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  דירקטוריוןוח  ד
    5302 ביוני 03שהסתיימה ביום  לתקופה



 

 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 .5302 ביוני 03תקופה שהסתיימה ביום ל דירקטוריוןדוח 
 
 
 
 וכן הענייניםת
 

 מודע
 
 

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

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

 03 לגבי גילוי ותהצהר
 

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

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

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

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

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

 לנוהל ובהתאם, 1112-"טהתשס(, 1112-1101 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית
  .על שוק ההון הממונה פרסםש

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

אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות: ילין לפידות  1.7.02ביום 
 .12/1102המסלול החל פעילותו בחודש השתלמות מסלול מנייתי. 

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

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

 
 

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

  לפי העניין. אישית לפיצויים

 ומסלול ההשקעה שם הקופה
מספר 

אישור מס 
 הכנסה

 )*(סוג האישור ניהול
מעמד 

 העמיתים

     :ילין לפידות קופת גמל

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

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

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

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

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5013 מסלול אג"ח מדינה – גמל תקופילין לפידות 

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5301 מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

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

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

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

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

     םילין לפידות קופה מרכזית לפיצויי

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

 מעבידים פיצויים בנאמנות 1311 כללי ב' -ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 :בעלי המניות בחברה
 

ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב
, חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון )מחזיקה 503067326
קרנות נאמנות עפ"י ניהול ו העוסקת בניהול תיקי השקעות ותקשורות המונפק של חבר ןבמלוא הונ
הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד  .המוצג(התרשים 
, ולידר שוקי הון בע"מ מזכויות ההצבעה 15%-מהזכויות בהון  ו 12.31%-ם  כל  אחד בהמחזיקי

  ( בע"מ.1115בהון ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים ) 51%-המחזיקה ב
 

כל  15%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של  דב ילין ויאיר לפידות,
נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר   2.01.1101ביום  צבעה והרווחים בפועל.אחד בזכויות הה

 ATE( בע"מ, לבין 1115החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים )
Technology Equipment B.Vוכתוצאה מכך הפכה ,  ATE Technology Equipment B.V 

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

  .בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו

 ·:נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה  

 
 כי היסוד:שינויים בפעילות החברה ובמסמ

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

 
 מצב עסקי  החברה .0

  -אלפי ש"ח ו 23,106 -ש"ח, לעומת כאלפי  55,601 -מסתכמים בכ 1105, ביוני 31סך נכסי החברה  ליום 
 בהתאמה. 1102בדצמבר,  30-ו 1102, ביוני 31אלפי ש"ח לימים  52,767

 
 -אלפי ש"ח ו 2,773  -אלפי ש"ח, לעומת כ 1,302-מסתכמות בכ 1105, ביוני 31התחייבויות החברה ליום 

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

 
אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי בסך  27,120–מסתכם בכ  1105, ביוני 31ההון העצמי של החברה ליום 

 בהתאמה.  1102בדצמבר,  30-ו 1102, ביוני 31אלפי ש"ח לימים  21,015 -אלפי ש"ח ו 32,123
 

 תוצאות הפעילות .1
מסתכמות  1105, ביוני 31חודשים שהסתיימה ביום  שישההכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  52,751אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  62,513לסך 
. שינוי בהכנסות החברה 1102בדצמבר  30אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  012,171והכנסות בסך 

  בהיקף הנכסים המנוהל.מדמי ניהול נובע משינוי 
 

 שישהלתקופה של )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( דמי הניהול לחברה קשורה 
אלפי  33,225אלפי ש"ח, לעומת סך של  32,106הסתכמו לסך  1105, ביוני 31חודשים שהסתיימה ביום 

אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה  63,612בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך ש"ח 
 . 1102בדצמבר  30ביום 

 
מסתכם לסך של  1105, ביוני 31חודשים שהסתיימה ביום  שישההרווח הנקי של החברה לתקופה של 

ד ורווח נקי בסך אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתק 2,251 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 5,016
 .1102בדצמבר  30אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  01,502

 
 

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד
 )אלפי ש"ח(

 
 נזילות ומקורות מימון .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
מזומנים נטו בחברה ה השתמשה 1105, ביוני 31שהסתיימה ביום  חודשים שישה. בתקופה של באשראי

 בתקופה השוטפת פעילותהמ חברהנבעו לש ₪אלפי  2,122לעומת  פעילותה השוטפת,לאש"ח  661בסך 
לא ביצעה החברה  1105, ביוני 31שהסתיימו ביום חודשים  שישהקופה של בת. אשתקד המקבילה

אשר שימשו את החברה "ח ש אלפי 1,512 לעומת .פעילות השקעה )רכישה של השקעות פיננסיות(
 .אשתקד המקבילה תקופהלפעילות השקעה ב

 
 

 03חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של  

 ביוני
 לשנה שהסתיימה ביום

 5302 5302 0020525302 
 5125111 115113 115130 הכנסות מניהול קופות גמל

 101 011 13 דים( מהשקעות והכנסות מימון, נטורווחים )הפס

 ,,6854, 325,66 375,96 סך הכנסות

    

 5325111 115115 155012 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 15110 15111 05300 הוצאות מס

 8,,65, 858,6 5,43, רווח לתקופה
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   התפתחויות כלכליות במשק .ג
 

 סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה 
 

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

 ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים. 
 

, מדד יתר 3.10%-ב ירד 75דד תל אביב , מ0.21%-ב 15עלה מדד תל אביב  1105של שנת שני במהלך הרבעון ה
 S&P500. כמו כן, מדד 1.12%-ב ירד 11, ומדד תל בונד 3.62%-ב ירד ממשלתימדד אג"ח , 0.71%-ב ירד 51

 .1.53%-ב ירדהגרמני  DAXומדד  1.13%-בכ ירדהאמריקאי 
 

 תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות
 

  כללי
התאפיין המסחר בשוק ההון הישראלי בירידות שערים, מלבד מדד ת"א  1105במהלך הרבעון השני של שנת 

שסיים בתשואה חיובית בהובלת מניות הבנקים וחברות הגז ונפט. אגרות החוב הממשלתיות וחוב  15
ן קודם, בדומה למגמה החברות נסחרו בירידות וסיימו את הרבעון בתשואות גבוהות משמעותית ביחס לרבעו

 במרבית השווקים המפותחים. 
, המשיך 1105האינדיקטורים לפעילות הכלכלית הצביעו על כך שברבעון השני, בדומה לרבעון הראשון של 

. נמשכה מגמת הירידה בייצוא סחורות ושירותים, בייצור 1102-המשק לצמוח בקצב המתון שנראה ב
מת זאת, ליבת הייבוא עלתה והצריכה הפרטית המשמעותית המשיכה התעשייתי וענפי טכנולוגיה עלית. לעו

להיות קטר הצמיחה במשק דומה לרבעון הראשון. כמו כן, שוק העבודה המקומי המשיך להפגין עוצמה נוכח 
, נמוך 1%-קצב צמיחה מתון יחסית. במהלך הרבעון השני עודכן סופית נתון הצמיחה ברבעון הראשון ל

 שפורסמו.  מהנתונים הראשוניים
מדדי האינפלציה הציגו התאוששות מסוימת אך עדיין הצביעו על אינפלציה מתונה. בנק ישראל ציין 

 שהאינפלציה מתחילה להתכנס לתחום היעד והשאיר את הריבית על כנה במהלך הרבעון.
 

שלתיות סיים רבעון נוסף כמעט ללא שינוי, אגרות החוב הממ S&P500בשוק ההון האמריקאי, בעוד שמדד 
סיימו את הרבעון בעליית תשואות משמעותיות. אינדיקטורים כלכליים חיוביים בארה"ב כגון שיפור בשוק 
העבודה, שיפור במדדי אמון הצרכנים, מדדי מנהלי הרכש והאצת פעילות סקטור הבניה, המשיכו להצביע על 

חולשה בצריכה הפרטית, מדד המשך התאוששות במשק, בעיקר אל מול הרבעון הראשון החלש. לעומת זאת, 
הזמנות שלילי וייצור תעשייתי ללא שינוי שמצביע על התמתנות בסקטור התעשייתי, כנראה בעקבות ייסוף 
הדולר, מעלים סימני שאלה במשק לגבי אפשרות העלאת ריבית ראשונה בחודשים הקרובים. בנוסף, 

והירידה במחירי הסחורות. בהתייחס  האינפלציה בארה"ב הושפעה לרעה ממחירי הנפט, התחזקות הדולר
 על ההערכות שהבנק עשוי להעלות את הריבית עוד השנה.   -FEDלכלל נתונים אלו, המשיך וחזר ה

ביישום תכנית ההרחבה הכמותית. נתונים שהתפרסמו הצביעו על תחילתו  -ECBבשוק האירופאי המשיך ה
 ותפרוש מגוש האירו.  ןשרות שתגיע לחדלות פירעושל מומנטום חיובי מתון על אף החרפת המשבר ביוון והאפ

, נרשמו ירידות חדות מאוד במניות במהלך חודש 051%-בסין, לאחר ששוק המניות עלה בשנה האחרונה בכ
 יוני שהובילו את הממשל להתערבות וביצוע פעולות שונות לבלימתן. 

 
  אינפלציה

 מאי, מדד 1.6%-ב אפריל עלה. מדד 0.0%-ב כןלצר המחירים מדד עלה 1105 שנת שלשני ההרבעון  במהלך
 01-האינפלציה לתקופה זו הייתה במעט מעל צפי החזאים. ב ,1.3% של עליההציג  יונימדד ו, 1.1%-ב עלה

נרשמה במוצרים הסחירים כאשר מרבית הירידה  ,1.2%החודשים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית של 
של מרכיבי מחירי  הלעומת זאת, קצב העליי. במחירי האנרגיהשעדיין מושפעים מהירידה שחלה  שבמדד

 הרכיבים המייצגים את המוצרים הבלתי סחירים ממשיך לעלות.
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ציין כי סביבת  . בנק ישראל0%-כ על עומדות הבאים חודשים 01-ב לאינפלציה ההון משוק הציפיות
ים הקצרים מהמקורות השונים האינפלציה מתחילה להתכנס לתחום היעד וכי הציפיות לאינפלציה לטווח

בעוד שרק בטווחים הארוכים עומדות הציפיות סביב מרכז יעד מצויות סביב הגבול התחתון של היעד 
  .בנקההאינפלציה של 

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

 
מול השקל  נחלשהאירו ומול השקל ,  %5.3 -בנחלש , הדולר 5110של  שניבמהלך הרבעון ה – שערי חליפין

   0.17%-בכ
 

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

 .שמירה על מדיניות מוניטרית מרחיבה לתמיכה בצמיחה המתונה תוך שמירה על היציבות הפיננסית 

  סביבת האינפלציה עדיין מתונה אך מתחילה להתכנס לתחום היעד. הציפיות בטווחים הקצרים
מצויות סביב הגבול התחתון של היעד בעוד הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו בקרבת 

 תחום היעד.  מרכז
  .התחזיות לצמיחה העולמית הופחתו על רקע האטה זמנית בצמיחה בארה"ב ובשווקים המתעוררים

 קצב העלאות הריבית בארה"ב צפוי להיות מתון ובמדינות אחרות ההרחבה המוניטרית נמשכת.
 

ת החוב באגרו למרות המשך המדיניות המוניטרית המרחיבה התאפיין הרבעון השני בעלית תשואות חדה
השינויים בשיעורי הריבית  , על רקע עליית התשואות במרבית המדינות המפותחות.הממשלתיות בארץ

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

 
 הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור

 סךבמעט ירד  5110שנת  של שניהבמהלך הרבעון  - וב וגיוסי ההון על ידי חברותהח אגרות, המניות שוק
 ₪מיליוני  0,252ההנפקות בשוק הראשוני של מניות והמירים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד: גויסו 

היקף הגיוסים גם . 1102 של שניהברבעון  ₪מיליוני   0,116-בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל
-ל בהשוואה, חברות"ח באג ₪ מיליוני 02,712גויסו  1105של שנת  שניה: ברבעון ירדעות אג"ח חברות באמצ

עמדו על נטו גיוסים "כ סה. באג"ח ממשלתי ירד ההיקף כאשר 1102באותה תקופה בשנת  ₪מיליוני  02,712
 קד.נטו בתקופה המקבילה אשת ₪מיליוני  3,222 של גיוסנ בהשוואה ל  ₪ מיליוני  -350

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

,  ₪מיליוני  230.15 -וההשתלמות של החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כ
 עמדושני הבכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות. בסוף הרבעון   ₪ מיליוני 0250.0 -על רקע צבירה נטו של כ

לעומת נכסים בסך  ₪ מיליארד 07.76כ של סך על החברה של וההשתלמות הגמל בקופות המנוהלים הנכסים
ם בכלל שוק קופות הגמל . כמו כן, סך הנכסים המנוהלירבעון ראשוןשנוהלו בסוף  ₪ מיליארד 07.05של 

בסוף  ₪ מיליארד  311.6לעומת סכום של  ₪מיליארד  371.5-כ על עמדו שניהוההשתלמות בסוף הרבעון 
 .הרבעון הקודם
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  (החקיקה לתיקוני נלווים חוזרים לרבות) החברה על המשפיעים ותקנות חקיקה שינויי
 

ורים לתחומי פעילותה. להלן תמצית על החברה חלים חוקים, תקנות, צווים והוראות הממונה הקש
באופן להשפיע  עשוייםואשר  1105ביולי  11ועד ליום  בתקופת הדו"חע"י הממונה,  ושפורסמ ההוראות

 החברה: פעילותמהותי על 

, בנושא "דיווח דוחות כספיים ודיווחים נלווים 1105-2-17, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105ביולי  7ביום 
וקובע כי בדיווחים הנלווים  1101-2-02ות". חוזר זה מעדכן את חוזר גופים מוסדיים של החברות המנהל

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

 . החברה נערכת ליישום הוראות החוזר.1105הכספיים לשנת 

לחוק הייעוץ  02סעיף , בנושא "מסמך הנמקה". 1105-01-2, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 1105ביוני  13ביום 
הפנסיוני מחייב בעל רישיון להעביר ללקוח, בעת מתן המלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו 

בדבר חיסכון  המלצהלמתן  בסמוך ות החיסכון של הלקוח או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני.בדבר כדאי
זה  חוזר. פנסיוני של לקוח, נדרש בעל רישיון להעביר ללקוח מסמכים המפרטים את הנימוקים להמלצתו

הליך ייעוץ או אגב  פנסיוני שיווק סוכן או יועץעל ידי  ללקוחות שיימסר, ההנמקה למסמךקובע נוסח אחיד 
 . החברה נערכת ליישום הוראות החוזר.1106ביולי  0תחילתו של חוזר זה ביום  שיווק פנסיוני.

, בנושא "דוח שנתי על יישום הוראות הדין על 1105-2-15, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105ביוני  02ביום 
, כי בדיווחים הנלווים לדוחות כספיים, הקובע 1103-2-01ידי גופים מוסדיים". חוזר זה מהווה תיקון לחוזר 

יעבירו גופים מוסדיים גם מידע הנוגע ליישום הוראות הדין בנושאים שונים. חוזר זה מוסיף דיווחים נדרשים 
בנושאים בתחום הביקורת הפנימית, תכנית ציות, אכיפה פנימית והלבנת הון. החברה נערכת ליישום 

 הוראות החוזר.

, בנושא "חובת שימוש במערכת סליקה 1105-01-1 חוזר גופים מוסדייםורסם , פ1105 מאיב 11ביום 
פנסיונית מרכזית", אשר קובע כי גופים מוסדיים מחוייבים לבצע פעולות מסוימות באמצעות מערכת סליקה 

 . החברה נערכת ליישום הוראות החוזר.1106בינואר  0פנסיונית מרכזית וזאת החל מיום 

, בנושא "תשלום עבור שימוש במערכת סליקה 1105-01-3 פורסם חוזר סוכנים ויועצים, 1105במאי  11ביום 
פנסיונית מרכזית". חוזר זה קובע הוראות לגבי דמי שימוש שאישר הממונה לגבות ממשתמשים במערכת 

. החברה הטמיעה את הוראות 1105במאי  11סליקה פנסיונית מרכזית. הוראות חוזר זה החלו החל מיום 
 אותן כנדרש.  תומיישמ החוזר

, בנושא "דיווח לממונה אודות הסדרי חוב בהם 1105-2-02, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105במאי  01ביום 
נטל חלק גוף מוסדי". בהתאם לחוזר, יידרש גוף מוסדי המעורב בהסדר חוב לדווח לממונה על השתתפותו 

ים. הוראות חוזר זה יחולו החל מהרבעון השני של בהסדרי חוב שבמסגרתם בוצע שינוי בתנאי החוב המקורי
 . החברה. הטמיעה את הוראות החוזר ומיישמת אותן כנדרש1105שנת 

, בנושא "מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים 1105-2-01, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105במאי  6ביום 
ר תשמש את הגופים המוסדיים בשוק החיסכון הפנסיוני". חוזר זה קובע מבנה של "רשומה אחידה" אש

לצורך קבלת והעברת מידע באופן מדוייק, וכן תסדיר את המבנה והתוכן של פרטי המידע המועברים בין 
יצרני המידע וצרכניו. בנוסף, החוזר קובע את הנסיבות שבהתקיימותן גוף מוסדי יהיה מחוייב להעביר מידע 

וחלקן יכנסו לתוקף  1105בנובמבר  0ו לתוקף ביום ביחס לכל ממשק וממשק. מרבית הוראות החוזר נכנס
 . החברה נערכת ליישום הוראות החוזר.1106ברבעון הראשון לשנת 

דרך גביית דמי ניהול מיתרה צבורה , בנושא "1105-2-07חוזר גופים מוסדיים , פורסם 1105באפריל  17ביום 
דרשו הגופים המוסדיים לשנות את אופן גביית , י1106לינואר  0". בהתאם לחוזר החל מיום על ידי גוף מוסדי

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

 ה לו השפעה שלילית על הכנסות החברה מדמי הניהול. צופה כי ככל שהשינוי יכנס לתוקף תהי

דיווח לממונה על שיעורי דמי ניהול בנושא " 1105-2-06חוזר גופים מוסדיים , פורסם 1105באפריל  02ביום 
 מצטרפים חדשיםאפשר לאשר צפוי ל מחשבון ". בהתאם לחוזר הוקם במשרד האוצרבמוצרי חיסכון פנסיוני
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 הגופים דיווחי את החוזר מסדיר לצורך כך,. בקופות הגמל השונות המוצעים הניהוללהשוות בין שיעורי דמי 
. במסגרת החוזר, נקבע, כי הניהוללצורך הצגתם במחשבון דמי אותם הם גובים אודות דמי ניהול  המוסדיים

   זר.החו הוראות החברה נערכת ליישום .1105בספטמבר  11עד ליום  לממונה להעבירש יאת הדיווח הראשון 

בנושא "חוזר גופים מוסדיים ברמת הנכס  1105-2-02, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105באפריל  0ביום 
מטרת חוזר זה הינה לעדכן ולאחד את הוראות הדיווח לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנוגע הבודד". 

את איכות הדיווח וזמינותו.  לרשימת נכסים רבעונית של גופים מוסדיים ברמת נכס בודד, על מנת לשפר
ימים קלנדרים חלף  05-הוראות החוזר כוללות, בין היתר, קיצור משמעותי של זמני הדיווח לממונה 

. החברה נערכת ליישום הוראות 1105הוראות החוזר תכנסנה לתוקף החל מהרבעון השלישי של  חודשיים.
 החוזר.

וזאת  תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון" בנושא ממונההעמדת , פורסמה הבהרה ל1105 ארסבמ 31ביום 
נקבע כי תשלום דמי  ממונההעמדת באותו הנושא. ב 1105בינואר  01בהמשך לפרסום עמדת הממונה מיום 

עמילות באופן שמעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, הוא פסול ואינו עולה 
לת הן על הגופים המוסדיים והן על בעלי הרישיונות. יחד עם זאת בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוט

בהתחשב, בין השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת והצורך בשינוי מערך החוזים הבהירה הממונה, כי 
בכל הקשור לפעולת הגופים  הלהפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות ל הממונה הקיים, אין בכוונת

פנסיוני ביחס ללקוחות שצורפו לגופים המוסדיים לפני פרסום העמדה ואף המוסדיים וסוכני הביטוח ה
החברה לומדת את ההוראה ואת  בתקופה הסמוכה שלאחריה לפי מערך החוזים שהיה קיים במועד פרסומה.

 ובכוונתה לפעול בהתאם להבהרת הממונה.ההבהרה 

דוח חודשי לגבי קופות גמל, קרנות א "בנוש 1105-2-2חוזר גופים מוסדיים , פורסם 1105בפברואר  16ביום 
גופים ששולחים האת מתכונת הדיווח החודשית  ווהסדיר עדכנוחוזר ההוראות ". פנסיה וחברות ביטוח

 לממונה. ובהם החברה מוסדיים

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בנושא " 1105-2-1, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105בפברואר  02ביום 
ומנגנון פיקוח שקוף לציבור  ". במסגרת הוראות החוזר נקבע אופן הדיווחנות החוסכיםהמנוכות מחשבו
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )הוצאות אשר נקבעו במסגרת  הוצאותביחס לגביית ה

רשאי גוף מוסדי לנכות מחשבונות העמיתים  כהוצאות אותן 1111-ישירות בשל ביצוע עסקאות(, התשס"ח
 . מעבר לדמי הניהול

 ".מסלולי השקעה בקופות גמלבנושא " 1105-2-7, פורסם חוזר גופים מוסדיים 1105בפברואר  07ביום 
במסגרת החוזר כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל.  החוזר קבע

 נים )מתמחים ושאינם מתמחים(.כללים אחידים לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונקבעו גם 
. 0.0.1106, ותחילתו של החוזר ביום חוזר חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמלההוראות 

  החברה נערכת ליישומו של החוזר.
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ד

 
 
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .0
 

תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים  פרסום בשל .1קופות גמל 110פעלו  1103 נתש לתום נכון
נקבעו בקופות הגמל דמי ניהול  1103לינואר  0לתוקף החל מיום  1101)קופות גמל( )דמי ניהול( תשע"ב 

מודל אחיד לגביית דמי ניהול הן מההפקדות והן מהצבירה,  הוחליותר מזו הקיימת, ו כיםמרביים נמו
 דומה לענף הפנסיה. החברה כאמור אינה גובה בשלב זה דמי ניהול מההפקדות לקופות הגמל.ב

בענף  המנהלות החברות פועלות הפנסיונית במסלקה שימוש בנושא הממונה של חוזרים פרסום בשל
 .המסלקה באמצעות ולפעולהשונות  ההראותליישם את 

 
דוח בהשוואה לתקופות הברה בתקופת להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי הח .1

   :קודמות
 

 
  12/1102ב  ו)*( המסלול החל פעילות

 11/1105המסלול החל פעילותו ב )**(

 

                                                 
 .1103לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  1

 היקף נכסי הקופה ליום )אלפי ש"ח( 

 0020525300 0020525302 0323/25302  שם הקופה ומסלול ההשקעה 

    :ילין לפידות קופת גמל

 055225112 050115111 052335113 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 0005115 2315222 2115122 מנייתימסלול  –ילין לפידות קופת גמל 

 1315111 1515251 1155115 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 550355131 551105110 151125101 מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 115155 115103 155010 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 251155111 251215113 153125110 מסלול כללי -פידות קרן השתלמות ילין ל

 150015151 051155135 251115111 מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 2305131 0115513 0135211 מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 135211 155111 105111 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 - 105111 105111 מסלול מנייתי)*( –קרן השתלמות ילין לפידות 

    :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 1055111 1315555 2515101 מסלול כללי –ילין לפידות מרכזית לפיצויים 

 - - 125121 כללי ב')**(מסלול  –מרכזית לפיצויים ילין לפידות 

 65,475,46, 57265723,, 53,,2/,,,0 סה"כ
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להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .0

  :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

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

 

 

 12/1102המסלול החל פעילותו ב )*(
 11/1105המסלול החל פעילותו ב )**(

 
 
 

ת דעתו על נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוו .ה
 הדוחות הכספיים

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

 
 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון

 זוהר ושות' בריטמן אלמגור eloitteD  :רואה חשבוןמשרד 
 , תל אביב0מרכז עזריאלי  מען המשרד: 

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

חודשים  / שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

0323/25302 

שנה 
שהסתיימה 
0020525302 

שנה 
שהסתיימה 
0020525300 

    :ילין לפידות קופת גמל

 53011% 1031% 1031% מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 13021% 1001% 1010% מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 2011% 1011% 5000% מסלול אג"ח –לפידות קופת גמל  ילין

 55011% 1051% 5015% מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 1001% 1010% 3011% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 1011% 1052% 5011% מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 55011% 1051% 5010% מסלול כללי ב'  -פידות קרן השתלמות ילין ל

 2051% 1012% 3011% מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 1011% 1011% 3001% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 - 3011% 2011% מסלול מנייתי)*( –קרן השתלמות ילין לפידות 

    :יצוייםילין לפידות קופה מרכזית לפ

 1055% 2011% 5011% מסלול כללי –ילין לפידות מרכזית לפיצויים 

 - - 3013% כללי ב')**(מסלול  –מרכזית לפיצויים ילין לפידות 
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 בקרות ונהלים לגבי גילוי: .ו

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

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

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

 
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי: .ז
 

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

 י.הכספ
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

     1105,  באוגוסט 12

 דב ילין תאריך אישור הדוח 
 יו"ר הדירקטוריון

 

 דליה שני
 מנכ"ל משותף

 

 סני זלכה 
 מנכ"ל משותף

 דהן-אמיר בן
נושא המשרה הבכיר 

 בתחום הכספיים
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 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

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

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

 בדוח.המכוסה 

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

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

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

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

  וח.דה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

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

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

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

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

שיש להם  אחרים עובדים 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.

 

 
 

 

  1105 , באוגוסט 12 
 

 

  תאריך 
 

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

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

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

 המכוסה בדוח.

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

 .בדוח המכוסיםלימים ולתקופות 

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

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

 דוח. ה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSם )דיווח בינלאומיי

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

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

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

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

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

 

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

 

 
  1105, באוגוסט  12 

 
 

  תאריך 
 

 סני זלכה
 משותף מנכ"ל
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 מצהיר כי: דהן,-ר בןאמיאני, מר 
 

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

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

 המכוסה בדוח.

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

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

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

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

 דוח. ה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

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

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

של אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .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
 -; וכןדע כספילעבד, לסכם ולדווח על מי של החברה לרשום, הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

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

 

 אין באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על  פי כל דין.
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 דוחות כספיים תמציתיים
 5302ביוני  03ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים
 5302ביוני  03ליום 

 
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ע מ ו ד 
  

  
 1 דוח סקירה של רואי החשבון

  
  דוחות כספיים תמציתיים ביניים )בלתי מבוקרים(:

  
 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  
 2 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  
 5-6 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

  
 7 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  
 1-00 ים לדוחות הכספיים התמציתייםביאור
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 
 
 
 
 

 מבוא
 

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

ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה 
"דיווח  IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 ת ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.כספי לתקופו
 
 

 היקף הסקירה
 

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

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

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

 
 

 מסקנה
 

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

 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 
 
 
 בדצמבר 00ליום  ביוני 03ליום  

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

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    סים:נכ
 -  -  523  הוצאות רכישה נדחות 

 01,325  2,111  00,110  חייבים ויתרות חובה

 01,325  2,111  00,722  סך הכל נכסים

    
    השקעות פיננסיות: 

 02,311  05,112  02,312  קרנות נאמנות

 02,311  05,112  02,312  סך הכל השקעות פיננסיות

    
 15,011  01,717  12,231  מניםמזומנים ושווי מזו

    
    

 52,767  23,106  55,601  סך כל הנכסים

    

    

    

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

 20,115  31,223  26,020  עודפים

    
 21,015  32,123  27,120  סך כל הון

    

    התחייבויות:
 311  110  325  התחייבויות בגין מסים נדחים

 2,662  700  570  התחייבות בגין מיסים שוטפים
 7,670  1,710  7,213  זכאים ויתרות זכות

 01,661  2,773  1,302  סך כל ההתחייבויות
    
    

 52,767  23,106  55,601  סך כל ההון וההתחייבויות

    
 
 
 
 
 

    
 דב ילין 

 יו"ר הדירקטוריון
 דליה שני

 שותףמנכ"ל מ
 סני זלכה

 מנכ"ל משותף
 אמיר בן דהן

נושא המשרה הבכיר בתחום 
 הכספים

 
 
 
 
 

 5302באוגוסט,  52תאריך אישור הדוחות: 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה 
 יימהשהסת חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 00ביום  ביוני 03ביום  ביוני 03ביום  

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

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      
 012,171  31,625  35,521  52,751  62,513  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

מהשקעות, נטו והכנסות  )הפסדים( רווחים
 537  050  (568) 371  71  מימון

      
 012,105  31,126  32,272  61,011  62,573  סך כל ההכנסות

      
 63,612  07,575  02,155  33,225  32,106  דמי ניהול לחברה קשורה

 30,122  7,016  1,100  02,225  07,112   הפצהו עמלות, הוצאות שיווק
 3,117  762  712  0,170  0,211  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,251  0,621  1,110  3,301  3,201  הוצאות תפעול אחרות

      
 012,771  17,023  31,720  51,270  60,352  סך כל ההוצאות

      
      

 11,137  3,713  2,013  7,050  1,102  רווח לפני מסים על ההכנסה

      
 7,513  0,327  0,512  1,622  3,133  מסים על ההכנסה

      

 01,502  1,316  1,672  2,251  5,016  רווח לתקופה

      

      

      

 01,502  1,316  1,672  2,251  5,016  סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ים על השינויים בהון העצמידוחות תמציתי

 
 
 
 לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 1325ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

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

 5,016  5,016  -  רווח לתקופה

    

 27,120  26,020  0,011  5302י ביונ 03יתרה ליום 

    
 
 
 
 
 
 לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 1322ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 12,520  11,220  0,011  1102בינואר  0יתרה ליום 

 2,251  2,251  -  רווח לתקופה

    

 32,123  31,223  0,011  5302ביוני  03ליום יתרה 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

 
 
 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 1325ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 22,607  23,507  0,011  1105באפריל  0ליום  יתרה

 1,672  1,672  -  רווח לתקופה

    

 27,120  26,020  0,011  5302ביוני  03יתרה ליום 

    
 
 
 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 1322ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 30,737  31,637 0,011  1102באפריל  0יתרה ליום 

 1,316  1,316  -  רווח לתקופה

    

 32,123  31,223  0,011  5302ביוני  03יתרה ליום 

    
 
 
 
 לשנה שהסתיימה 

 1322בדצמבר  02ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 12,520  11,220  0,011  1102ינואר ב 0יתרה ליום 

 01,502  01,502  -  רווח כולל לשנה

    

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

 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 
 בדצמבר 00ביום  ביוני 03ביום  ביוני 03ביום  

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

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 01,502  1,316  1,672  2,251  5,016  רווח לתקופה

      
פריטים שאינם כרוכים בתזרימי 

      המזומנים:
הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות 

      פיננסיות:
 (217) (031) 562  (307) (61) קרנות נאמנות

 -  -  (523) -  (523) שינוי בהוצאות רכישה נדחות
 7,513  0,327  0,512  1,622  3,133  הוצאות מיסים על ההכנסה

  1,371  1,311  0,215  0,167  7,126 

      

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 (0,116) (027) (137) (0,310) (156) שינוי בחייבים ויתרות חובה
 011  (511) (0,136) (675) (632) שינוי בזכאים ויתרות זכות

 (0,210) 0,710  (1,210) 4  370  שינוי בזכאים צדדים קשורים

 (0,012) (0,271) (2,152) 0,151 (3,617) 

      
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

      התקופה:
 (1,711) (211) (0,170) (101) (7,011) מסים ששולמו

 0,032  -  -  -  -  מסים שהתקבלו

 

(7,011) (101) (0,170) (211) (0,623) 
      
      

 שנבעו מפעילות מזומנים נטו
 02,361  2,037  (0,066) 2,122  (661) )ששימשו לפעילות( שוטפת

      

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (6,517) (1,512) -  (1,512) - רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

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

      
      

 7,153  0,633  (0,066) 0,521  (661) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 07,127  07,052  15,521  07,127  15,011 התקופה

      
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 15,011  01,717  12,231  01,717  12,231 התקופה

      

 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 כ ל ל י - 0 ביאור
 
 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה: א.
 

כחברה  1112בנובמבר  12החברה( התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -ילין 
, במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה 1112פרטית. החברה החלה את פעילותה בדצמבר 

 ן מס ערך מוסף.הינה מוסד כספי לעניי
 

 החברה עוסקת בניהול שלוש קופות גמל מסלוליות:
 
 קרן השתלמות -ילין לפידות  (0)
 קופת גמל -ילין לפידות  (5)
 קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות  (0)
 

בדצמבר  30יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.
 סתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.ולשנה שה 1102

 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 5ביאור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.
 

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

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

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

 
 

 הוצאות רכישה נדחות: ב.
 

ם לניהול נכסים של קופות גמל נרשמות כהוצאות המשולמות עבור רכישת חוזיעמלות לסוכנים 
( אם ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות DACרכישה נדחות )

 מופחת על פני התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.  DAC-דמי ניהול, צפויה. ה
 
 

 מיסים על הכנסה בדוחות הביניים: .ג
 

המיסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המיסים השוטפים, וכן הוצאות )הכנסות( 
 את סך השינוי ביתרות המיסים הנדחים. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 5ביאור 
 
 

 בסיס ההצמדה: .ד
 
 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת (0)

 הדיווח. 
 

 להלן נתונים על המדד: (5)
 מדד בישראל 

 מדד ידוע מדד בגין 

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:
 002.01 002.52 1105ביוני  31ליום 
 002.66 011.10 1102ביוני  31ליום 
 002.77 002.77 1102בדצמבר  30ליום 

   
 % % שיעורי השינוי:

   ים שהסתיימה:לתקופה של שישה חודש
 (1.22) (1.02) 1105ביוני  31ביום 
 (1.02) - 1102ביוני  31ביום 

   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:
 0.12 0.00 1105ביוני  31ביום 
 1.22 1.22 1102ביוני  31ביום 

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



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

31 

 
 שווי הוגן בחלוקה לרמות - מכשירים פיננסיים - 0ביאור 

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

 הוגדרו באופן הבא:
  מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. - 0רמה 

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

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה 

 
 5302ביוני  03ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   

   נכסים פיננסיים:
 02,312  02,312  קרנות נאמנות

 02,312  02,312  סך הכל

   
 
 5302ביוני  03ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   

   נכסים פיננסיים:
 05,112  05,112  קרנות נאמנות

 05,112  05,112  סך הכל

   

 
 5302בדצמבר  00ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים:
 02,311  02,311  קרנות נאמנות

 02,311  02,311  סך הכל
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 עצמי ודרישות הוןהון  - 2ביאור 

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

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

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

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

 ביוני 03ליום  
 00ליום 

 בדצמבר
 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח חאלפי ש" אלפי ש"ח 

  )בלתי מבוקר( 
    

 32,227  30,021  21,273  (2)(1()0) הסכום הנדרש על פי תקנות ההון
 21,015  32,123  27,120  (3) הון עצמי קיים

 1,051  1,125  2,301  עודף

    

    הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (0)
 05,111  02,221 05,111  מיליארד 05היקף מהנכסים המנוהלים עד  1.0%

 05היקף מהנכסים המנוהלים מעל  1.15%
 251  -  0,313  מיליארד

 16,025  12,731  11,121  מסך ההוצאות השנתיות 15%
 (0,711) (0,111) (0,711) הקלה בגין עריכת ביטוח

 32,227  31,671  21,273  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

    
אין כנגדו נכסים סכום ההון העצמי הנדרש ש

 -  -  -  העומדים בכללי הנזילות וההשקעה

    
 

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  1101בחודש פברואר  (5)
 מחברות מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

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

 ההוצאות השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.
 

בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי השקעה של ההון העצמי המזערי הנדרש. הוראות 
אלו הורחבו במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה 

)להלן" "תקנות  1101ו בחודש אפריל שפורסמ 1101-החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב
 .השקעה"(

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

במסגרת החוזר ניתנו הקלות בהון הנדרש בשל ניהול קרן פנסיה ותיקה, קופת גמל המבטיחה 
ודף על הנדרש בהוראות תשואה, קופת גמל מרכזית לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום ע

 הדין.
 

עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל, על  (0)
, הוא בסך מיליון 0262-פי תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

 .1110ובמבר ש"ח, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נ
 

חברה מנהלת לא תחזיק נכסים בלתי מוחשיים כנגד , תקנות השקעהבנוסף לכך, בהתאם ל
 ההון העצמי המזערי הנדרש.
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 הון עצמי ודרישות הון )המשך( - 2ביאור 

 
 )המשך( ב.

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

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

 במועדים ובשיעורים המפורטים להלן: 
 

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

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

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

 מההפרש; 11%לפחות  1102
 

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

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

 
 להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים:

 ביוני 03ליום  
 00ליום 

 בדצמבר
 2 0 3 5 2 0 3 5 2 0 3 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  בלתי מבוקר() 
    

 02,272  02,336  10,217  לעיל( 1ה סעיף נכסים נזילים נדרשים )רא

    

 22,211  33,226  23,106  נכסים נזילים וסחירים

    
 

 .1105 יוניב 31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 
 
 

 מיסים על ההכנסה - 2ביאור 
 

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

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

 05.3%-ובהתבסס על שיעור המס על הרווח, בגינו מחוייב מוסד כספי, אשר נאמד בכ 16.5% -ב
 בגין המסים הנדחים בהתחייבויות מגידול נבעו אשר יםנדח מסים מהוצאות וכן (37.7%ביחד על (

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. שערוכי
 
 

 דמי ניהול לחברה קשורה - /ביאור 
 

בהתאם להסכם שנערך בין החברה לחברה קשורה, מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה 
רש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים הקשורה, הכוללים, בין היתר, העמדת כוח אדם הנד

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

 


