ח על פני מדיניות ריבית 

  שלילית.
שהושפע מהותית  25סיים את השנה במגמה חיובית במרבית המדדים, מלבד מדד ת"א ההון הישראלי  וקש 

סיימו את השנה בתשואה מירידות חדות במניות הפארמה המהוות משקל מהותי מהמדד. מדדי אגרות החוב 
המחצית הראשונה של השנה התאפיינה בירידת תשואות עד היוודע תוצאות משאל העם בבריטניה  ,חיובית

)Brexit ,שלאחריה החלה עליית תשואות מתונה שהפכה לחדה עם היוודע תוצאות הבחירות בארה"ב. אולם (
  לסיכום שנתי חיובי.תיקון חלקי במחירים שהתרחש בימים האחרונים של השנה הספיק 

התחזקות מול השער הנומינלי האפקטיבי על רקע המשך שנה נוספת של המשיך להפגין עוצמה, ורשם  השקל
והמשך  זרימת כספים להשקעות ריאליות בישראל, המשך קיומו של עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים

  המדיניות המוניטרית המרחיבה בעולם.העמקת 
  

העלה  FED-מתונה יותר מזו שציפו לה בתחילת השנה. ה אך, מוניטרית מצמצמת דיניותבמ המשיכה"ב ארה
. הרקע להעלאת הריבית הינו 2016נקודות בסיס בחודש דצמבר, העלאה יחידה במהלך  25-את הריבית ב

  הערכות כי שוק העבודה מצוי במצב של תעסוקה מלאה וכי נרשמה עליה בסביבת האינפלציה. 
בארה"ב התרחש עם היוודע זכייתו של דונלד טראמפ במרוץ לנשיאות. תוצאות הבחירות  האירוע המרכזי

הביאו לתיקון חד בשוקי אגרות החוב ולעלייה חדה בשוקי המניות בהובלת הפיננסים, התעשייה והאנרגיה על 
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ות סיימו רקע הציפיות שמדיניות טראמפ תביא עמה צמיחה מהירה יותר ואינפלציה גבוהה יותר. שווקי המני
את השנה בתשואה חיובית נאה. את העלייה בתשואות אגרות החוב שהחלה בחודש יולי והעמיקה לאחר 
תוצאות הבחירות ניתן להסביר בעלייה באינפלציה ובציפיות האינפלציוניות, צפי למתווה העלאות ריבית מהיר 

  יותר, עלייה צפויה בגירעון בארה"ב ועלייה בפרמיית הסיכון.  
  

הורדה נוספת של שעיקרה הרחיב את המדיניות המוניטרית המשיך ומארה"ב, הבנק המרכזי האירופאי  בשונה
 60-מ ), הרחבת רכישות האג"ח החודשיות-0.4%-ל –, הריבית על הפיקדונות 0%-ל –הריבית (המוצהרת 

פיננסיים, -ות לאמיליארד אירו, הרחבת סוג הנכסים הנרכשים גם לאג"ח חברות של מוסד 80 -מיליארד אירו ל
בחודש שהחלה . הרחבת התוכנית והרחבת התכנית להלוואות למערכת הבנקאית בריבית אפסית או שלילית

מהלכו הודיע הבנק המרכזי האירופאי שהחל מחודש במרץ נותרה על כנה לאורך השנה עד חודש דצמבר ש
  אירו.  דמיליאר 60-יקטן היקף הרכישות החודשיות בחזרה ל 2017אפריל 

על פי הבנק המרכזי האירופאי הצמיחה בכלכלת אירופה מתייצבת, אם כי בקצב נמוך, והצפי הוא להמשכה 
 של מגמה זו. כמו כן, לאור העלייה במחיר הנפט צפויה עלייה משמעותית באינפלציה.

ת לקראת סיום הרבעון השני התקבלו תוצאו. 2016באירופה החלו להתממש במהלך שנת  םהסיכונים הפוליטיי
הקצר ההודעה על תוצאות יע על יציאתה מהאיחוד האירופאי. בטווח משאל העם שהתקיים בבריטניה והכר

המשאל הביאה לירידה חדה במדדי המניות המרכזיים בעולם וכן לירידת תשואות חדה באגרות החוב 
התחלף מהר בסנטימנט חיובי מאוד  Brexit -הממשלתיות באירופה ובארה"ב. אולם, החשש הגדול מה

בשווקים שבא לידי ביטוי בחזרה למתווה עליות בשווקי המניות ביחד עם עלייה הדרגתית בתשואות האג"ח. 
, גבוה ממרבית מדדי המניות באירופה. גם 14.4%-מדד הפוטסי הבריטי סיים את השנה בתשואה חיובית של כ

עוד שמניות הבנקים האירופאים סיימו בתשואה שלילית על הגרמני סיים בתשואה חיובית, ב – DAXמדד ה
  רקע חששות ליציבותם. 

מהשפל שהגיע אליו בתחילת השנה. הפעילות בסין  50%-מחיר חבית נפט התרומם ביותר מ 2016במהלך שנת 
שהתייצבה, עודף ההיצע הגדול ביחד עם המחירים הנמוכים בשוק הנפט גרמו לירידה בתפוקת היצרניות 

במחירי האנרגיה עלו מדדי האינפלציה וציפיות האינפלציה  הירו את השוק לשיווי משקל. בעקבות העלייוהחז
בשווקים בעולם. הנהנות העיקריות מכך היו השווקים המתעוררים שנוטים להציג ביצועי יתר ביחס למדינות 

  המפותחות בתקופה בה מחירי הסחורות והאינפלציה עולים. 

 
 השינוי שיעור. 5201בשנת  %1 -של כ ירידה, לעומת 6201בשנת  %0.2-מדד המחירים לצרכן ירד ב – אינפלציה

  ). 3%-1%היה נמוך מהטווח התחתון של יעד האינפלציה ( 2015 בשנתמדד ב
עקב  המחירים ירידות התמתנותעל רקע , זאת שעברה משנההייתה שלילית אך גבוהה  האינפלציהאמנם 

 הציפיותהתפוגגות השפעתן הישירה של הירידות במחירי האנרגיה ושל הפחתות המחירים שיזמה הממשלה. 
לטווחים הבינוניים והארוכים  דהפורוורלטווחים הקצרים הוסיפו לנוע מתחת לגבול התחתון, בעוד הציפיות 

  נמצאו מעל הגבול התחתון ובמרכז היעד, בהתאמה.
 האינפלציה לגבי וציפיותיה האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת

  .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית
  

-בכ השקל מול נחלש , האירוכן. כמו השקל מול %1.46-כב נחלש הדולר, 6201 שנת במהלך – חליפין שערי
 וסביבת המוניטרית ההרחבה המשך, על רקע 2016במהלך שנת  3.1%-בכ נחלש/דולר אירו חליפין שער. 4.78%

  .האירו בגוש הנמוכה הצמיחה
 המוניטרית ההרחבה מהעמקתכתוצאה  בעיקר שנובע יתר בייסוף נמצא החליפין שער, ישראל בנק לפי

שאילצה  מדיניות ,"ההקלה הכמותית" באירופה ויפן ותוכנית השלילית הריבית מדיניות במיוחדו הגלובלית
  מדינות נוספות לאמץ פעולות דומות. 

"ח ולמתן את המידה שבה ההרחבה המטישראל העדיף להמשיך לפעול במדיניות ההתערבות בשוק  בנק
קיצוניים  אמצעים מנקיטת ולהימנע, קהמוניטרית החריגה בקרב שותפות הסחר של ישראל משפיעה על המש

  הורדה לריבית שלילית.  כגון, לדבריו
  

  .%0.1רמה של בללא שינוי,  בנק ישראל את הריבית של המוניטרית הוועדה ותירהה 6201שנת  במהלך – תריבי
  במהלך השנה: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק
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 המחירים הפחתות של הישירה שההשפעה למרותלהיות שלילית,  ממשיכה אינפלציהה סביבת •
 .ומתפוגגת הולכת האנרגיה מחירי וירידת היזומות

 מהשנים יותר גבוה בקצב לצמיחה חזרתמונת הפעילות הריאלית מוסיפה להיות חיובית. התוצר  •
, אבטלה של נמוכה רמה, תעסוקה של גבוהה רמה על להצביע ממשיכים העבודה שוק ונתוני האחרונות

 .בשכר מתמשכת ועלייה
 הפעילות. העולמי הסחר של ההתרחבות בקצב ירידה תוך איטי בקצב לצמוח ממשיך העולמי המשק •

 .בעולם מרכזיים בשווקים מרחיבה להיות ממשיכה המוניטרית
 של השיקולים במוקד להיות ממשיכהמול הדולר ומול השער הנומינלי האפקטיבי  השקל התחזקות •

 והמגזר היצוא צמיחת על להקשות ממשיכה האפקטיבי החליפין שער של רמתו כי שטוען, ישראל בנק
  .הסחיר

כי מנגד מסתמנת האטה בקצב החודשי  וציין, הדירות במחירישיעור העלייה  להמשך גם התייחסישראל  בנק
  של נטילת המשכנתאות תוך המשך עלייה בריבית המשכנתאות. 

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

  
"ג. מהתמ %2.15-"ח, שהם כשמיליארד  5.92-ב הסתכם 6201בשנת  הגירעון אומדן – המדינה בתקציב הגירעון

-כ"ח, שמיליארד  35של  סךעמד על  אשר, 2016ששוער בתקציב המקורי לשנת  מזה נמוךהיה  בפועלהגירעון 
 8.8הסטייה של הגירעון מוסברת על ידי הכנסות גבוהות מהחזוי בסך  .החוזי בתקציב המקורי "גמהתמ 2.9%

 23.1הגירעון למימון הסתכם בסך של  .₪מיליארד  0.3בסך  ןמהתכנו נמוכות הוצאות ידי ועל ₪ מיליארד
ויתרות  ₪מיליארד  2.2, הכנסות הון נטו בסך ₪מיליארד  22.5ומימונו נעשה על ידי גיוס הון בסך  ₪מיליארד 

 בנושא והניתוח למימונו והדרכים הגירעון התפתחות אחר עוקבת החברהשלה בבנקים עלו בגובה ההפרש. הממ
  .הגמל קופות משקיעות שבהן החוב לאגרות בקשר החברה החלטות על משפיע

  
בחשבון  העודף) הדוח כתיבת למועד הקיים העדכני(המידע  6201 שנת של השלישי ברבעון – התשלומים מאזן

  . הקודם ברבעוןדולר  מיליארד 3.5דולר, בהשוואה לעודף של  דמיליאר 2.8-השוטף הסתכם ב
  

  הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור
של  הראשוני בשוק ההנפקות סך קטן 6201במהלך שנת  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק

מיליארדי  38.89 -ל בהשוואה, למניות והמירים מניות בהנפקת"ח ש מיליארדי 29.35מניות והמירים: גויסו 
הושפעו מהנפקות והקצאות פרטיות שביצעה  2015-ו 2016 בשנת ההון גיוסי סךלציין כי  יש .2015ש"ח בשנת 

 חברות"ח אגהגיוסים באמצעות  היקף .בהתאמה ₪ מיליארד 29-וכ ₪ מיליארד 21-כ של בסךחברת "טבע" 
  . 2015ש"ח בשנת  מיליארד 57.08-ל בהשוואה, חברותמיליארדי ש"ח באג"ח  67.13 גויסו 2016 בשנת: גדל
 5.9 -כ של לגיוס בהשוואה ₪מיליארד  5.3-כ של שלילי נטו גיוס בסך 2016 שנת הסתיימה"ח ממשלתי באג

  .2015 בשנתמיליארדי ש"ח 
  

  אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמותוהתפתחויות בענף קופות הגמל  מגמות
 של ההשתלמות וקרנותצבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  נרשמה 2016שנת  במהלך

 7.8  -כ על עמדה החברה שלובקופה המרכזית לפיצויים  ההשתלמות קרןהחברה. הצבירה נטו בקופת הגמל, 
 2016בסוף שנת  .וההשתלמות הגמל קופות שוק בכלל ₪ מיליארד 11.2-כ של בסך צבירה לעומת ₪ מיליארד

 כאשר"ח, ש מיליארד 27.8 -כעל סך של  עמדהחברה  של וההשתלמותהנכסים המנוהלים בקופות הגמל  שווי
 401-כ שלעל סך  עמד 2016 שנת סוףל נכון ההשתלמות וקרנותהגמל  קופות שוקסך הנכסים המנוהלים בכלל 

  "ח. ש מיליארד
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ד
  

  החברה ומצב הגמל קופות ענף התפתחות .1
הנכסים המנוהלים בקופות הגמל  שווי 2016בסוף שנת  .1קופות גמל 181פעלו  2015 שנת לתום נכון

 קופות שוקסך הנכסים המנוהלים בכלל  .ש"ח מיליארד 27.8 -כסך של על  עמדהחברה  של וההשתלמות

 בדצמבר 30ליום  נכון (ללא קופות מרכזיות לפיצויים וקופות גמל להשקעה) ההשתלמות וקרנותהגמל 

  "ח.ש מיליארד 373-כ שלעל סך  עמד 2015

נקבעו  ,2012תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) (דמי ניהול) תשע"ב הוראות  במסגרת

מודל אחיד לגביית דמי ניהול הן מההפקדות והן מהצבירה,  הוחל, 2014לינואר  1החל מיום  בקופות הגמל

  בדומה לענף הפנסיה. 

בנושא המסלקה הפנסיונית נעשים שינויים משמעותיים באופן העבודה מול  חוזרים פרסום בשל

   המעסיקים, הלקוחות, הלקוחות והמפיצים.

רגולטוריות נוספות אשר עשויות להשפיע על שוק קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בכלל ועל  להוראות

  לדוח עסקי התאגיד. 6פעילות החברה בפרט, ראו סעיף 

 
  לעמיתים הסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים .2

לדוח  5נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות בסעיף 

   תיאור עסקי החברה.

  

  

  ניתוח ההתפתחויות
 7קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית (בעלת  גמל אחת מכל סוג: קופתנכון למועד הדוח מנהלת החברה 

מסלולית  השתלמותקרן  ,מסלולי השקעה) 2(בעלת  מסלולית קופה מרכזית לפיצוייםמסלולי השקעה), 

בשנות הדוח חל גידול בסך  .מסלולי השקעה 5וקופת גמל להשקעה בעלת  מסלולי השקעה) 5(בעלת 

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

נובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת אחרות. 

להערכת החברה, . לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת הקופותלסיכון שהושגו בידי 

לפקודת מס הכנסה  190שקעה וכן הגידול בהפקדות לקופות הגמל בהתאם לתיקון פתיחת קופת הגמל לה

  החברה. יתמכו בהמשך הגידול בנכסים המנוהלים ע"י

בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים המתלה את זכות  6.2016כנסה מס' חוזר מס ה יש לציין כי

המעסיק לרשום הוצאה בגין הפרשות לפיצויים בעמידתו בהוראות החוזר צפוי להקטין את היקף הנכסים 

  המנוהלים בקופה המרכזית לפיצויים.

ויים מצד שוק ההון אשר בהעדר יציבות צפויים מסלולים לשינקיימת השפעה רבה להערכת החברה, 

הערכות החברה מבוססות על ניתוח  להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים להיחלש. םסולידיי

מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס למתחרים בשוק, והעדר שינויים נוספים  ןהשוק, וקיומ

     , ולפיכך אין ודאות כי תחזיות או הערכות אלה יתממשו.ןהחיסכוברגולציה העשויים להשפיע על מגמות 
   

                                                                    
 .2015דוח הממונה על רשות שוק ההון לשנת לפי  1
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 :מידע נוסף  .ה
  הרגיל העסקים ממהלך החורגיםהחברה  בעסקיחריגים או חד פעמיים אירועים  .1

 בקשה לאישור תביעה כתובענה ייצוגית 
 לפידות קופת הגמל המנוהלת על ידי  , לאחר תאריך המאזן, הגישה עמיתה בילין15.3.17ביום 

 ) ובקשה לאשרה כייצוגית כנגד החברה וחברה מנהלת נוספת.1409-03-17החברה, תובענה (ת"צ 
טענות התובעת נוגעות לאופן יישום החברה את תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות 

הוראות הקשורות לזכות  , וכן טענות בשל הפרת2012-גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), תשע"ב
  .1981-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-לפרטיות כזכות נגזרת חוק

יצוין, כי חישוב סך התביעה המופיע בבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית אינו ברור ולפיכך 
  אין ביכולתה של החברה לקבוע מהו סך התביעה.

כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה  ),more likely than notלהערכת החברה יותר סביר (
והבקשה לאישור הבקשה כייצוגית תידחה. עוד יצויין, כי הואיל והיקף החשבנות הרדומים 
בחברה הנו נמוך ביותר והחברה פועלת בהתאם להוראות הדין לעניין איתור עמיתים ומוטבים 

נה מהותית. בהתאם לכך לא נכללה הרי שלהערכת החברה החשיפה הכספית של התביעה אי
  הפרשה בדוחות הכספיים.

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

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

 גירעוןעל  המצביעים ארועיםהתרחשו  לא לאחריו/או ו הדוח בתקופתידיעת החברה,  למיטב .1
  .הדין להראות בהתאם מהחברה הנדרש העצמי בהון צפוי

 הדין בהוראות עמידה לצורךלגייס מקורות  לא תדרש 2017במהלך שנת  ,החברה להערכת .2
  .הון עצמי מזערי לעניין

 
לעסקה משותפת, להשקעה בתאגיד אחר, להגדלה או הקטנה בשיעור  שהייתההשפעה  .3

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

  .רלוונטי לא
 

 העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תיאור .4
 בדוח עסקי התאגיד. 18ראה לעיל בסעיף  העיקריים ויעדיה החברה של האסטרטגיה לתאור

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

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

  
סר והתיקון א .חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)ל 20אושר תיקון  16.1.2017ביום 

לדמי הניהול שייגבו מאדם שמצטרף לקופת  לסוכן ביטוח בזיקהשתשולם ההפצה עמלת  חישוב
נקבע סעיף עונשי לפיו, מי שמפר את ההוראה ומחשב את עמלת ההפצה בזיקה  במסגרת החוקגמל. 

שקלים  226,000לשיעור דמי הניהול צפוי לעונש של שנת מאסר קנס העומד כיום על סכום שנע בין 
  .2017באפריל  1שקלים חדשים, על פי זהות המפר. תחילתו של התיקון נקבע  3,616,000-חדשים ל

  .את הוראות החוק בכוונת החברה ליישם
  

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

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

והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה,  ים המשותפיםמנכ"לההנהלת החברה בשיתוף 
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

חברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו ים משותפים בהחברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל
אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד,  כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן

לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות 
  הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 
 בקרה פנימית על דיווח כספי:  .ז

  
לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית  2016בדצמבר  31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על 
 הבקרה על לאחריותה באשר ההנהלה הצהרת הבקרה הפנימית של החברה על הדיווח הכספי.

 על הפנימית הבקרה המבקר לגבי החשבון רואה של הדעת חוות וכן הכספי הדיווח על הפנימית

  .הכספי לדוח מצורפים הכספי,  הדיווח
  

 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי  .ח
 

ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן: "החברה") אחראית 
לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה 
תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה 

והוראות ) IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים (לל דוחות כספיים המפורסמים בהתאם נאותה ש
הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות 
מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של 

  בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.בטחון בלבד 
  

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות 
מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, 

והתקשורת אפקטיביים ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע 
  ) ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorומנטרים (

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

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של  ,2016בדצמבר  31כספי ליום 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  )COSO בהתבסס על הערכה ."(

, הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי 2016בדצמבר  31) כי ליום believesזו, ההנהלה מאמינה (
  הינה אפקטיבית.

  

  

  

  

  
  

          2017, במארס 28

  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, מצהירדליה שניגב' אני, 

 

 (להלן "הדוח"). 2016לשנת  הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה")את  סקרתי .1

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2

בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה שנכללו בו, לאור הנסיבות הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3

מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסיםולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4

 :וכן הפנימית על דיווח כספי של החברה

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 נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

  וח.דה

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה   .ב

דיווח סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני 

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההון.IFRSבינלאומיים (

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 רבעון הרביעי שב שאירעעל דיווח כספי  חברהההפנימית של  כל שינוי בבקרהבדוח  גילינו  .ד

 -; וכן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש מהותי,

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .5

  כספי: העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו

על דיווח  כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימיתאת   .א

  כספי, וכןשל החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע  האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת כספי,

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  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.

  

  
  
  

   

    2016, במארס 28
  

  

    תאריך 
  

  שניליה ד
  משותף מנכ"ל
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  , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 

 

 (להלן "הדוח"). 2016לשנת  הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה")את  סקרתי .1

מהותית הנחוץ  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 המכוסה כדי שהמצגים 

 בדוח.

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3

ון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסיםולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4

 וכן: הפנימית על דיווח כספי של החברה

להבטיח  מיועדיםונהלים כאלה, הקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות   .א

בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה   .ב

הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח 

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההון.IFRSבינלאומיים (

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותאת  הערכנו  .ג

 -ס על הערכתנו; וכן של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסהאפקטיביות 

השפיע באופן ברבעון הרביעי ש שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .ד

 -מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן  באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש מהותי,

בקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המ .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

  רה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי, וכןשל החב 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.

  

  
  
  

  

    2016, במארס 28
  

  

    תאריך 
  

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

  

 (להלן "הדוח"). 2016לשנת  הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה")את  סקרתי .1

מהותית הנחוץ  עובדהמצג של  וחסר במצג לא נכון של עובדה מהותית ולא כל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2

שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה כדי שהמצגים 

 בדוח.

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3

פעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים מצב הכספי, תוצאות הההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסיםולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4

 וכן: הפנימית על דיווח כספי של החברה

להבטיח  מיועדיםת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, הקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תח  .א

בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה   .ב

גבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח סבירה של ביטחון ל

 ) ולהוראות הממונה על שוק ההון.IFRSבינלאומיים (

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותאת  הערכנו  .ג

 -המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן  של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופההאפקטיביות 

השפיע באופן ברבעון הרביעי ש שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .ד

 -מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן  באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש מהותי,

גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו  .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

  של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי, וכן הלפגוע ביכולת כספי, אשר סביר שצפויים

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 

  

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

  

    2016, במארס 28
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
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  2016בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  
  
  
  2016בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  
  
  

  תוכן העניינים

  
  
  

 ע מ ו ד 

  
  

 2-3 דוח רואי החשבון המבקרים
  

 4 הכספידוחות על המצב 
  

 5  דוחות על הרווח הכולל
   

 6  דוחות על השינויים בהון
   

 7  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 8-25  ביאורים לדוחות הכספיים
   

  



 

2  

  

  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דיווח כספיבדבר בקרה פנימית על 

  
, 2016בדצמבר  31"החברה") ליום  -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן 

 Commission Committee of-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה
Sponsoring Organizations of the Treadway   להלן)- "COSO הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה .("

פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון 
ה פנימית על דיווח כספי של החברה וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקר

  בהתבסס על ביקורתנו.
  

בארה"ב בדבר ביקורת Oversight Board  Public Company Accounting  (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
לתכנן את  של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח 
כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה 

תפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה של אפקטיביות התכנון וה
  שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
חון לגבי המהימנות של בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביט

הממונה והנחיות ), הוראות IFRSדיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (
. 1964-על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

  ת על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר:בקרה פנימי
  
מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה   )1(

  ;(לרבות הוצאתם מרשותה)
  

כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש   )2(
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה והנחיות ), הוראות IFRSבינלאומיים (

, ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם 1964-(כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד
 ;אות הדירקטוריון וההנהלה של החברהלהרש

  
מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או ההעברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי   )3(

  מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
  

וח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיו
העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או 

  שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
  

, בהתבסס על 2016בדצמבר  31נות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחי
  .COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  
 2015-ו 2016בדצמבר  31של החברה לימים  על המצב הכספיביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות 

, 2017במרץ,  28 והדוח שלנו, מיום 2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום  בשנהלכל אחת משלוש השנים ואת תוצאות הפעולות 
  של החברה. כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים

  
  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
  2017במרץ,  28אביב, -תל
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  
  
  

בדצמבר  31"החברה") ליום  -(להלן  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של 
ואת דוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים  2015-ו 2016

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו 2016בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 
  .היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה 
. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 1973-חשבון), התשל"ג

תית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהו
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

רתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקו
 בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
  

בדצמבר  31הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים  לדעתנו,
ם בתקופה שהסתיימה ביום ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השני 2015-ו 2016

הממונה על שוק ההון, הביטוח והנחיות הוראות ל ובהתאם) IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( 2016בדצמבר  31
   .והחיסכון במשרד האוצר

  
  

ת רואי בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכ PCAOB -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת  2016בדצמבר  31חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות  2017במרץ,  28 והדוח שלנו מיום COSOמשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
  החברה. הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

  
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
  
  
  

  2017במרץ,  28אביב, -תל
  



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על המצב הכספי

  
  
  
  בדצמבר 31ליום     

    6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  

        
        נכסים

  1,156   4,651   3  הוצאות רכישה נדחות
  1,228    2,042   8  נכסי מיסים שוטפים

  11,822   15,951   4  חייבים ויתרות חובה

  14,206    22,644     נכסים  הכל סך

        
     5  השקעות פיננסיות

  21,512   23,721    קרנות נאמנות

  21,512   23,721    השקעות פיננסיות  סך הכל

        

  35,293   32,225  6  מזומנים ושווי מזומנים
       
       

  71,011   78,590    סך כל הנכסים

       
       
       

     7  הון
  1,100   1,100    הון מניות

  51,679   64,090    עודפים

        

  52,779   65,190   סך כל הון

       
       התחייבויות

  319   371  8  התחייבויות בגין מסים נדחים

  17,913   13,029  9  זכאים ויתרות זכות

  18,232   13,400    סך כל ההתחייבויות
       
       

  71,011   78,590    סך כל ההון וההתחייבויות

       
  
  
  
  
  

    

  דב ילין

 יו"ר הדירקטוריון

  דליה שני

 מנכ"ל משותף

  סני זלכה

 מנכ"ל משותף

  דהןאמיר בן 

 בתחום הכספים נושא המשרה הבכיר

  
  
  
  
  

  2017במרץ,  28 תאריך אישור הדוחות:



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על הרווח הכולל

  
  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     

    6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

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

          
 124,278  142,949  169,078  10  גמל, נטו הכנסות מדמי ניהול מקופות

 537  225  210  12  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

         

  124,815   143,174   169,288    סך כל ההכנסות

         
  63,689   78,652   87,438   13  דמי ניהול לחברה קשורה

  31,044   36,317   49,567  14  עמלות, הוצאות שיווק והפצה
  3,087   3,124   3,637   15  הוצאות הנהלה וכלליות

  6,958   8,102   9,322  16  אחרות הוצאות תפעול

      

 104,778  126,195  149,964    סך כל ההוצאות
       
       

  20,037   16,979   19,324    רווח לפני מסים על ההכנסה
      

 7,523   6,305   6,913  8  מסים על הכנסה

      

 12,514  10,674  12,411    לשנה רווח

      
      
      

 12,514  10,674  12,411    סך כל הרווח הכולל לשנה

      
    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על השינויים בהון

  
  
 
 סך הכל עודפים הון מניות 

 
אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

אלפי 
 ש"ח

     
 29,591  28,491  1,100  2014בינואר  1יתרה ליום 

    

 12,514  12,514  -  השנלכולל רווח 

    
 42,105  41,005  1,100  2014בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 10,674  10,674  -  רווח כולל לשנה

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

    

 12,411  12,411  -  רווח כולל לשנה

     

 65,190  64,090  1,100   2016בדצמבר  31לים יתרה 

     
    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על תזרימי המזומנים

  
  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  12,514   10,674   12,411   לשנהרווח 
        

        פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:
        

        הפסדים (רווחים) נטו מהשקעות פיננסיות:
  )427(  )188(  )209(  קרנות נאמנות

  -   )1,156(  )3,495(  שינוי בהוצאות רכישה נדחות

  7,523   6,305   6,913   הכנסהההוצאות מיסים על 

        

   3,209   4,961   7,096  

        
        שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

  )1,826(  )1,477(  )4,129(  שינוי בחייבים ויתרות חובה
  120   )79(  2,086   שינוי בזכאים ויתרות זכות

  )1,901(  10,321   )6,970(  שינוי בזכאים צדדים קשורים

        

  )9,013(   8,765  )3,607(  

        
        השנה: מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך

  )2,782(  )13,105(  )7,675(  מסים ששולמו

  1,139   900   -   מסים שהתקבלו

        

  )7,675(  )12,205(  )1,643(  
        
        

  14,360   12,195   )1,068(  מפעילות שוטפת(שימשו) מזומנים נטו שנבעו 

        
        

        תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  -  2,594  -   תמורה ממימוש השקעות פיננסיות

 )6,507( )4,596( )2,000(  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

        

 )6,507( )2,002( )2,000(  השקעה שימשו לפעילותש  מזומנים נטו
        
        

  7,853   10,193   )3,068(  במזומנים ושווי מזומנים ירידה
        

  17,247   25,100   35,293   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

        

  25,100   35,293   32,225   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        
  



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים
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  כ ל ל י  -  1ביאור 

  
  תיאור כללי של החברה ופעילותה:

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

  , במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה הינה מוסד כספי לעניין מס ערך מוסף.2004את פעילותה בדצמבר 
  

  קופות גמל מסלוליות:ע ארבהחברה עוסקת בניהול 
  

  קרן השתלמות -ילין לפידות   א.
  

  קופת גמל -ילין לפידות   ב.
  

  קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות   ג.
  

  להשקעה ת גמלוקופ -ילין לפידות   ד.
  
  

  מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  :(IFRS)הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   א.

 
") ופרשנויות להם IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

. עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 
  אלה. יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים 

  
) בכפוף להתאמות מסויימות להוראות IFRSהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים (  ב.

  "ההוראות").  -הממונה (להלן 
  

  :ותהליכים נהלים, מטרות, הון ניהול  .ג

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

מניותיה, וכן על מנת לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית. הדירקטוריון מפקח על רווחיות  לבעלי תשואה להניב
בדצמבר  31להלן. נכון ליום  7החברה ועל יציבותה הפיננסית. החברה כפופה לדרישות הון חיצוניות, כאמור בביאור 

  , החברה עומדת בדרישות ההון החיצוניות כאמור.2016
  

  מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:  .ד

  
בהתאם להנחיות והחוזרים של הממונה בדבר מבנה החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי 

  ).IFRSהגילוי בדוחות הכספיים של חברות מנהלות ובהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (
  

  חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  ה.

  
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד.
  
  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:  .ו

  
להערכת החברה, לאור המבנה  ההוצאות. מהותהוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על 

  הארגוני של החברה, סיווג ההוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:  .ז

  
 של החברה ערוכים בשקלים חדשים שהוא מטבע הפעילות של הסביבה הכלכלית העיקרית בההדוחות הכספיים 
  "מטבע הפעילות"). -היא פועלת (להלן 

  
  מזומנים ושווי מזומנים:  .ח

  
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן 

  ה חודשים.קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלוש
  

  נכסים פיננסיים:  ט.

 
  :כללי  )1(

  
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 
המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת 

 חברהכרת או נגרעת במועד המסחר (המועד בו ההזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מו
  התחייבה לרכוש או למכור נכס).

  
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים 

  פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.
  

נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו 
  של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:

  
 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. �

  
  חייבים. �

  
  יג. 2 יםראה ביאור,"מכשירים פיננסיים" IFRS9ן פרסום יילענ

  
  :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )2(

  
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים לצורכי 

  מסחר או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
  

  סי מסווג כמוחזק למטרות מסחר, אם:נכס פיננ
  
 הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או �
  
ידי החברה ולגביהם קיימת ראיה -הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד על �

 לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או
 
 פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר. הוא נגזר שאינו חוזה ערבות �
 

נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן, 
לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין, מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח 

ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. לעניין או ההפסד נטו המוכר 
  .ב.5אור יאופן קביעת השווי ההוגן, ראה ב

  
  :חייבים  )3(

  
  חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל, מסווגים כחייבים.
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  )(המשך מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  הכרה בהכנסה:  .י

  
הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן 

  שירותים במהלך העסקים הרגיל.
  
  :הכנסה ממתן שירותים  )1(

  
  ובהתקיים כל התנאים הבאים: מתן השירותהכנסה ממתן שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של 

  
 ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן;סכום  �
 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה;  �
 בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן מתן השירותשלב ההשלמה של  �

 ניתנות למדידה באופן מהימן.  ווהעלויות הנדרשות להשלמת מתן השירותהעלויות שהתהוו במסגרת  �
  

  :תהכנסות ריבי  )2(

  
  ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. בסכום ההשקעההכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב 

  
  :הכנסות מדיבידנד  )3(

  
  הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.

  
  הכנסה:המסים על   .אי

 
  :כללי  )1(

  
כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה 

  הנדחים.
  

  :מסים שוטפים  )2(
  

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה במהלך תקופת 
הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 
והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 
נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר 

  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
  

מיסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז נכסים והתחייבויות 
 את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

  
  :מסים נדחים  )3(

  
ייבויות לבין ערכם החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתח

בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת 
מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 

ן כל ההפרשים הזמניים בין ערכם הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגי
לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים 
הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני 

  הניתן לניכוי.
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  (המשך) חשבונאיתמדיניות   -  2ביאור 

  
  סווג ריבית ששולמה וריבית שהתקבלה בדוח על תזרימי המזומנים:  .בי

  
בגין ריבית ששולמה כתזרימי תזרימי מזומנים וכן בידיה שהתקבלה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית  חברהה

וגים ככלל כתזרימי תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסו מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת.
מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו 

  לפעילות השקעה או מימון. 
  

  :ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה ,אינם בתוקףושפורסמו ותיקונים לתקנים פרשנויות  ,תקנים  .יג

  
� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

 
אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו  את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים סופי כולל בין היתרהתקן ה

, וכן כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו 2009בשלב הראשון בשנת 
בינואר  1ת המתחילות ביום . התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיו2010בשלב השני בשנת 

  או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי. 2018
  

הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים של החברה אינה צפויה להיות 
   מהותית.

  
� IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות"  

 
התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם 

 IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 
העברת "חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את 

הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. 
לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים 

 המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותן סחורות או שירותים.
 
 תקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:ה
  
  זיהוי החוזה (או החוזים) עם הלקוח.  .1
  זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.  .2
  קביעת מחיר העסקה.  .3
  הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.  .4
 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.  .5
  

  יבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.יישום המודל תלוי בעובדות ובנס
 

בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם 
אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את 

  והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.המהות, הכמות, העיתוי 
 

או לאחריו. יישום  2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
מוקדם אפשרי. ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת 

  הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.
  

בשלב זה, לומדת החברה את השפעת הוראות התקן על החוזים שלה עם לקוחותיה ועל אופן ההכרה 
 בהכנסה מהם. בחינה זו טרם נסתיימה.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  :פעילות מגזרי  .יד

  
תוצאות התפעוליות של החברה, היא לראות את כל הפעילות של החברה לניהול קופות גמל גישת ההנהלה לבחינת 

  וקרנות השתלמות כמגזר פעילות אחד. לפיכך, החברה אינה מציגה ביאור על מגזרי פעילות.
  

  :נדחות ישהכר הוצאות  .טו

  
) אשר DACרכישה נדחות ( עמלות לסוכנים המשולמות עבור גיוס עמיתים נוספים לקופות הגמל נרשמות כהוצאות

מופחת על פני  DAC -ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן את השבתן, באמצעות דמי ניהול צפויים. ה
  התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.

  
  :הצמדה בסיס   .זט

  
  תקופת הדיווח.הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום  יתרות  )1(
 
  להלן נתונים על המדד:   )2(

 מדד בישראל 
 מדד בגין מדד ידוע  

 נקודות  נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:
  118.34  118.34 2016בדצמבר  31ליום 
  118.58  118.70 2015בדצמבר  31ליום 

    

 % % שיעורי השינוי:

   
  )0.2(  )0.3(  2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
  (1.0)  (0.9)  2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
  )0.20(  )0.10(  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

  
  

  הוצאות רכישה נדחות  -  3ביאור 

  
  ההרכב:  א.

  בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  1,156   4,651   גמל -הוצאות רכישה נדחות 

      
  

  :נדחות רכישה בהוצאות התנועה  .ב

  אלפי ש"ח  

    
   -   2015בינואר,  1יתרה ליום 

    1,306   תוספות
  ) 150(   הפחתה שוטפת

  1,156   2016בינואר,  1יתרה ליום 
  6,070   תוספות

  )2,575(   הפחתה שוטפת

  4,651   2016בדצמבר,  31יתרה ליום 
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  חייבים ויתרות חובה  -  4ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
 84  74   הוצאות מראש

  11,738   15,877  לקבל דמי ניהול קופות גמל

  11,822   15,951   סה"כ חייבים ויתרות חובה

      
  
  

  :השקעות פיננסיות  -  5ביאור 

  
  ההרכב:  א.

  2015בדצמבר  31ליום   2016בדצמבר  31ליום   

  

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  סה"כ  והפסד

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  סה"כ  והפסד

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

          

  21,512   21,512   23,721   23,721   קרנות נאמנות

          
  
  :נכסים סחירים  .ב

  בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      :נאמנותקרנות 
      

      מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

  21,512   23,721   קרנות נאמנות -מוחזקות למסחר 

  21,512   23,721   קרנות נאמנותסך הכל 

      
  

  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות:  .ג

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

  הבא:
  
  מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.  - 1רמה  •
  לעיל. 1נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה  •
 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה  •
  

ים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים היתרות בדוחות הכספיים של מזומנ
  בשווי הוגן, נכסי מיסים שוטפים, תואמות או קרובות לשווי ההוגן שלהם.

  
  2015בדצמבר  31ליום   2016בדצמבר  31ליום   

  סה"כ  1רמה   סה"כ  1רמה   

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

          

  21,512   21,512   23,721   23,721   נאמנותקרנות 
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  מזומנים ושווי מזומנים  -  6ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  35,293   32,225   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  35,293   32,225   מזומנים ושווי מזומנים

      
בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות המזומנים 

  יומיות.
  
  

  הון ודרישות הון  -  7ביאור 

  
  :הרכבה  א.

  2015-ו 2016בדצמבר  31לימים   

  נפרע  מונפק  ם ו ש ר  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  1,100   1,500   10,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1רגילות בנות מניות 

        
  

  זכויות הנלוות למניות:  ב.

  
  זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.

  
  ניהול ודרישות הון:  ג.

  
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי   )1(

שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופה לדרישות 
  .בהתאם לתקנות כמפורט להלןהון 

  
ה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החבר  )2(

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

 
  בדצמבר 31 ליום  

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  "חש אלפי  

      
  46,802   56,545  על פי תקנות ההון בדצמבר 31הנדרש ליום המזערי  ההון סכום

  52,779   65,190   הון עצמי קיים

  5,977   8,645   עודף
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  (המשך) הון ודרישות הון  -  7ביאור 

  
  (המשך) ניהול ודרישות הון:  ג.

  
  (המשך)  )2(

  
  הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  (א)

  בדצמבר 31 ליום  

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  "חש אלפי  

      
  15,000   15,000   מיליארד 15מנוהלים עד הנכסים מההיקף  0.1%

  1,991   6,398   מיליארד 15מנוהלים מעל הנכסים מההיקף  0.05%
  31,511   36,847   הוצאות שנתיותה מסך 25%

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

  46,802   56,545   הנדרש ההוןסך כל סכום 

      
 בכללי העומדים נכסים כנגדו שאין הנדרש העצמי ההון סכום

  -   -   וההשקעה הנזילות

      
  

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  מחברות  2012בחודש פברואר   )(ב
  מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

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

  השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.
  

בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון המזערי הנדרש. הוראות אלו הורחבו 
(כללי השקעה החלים על גופים  במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)

  ."כללי ההשקעה") -(להלן  2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-התשע"במוסדיים), 
  

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

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

לפחות מסכום ההון המזערי  50%בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נזילים   )ג(
  הנדרש ממנה.

  
  :2016בדצמבר  31להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 

  בדצמבר 31 ליום  

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  "חש אלפי  

      

  23,401   28,273   )לעיל) 2(ג(ראה  המעבר להוראות בהתאם נדרשים נזילים נכסים

      

  56,805   55,946   וסחירים נזילים נכסים

      
  

 .2016בדצמבר  31החברה עומדת בדרישות ההון המזערי הנדרש ממנה ליום   )ד(
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  מסים על ההכנסה  -  8ביאור 

  
  חוקי המס החלים על החברה:  א.

  
  .1975-"מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"והחברה הינה 

  
  שיעורי המס החלים על הכנסות של החברה:  ב.

  
פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון),  2015בספטמבר  10ביום 

באוקטובר  1 יוםאותו החל מ , אשר מוריד את שיעור מס השכר ומס הרווח באחוז אחד ומעמיד2015-התשע"ה
לאוקטובר  1 יום. כתוצאה מהשינוי כאמור, שיעור המס השנתי, אשר חל על מוסד כספי, ירד ב17%על  2015

  .37.58% -ל 37.71%משיעור של 
  

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות יופחת לשיעור של  2016בתחילת חודש ינואר 
  .1.1.2016). שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום 26.5%(במקום  25%

  
פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות יופחת לשיעור של  2016בדצמבר  29ביום 
 2018בשנת  23%-וימשיך ויופחת ל 1.1.17), על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום 25%(במקום  24%

  .2018בינואר  1ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 
  

  ההשפעה על השינויים האמורים בשיעורי המס על הדוחות הכספיים של החברה אינה מהותית.
  

 להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:
  

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

שיעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %  %  %  

        שנה:
2013 25 17.6(*) 36.21(*) 
2014 26.5 18 37.71 
2015 26.5  17.75(*)  37.58(*)  
2016  25  17  35.9  

  שיעור משוקלל.  (*)
  

  שומות מס:  ג.

  
  :שומות מס סופיות

  
  .2012לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

  
  רווח והפסד:מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות   ד.

  לשנה שהסתיימה  

  בדצמבר 31ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      :הוצאות מסים שוטפים
  6,374   6,861   בגין השנה השוטפת

  )66(  -   התאמות בגין שנים קודמות, נטו
      

      :הוצאות מסים נדחים

  )3(  52   יצירה והיפוך של הפרשים זמניים (ראה גם ה' להלן)

   6,913   6,305  
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -  8ביאור 

  
  מסים נדחים:  ה.

  
מכשירים 
  סה"כ  פיננסיים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  322   322   2015בינואר  1יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

  )3(  )3(  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

      
  319   319   2015בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

  52   52   שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

      

  371   371   2016בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

      
  

  המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

  בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  319   371   התחייבויות בגין מסים נדחים

      
  

  מס תיאורטי:  ו.

  
להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח והפסד 

  היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:
  
  בדצמבר 31יום ב שהסתיימהלשנה   

  6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  20,037   16,979   19,323   רווח לפני מסים על ההכנסה

  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים 
  37.71%  37.58%  35.90%  (ראה ב לעיל)

        
  7,556   6,380   6,937   מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי

        
        עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:

  )13(  )10(  -   הכנסות פטורות
  -   -   )9(  עדכון יתרות מיסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס

הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים 
  2   1   )15(  בתקופות הדיווח בעבר, אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים

  )22(  )66(  -   מסים בגין שנים קודמות

        

  7,523   6,305   6,913   מסים על ההכנסה

        
        
        

  37.55%  37.14%  35.78%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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  זכאים ויתרות זכות  -  9ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  3,997   5,865   הוצאות לשלם

  129   347   ספקים ונותני שירותים

  13,787   6,817   (*)יתרה בגין הסכם מתן שירותים  -חברה קשורה 

  17,913   13,029   סך הכל זכאים ויתרות זכות

      
  .13ראה ביאור  - החברה הקשורה הינה בבעלות מלאה של חברת האם  (*)

  
  

  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו  -  10ביאור 

  
  ההרכב:

  
 ניהול דמי שיעור

  ניהול דמי  (*) מירבי

 שיעור
  ממוצע

  ניהול דמי

  %  אלפי ש"ח    

        :2016 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה
        

        :מצבירה ניהול דמי
  0.72%  64,950   1.05%  גמל קופות - לפידות ילין
  0.79%  101,203   2.00%  השתלמות קרן - לפידות ילין
  0.60%  2,924   2.00%  לפיצויים מרכזית קופה - לפידות ילין

  0.82%  1   1.05%  ות גמל להשקעהקופ – לפידות ילין

  0.76%  169,078     סך הכל

        
        :2015 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה

        
        :מצבירה ניהול דמי
  0.77%  54,670   1.05%  גמל קופות - לפידות ילין
  0.83%  85,194   2.00%  השתלמות קרן - לפידות ילין

  0.62%  3,085   2.00%  לפיצויים מרכזית קופה - לפידות ילין

  0.80%  142,949     סך הכל

        
        :2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

        
        :מצבירה ניהול דמי

  0.80%   49,382   1.05%  קופות גמל -ילין לפידות 
  0.86%   71,448   2.00%  קרן השתלמות -לפידות ילין 

  0.66%   3,448   2.00%  קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות 

  0.83%   124,278     סך הכל

        
  

שיעור דמי ניהול מקסימלי בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), (דמי ניהול),   (*)
  .2012-התשע"ב
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  נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה  -  11ביאור 

  
  היקף נכסים מנוהלים, תקבולים ותשלומים:  א.

  בדצמבר 31ליום   
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

  6 1 0 2  6 1 0 2  

  תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       
  156,599   1,615,293   11,447,472  קופת גמל

  509,136   1,696,004   15,815,567   קרן השתלמות
  26,461   -   526,979   קופה מרכזית לפיצויים

  -   5,378   5,378   קופת גמל להשקעה

  692,196   3,316,675   27,795,396   סך הכל

        
  
  

  בדצמבר 31ליום   
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

  5 1 0 2  5 1 0 2  

  תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       
  111,176   449,573   7,510,652  קופת גמל

  360,693   1,384,153   10,995,631   קרן השתלמות
  15,454   -   476,126   קופה מרכזית לפיצויים

  487,323   1,833,726   18,982,409   סך הכל

        
  
  

  בדצמבר 31 ליום  
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

  4 1 0 2  4 1 0 2  

  תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       
  102,637   176,045   6,379,261  קופת גמל

  314,391   1,195,462   9,022,534   קרן השתלמות
  28,941   -   502,111   קופה מרכזית לפיצויים

  445,969   1,371,507   15,903,906   סך הכל

        
  

   



  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ביאורים לדוחות הכספיים

 

20 

  
  (המשך) נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה  -  11ביאור 

  
  העברות כספים:  ב.

  סה"כ  קמ"פ  השתלמות  גמל  

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

          :2016 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
          

          :קופהל צבירההעברות 
  1,446   -  -  1,446   העברות מחברות ביטוח
  2,653   -  -  2,653   העברות מקרנות פנסיה

  5,635,717   68,831  3,335,657  2,231,229   העברות מקופות גמל

  5,639,816   68,831  3,335,657  2,235,328   לקופה צבירהסך כל העברות 

          
          :מהקופה צבירההעברות 

  12,960   -  104  12,856   העברות לחברות ביטוח
  4,411   -  -  4,411   העברות לקרנות פנסיה

  473,474   8,292  290,737  174,445   העברות לקופות גמל

  490,845   8,292  290,841  191,712   מהקופה צבירהסך כל העברות 
          

  5,148,971   60,539  3,044,816  2,043,616  העברות צבירה, נטו

          
          :2015 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

          
          :קופהל צבירההעברות 

  3,246   -  -  3,246   העברות מחברות ביטוח
  848   -  -  848   העברות מקרנות פנסיה

  2,273,182   10,053  1,274,808  988,321   העברות מקופות גמל

  2,277,276   10,053  1,274,808  992,415   לקופה צבירהסך כל העברות 

          
          :מהקופה צבירההעברות 

  8,196   847  -  7,349   העברות לחברות ביטוח
  6,290   -  -  6,290   העברות לקרנות פנסיה

  644,897   28,381  365,530  250,986   העברות לקופות גמל

  659,393   29,228  365,530  264,625   מהקופה צבירהסך כל העברות 
          

  1,617,893   )19,175(  909,278  727,790   העברות צבירה, נטו

          
          :2014 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

          
          :קופהל צבירההעברות 

  2,318   -  -  2,318   העברות מחברות ביטוח
  4,952   -  -  4,952   העברות מקרנות פנסיה

  1,666,082   10,399  964,280  691,403   העברות מקופות גמל

  1,673,352   10,399  964,280  698,673   לקופה צבירהסך כל העברות 

          
          :מהקופה צבירההעברות 

  3,977   2,192  -  1,785   העברות לחברות ביטוח
  3,270   -  -  3,270   העברות לקרנות פנסיה

  696,777   29,855  366,187  300,735   העברות לקופות גמל

  704,024   32,047  366,187  305,790   מהקופה צבירהסך כל העברות 
          

  969,328   )21,648(  598,093  392,883   העברות צבירה, נטו
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  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון  -  12ביאור 

  
  ההרכב:  .א

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
הצמדה, רווחים מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, הפרשי 

בשווי הוגן דרך רווח  הפרשי שער ודיבידנד בגין נכסים המוצגים
  427   188   209   או הפסד

  110   37   1   הכנסות מימון, נטו

  537   225   210   סך הכל רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

        
  

  רווחים מהשקעות, נטו בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  ב.

  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש:
  7,853   2,190   2,209   בגין נכסים מוחזקים למסחר

        
  
  

 דמי ניהול לחברה קשורה  -  13ביאור 

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

 80%-, זאת בתמורה להיתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד
  בתוספת מע"מ מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה.

  
  (בתוספת מע"מ) מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה. 70% , משלמת החברה2013ביולי  1בתוקף מיום 

  
  

  עמלות, הוצאות שיווק והפצה  -  14ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  -  150   2,575   )3שינוי בהוצאות רכישה ( ראה ביאור 

  25,119   28,748   37,670   שיווקעמלות 

  5,925   7,419   9,322   עמלות הפצה

   49,567   36,317   31,044  
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  הוצאות הנהלה וכלליות  -  15ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  6 1 0 2  5 1 0 2  4 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  927   1,047   1,118   שירותים מקצועיים

  127   123   114   ביטוח אחריות מקצועית
  916   706   792   אחזקת משרד

  717   677   593   שכר דירקטורים
  317   395   432   אגרות

  83   176   588   אחרות

   3,637   3,124   3,087  

        
  
  

 אחרות תפעולהוצאות   -  16ביאור 

  
לאומי  -התקשרה החברה בהסכם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן  2004בחודש נובמבר 

גמל). בתמורה לשירותים האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם, גובה לאומי גמל עמלת תפעול בהתאם להוראות הדין בשיעור 
  קבוע מהיקף נכסי הקופות. 

  
  

  ם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות ע  -  17ביאור 

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  א.

 
צדדים 
  קשורים

    :2016בדצמבר  31ליום 

  5,078   השקעות בקרנות נאמנות

    

  6,817   זכאים ויתרות זכות

    
  

  עם בעלי עניין וצדדים קשורים:עסקאות   .ב

 
צדדים 
  קשורים

    :2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום לשנה שנסתיימה 

  62   רווח מהשקעות, נטו

    

  87,438   דמי ניהול לחברה קשורה
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  ניהול סיכונים  -  18ביאור 

  
  כללי:  א.

  
החברה פועלת במגזר פעילות קופות גמל. פעילות החברה בשוק ההון חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים, סיכון 

הפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ונתונים להשפעות מגורמים  שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. השווקים
  כלכליים, פוליטיים וביטחוניים בישראל ובעולם העלולים להשפיע על נכסי החברה.

  
  תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים:  ב.

  
ים האמון על במטרה למזער את הפגיעה האפשרית בנכסי קופות הגמל שבניהול החברה מונה בחברה מנהל סיכונ

תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל ואופן ניהולם. מנהל הסיכונים פועל באופן בלתי 
תלוי לתהליך ניהול ההשקעות בקופות הגמל ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת לפחות אחת בשנה על 

מידה לשם זיהוי, מדידה והערכה של הסיכונים. תהליך זיהוי ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות ה
והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, 

  שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם.
  

בקרנות  החברה דירקטוריון הנחיותפי -על מושקע 2016בדצמבר  31סיות של החברה ליום תיק ההשקעות הפיננ
בתקנות הפיקוח על נאמנות בלבד המושקעות בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים, ובפיזור התואם את הנדרש 

תקנות " -(להלן  2012-שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב
בנוסף, כוללים נכסי החברה מזומנים ושווי מזומנים בפיקדונות בנקאים בפיזור התואם את הנדרש  השקעה").

  בתקנות ההשקעה. 
  

אשראי.  מתןהחברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת ב
בתאגידים בנקאיים ישראליים בעלי דירוג אשראי גבוה. בהתאם  מופקדים החברה של המזומנים ושווי המזומנים

  לכך, להערכת הנהלת החברה, חשיפת החברה לסיכון אשראי הינה נמוכה.
  

 71.19% -אלפי ש"ח, המהווים כ 55,946 -כ, סך של 2016בדצמבר  31 ליוםמתוך יתרת הנכסים של החברה, 
מסך נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק 

מההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנהלת החברה כי חשיפת החברה  50%-בנכסים נזילים בסכום שלא יפחת מ
  לסיכון נזילות הינה נמוכה. 

  
  דרישות חוקיות:  ג.

  
 -, (להלן 2009-2-3פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גמל  2009באוגוסט,  9 יוםב

"החוזר"), על פי החוזר נדרשת החברה להקים יחידת ניהול ובקרת סיכונים נפרדת מיחידת ניהול ההשקעות 
ריון, לועדת ומיחידת ייזום האשראי הלא סחיר על מנת לקיים מערך ייעוץ אובייקטיבי, מקיף ורציף לדירקטו

ההשקעות, לוועדת האשראי ולהנהלת החברה המנהלת, לגבי כל סיכון מהותי לחסכונות המנוהלים בכל קופת גמל 
מונה בחברה מנהל שבניהול החברה, הגלום בנכסי ההשקעה המוחזקים כנגד חסכונות העמיתים. כאמור לעיל, 

. החברה פועלת בהתאם ההשקעות בקופות הגמלסיכונים האמון על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול 
  לדרישות החוזר.
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  ניהול סיכונים (המשך)  -  18ביאור 

  
 סיכוני שוק:  ד.

  
הסיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה  סיכון שוק הוא  )1(

לשינוי במחירי ושערי הבורסה, סיכון בסיס במטבע, סיכון . סיכון שוק כולל סיכון הנובע משינויים בתנאי השוק
  בשינוי בשווי ההוגן עקב שינוי בשערי הריבית וסיכון השינוי במדד המחירים לצרכן.

  
כולל השקעה בקרנות נאמנות  2016בדצמבר  31לעיל, תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום  כאמור

ידיים. קרנות הנאמנות משקיעות בעיקר בנכסי חוב בלבד המושקעות בעיקר באפיקים הנחשבים סול
 הצמודים למדד המחירים לצרכן. 

  
  :הבורסה ובשערי במחירי שינוי - רגישות מבחן ניתוח להלן  )2(

  

  

 רווח
(הפסד) 
 מהשינויים

  הוגן שווי  (*)

 רווח
(הפסד) 
 מהשינויים

(*)  

  10%    )10%(  

        :2016 בדצמבר 31 ליום
        

  1,521   23,721   1,521   בארץ נאמנות קרנות

        
        המס השפעת כולל, נטו  (*)
        

  
  פירוט הנכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה:  )3(

  
  סה"כ  צמוד  לא צמוד  

  אלפי ש"ח  "חש אלפי  אלפי ש"ח  

        :2016בדצמבר  31ליום 
        

        נכסים:
  4,651   -   4,651   הוצאות רכישה נדחות

  2,042   -   2,042   נכסי מיסים שוטפים
  15,951   -   15,951   חייבים ויתרות חובה

        
        השקעות פיננסיות:

  23,721   23,721   -   קרנות נאמנות

 32,225  -  32,225     מזומנים ושווי מזומנים

        

  78,590   23,721   54,869   סך הכל נכסים

        
        

  65,190   -   65,190   סך כל הון

        
        התחייבויות:

  371   -   371   התחייבויות בגין מסים נדחים

  13,029   -   13,029   זכאים ויתרות זכות

  13,400   -   13,400   סך כל ההתחייבויות
        
        

  78,590   -   78,590   סך כל ההון וההתחייבויות
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  ניהול סיכונים (המשך)  -  18ביאור 

  
 נזילות:סיכוני   ה.

  
סיכון נזילות הוא הסיכון להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר סביר בשווקים השונים 
בהם מחזיקה החברה. על מנת להתמודד עם סיכון זה מחזיקה החברה כמות מספקת של נכסים נזילים בפיזור 

  שלדעת מנהליה מקטין את סיכון הנזילות.
  

 71.19% -אלפי ש"ח, המהווים כ 55,946 -, סך של כ2016בדצמבר  31 ליוםשל החברה,  מתוך יתרת הנכסים
מסך נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק 

חשיפה לסיכון מההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנהלת החברה כי ה 50%-בנכסים נזילים בסכום שלא יפחת מ
  נזילות הינה נמוכה.

  
  סיכוני אשראי:  ו.

  
סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראי של מנפיקי ניירות ערך, סיכון אשראי הוא ה

  .בעלי חוב בהלוואות, או צדדים לחוזה
  

פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת  החברהכאמור לעיל, 
, גבוה אשראי דירוג בעלי ישראלים בנקאיים בתאגידים מופקדים החברה של המזומנים ושווי והמזומניםבאשראי 
  , להערכת הנהלת החברה, החשיפה לסיכון אשראי הינה נמוכה.לכך בהתאם

  

  ועים לאחר תאריך המאזןאיר  -  19ביאור 

  
  

, לאחר תאריך המאזן, הגישה עמיתה בילין לפידות קופת הגמל המנוהלת על ידי החברה, תובענה (ת"צ 15.3.17ביום 
 ) ובקשה לאשרה כייצוגית כנגד החברה וחברה מנהלת נוספת.1409-03-17

פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים טענות התובעת נוגעות לאופן יישום החברה את תקנות הפיקוח על שירותים 
יסוד: כבוד האדם -, וכן טענות בשל הפרת הוראות הקשורות לזכות לפרטיות כזכות נגזרת חוק2012-ומוטבים), תשע"ב

  .1981-וחירותו וחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א
לפיכך אין ביכולתה של החברה יצוין, כי חישוב סך התביעה המופיע בבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית אינו ברור ו

  לקבוע מהו סך התביעה.
כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשה לאישור הבקשה  ),more likely than notלהערכת החברה יותר סביר (

כייצוגית תידחה. עוד יצויין, כי הואיל והיקף החשבנות הרדומים בחברה הנו נמוך ביותר והחברה פועלת בהתאם להוראות 
ין לעניין איתור עמיתים ומוטבים הרי שלהערכת החברה החשיפה הכספית של התביעה אינה מהותית. בהתאם לכך לא הד

  נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.
 
  

  
  


