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  מ" בעילין לפידות ניהול קופות גמל

  ")החברה("

   תיאור עסקי התאגיד

  מבוא
 31ליום תאגיד להלן דוח תיאור עסקי ה, 2005 בדצמבר 21 מיום 2005-2-20חוזר גמל בהתאם להוראות 

  ").   תקופת הדוח ("2007 בשנת הוהתפתחות עסקיחברה י ה הסוקר את עסק2007בדצמבר 

  

   תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד–חלק ראשון 
  
 ה ותיאור התפתחות עסקיחברה פעילות ה .1

  

 חוק על פי , כחברה פרטית בעירבון מוגבל2004 בנובמבר 24החברה נתאגדה בישראל ביום  .1.1

 .1999 -ט "התשנהחברות 

  

 . 2004 קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר 4 בניהול החברה החלה לפעול .1.2

  

קרן להפעלת  נתקבל אישור משרד האוצר להפעלת קופת גמל נוספת וכן 2005במהלך  .1.3

 אישר ,טרם הפעלתן, 2007בחודש אוקטובר . )"הקופות החדשות"להלן (השתלמות נוספת 

. דשות על מנת להתחיל פעילותןמדיניות הקופות החשינוי דירקטוריון החברה שינוי שמות ו

 28הקופות קיבלו את אישור משרד האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

נתקבל לאור היות הקופות בעלות היקפי פעילות נמוכים ולא מהותיים . 2007בדצמבר 

 . פטור ממשרד האוצר מהגשת דוחות שנתיים לקופות אלו2008  בינואר22בתאריך 

 . ופיעים בדוח אינם כוללים את נתוני הקופות החדשותהנתונים המ

  

  

 בעלי המניות בחברה .1.4

 

. פ. ח,מ"ידי  ילין  לפידות  החזקות בעהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

מחזיקה (חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון , 513167346

העוסקת בניהול , מ" חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בעבמלוא הונה המונפק של

   .הול קרנות נאמנותיהעוסקת בנ, מ" קרנות נאמנות בעלוחברת ילין לפידות ניהו, תיקי השקעות

המחזיקים  כל  ,  לפידות ודב יליןה יאיר"הדוח הם המ למועד "בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע

- המחזיקה בניהול נכסים פיננסים ולידר ,   מזכויות ההצבעה25%- בהון  והזכויות מ23.76%-אחד ב

   .מ"בע) 2005( באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים  בהון ובשליטה50%
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 מבנה הקבוצה .1.5

  :  נכון למועד הדוחהאחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

Ó“Ú· 
ÙÂ‾‚ ÌÈ„ÂÙ Ì‾˘ 

Ó“Ú· ˙ÂÚ˜˘‰Â ˙Â˜ÊÁ‰ ‾„ÈÏ 
®˙È‾Â·Èˆ ‰‾·Á© 
Ó“Ú· ÔÂ‰ È˜Â˘ ‾„ÈÏ 
®˙È‾Â·Èˆ ‰‾·Á© 
ÌÈÈÒ��ÈÙ ÌÈÒÎ� ÏÂ‰È� ‾„ÈÏ 
Ó“Ú· ®≤∞∞µ© 



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

5  

˙Â„ÈÙÏ ÔÈÏÈ : הבהרות      

 הינה חברה פרטית ")החזקות. ל.י "–להלן (מ "ילין לפידות החזקות בע •

 נחתם 2005 בנובמבר 21ביום . העוסקת בהחזקות בחברות הפעילות בשוק ההון

" מ"לידר החזקות והשקעות בע"לבין חברה בת של , החזקות.  ל.הסכם בין י

 50%לפיו הוקצו והועברו ללידר מניות של החברה המהוות , ")לידר: "להלן(

 בשלב ראשון –בשני שלבים ,  מזכויות ההצבעה בחברה50%-מהזכויות בהון ו

 2006 באוקטובר 5וביום ,  בהון ובשליטה30%הוחזקו בידי לידר מניות המהוות 

 . הוקצו והועברו מניות נוספות עד לשעורים כמפורט בתרשים

 

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

 ןניהול היא בעלת רישיו. ל.י. פרטית שעיסוקה ניהול תיקי השקעות בניירות ערך

, עותהשקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השק תיקי ניהול 

 .1995 - ה "שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנב

 

  הינה ")נאמנות. ל.י "–להלן ( מ" קרנות נאמנות בעלניהוילין לפידות  •

 נתקבל 2007 באפריל 1בתאריך .  קרנות נאמנותלחברה שהוקמה לצורך ניהו

 הפעילותאת החברה החלה . לשמש כמנהל קרןניירות ערך לרשות אישור מה

   .2007בנובמבר  1בתאריך 

 

 . החזקות באופן פרטי. ל.ה יאיר לפידות ודב ילין מחזיקים במניות י"ה .1.6

  

  תחומי פעילות .2

 

 :הם כדלקמן, )2005-2-20כהגדרת המונח בחוזר גמל (תחומי הפעילות של החברה , למועד דוח זה

 :  כמפורט להלןניהול קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים .2.1

 ; ג שמדיניות ההשקעות שלה גמישה" קופ- מלילין לפידות קופת ג .2.1.1

שיעור י מדיניות ההשקעות שלה "ג שעפ"קופ- ילין לפידות קופת גמל מנייתית .2.1.2

  ;  מסך השקעותיה50%-השקעותיה במניות לא יפחת מ

י מדיניות ההשקעות שלה שעור "ג שעפ" קופ- ח"ילין לפידות קופת גמל אג .2.1.3

  ; שקעותיה מסך ה50%-ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ

י מדיניות ההשקעות שלה שעור ההשקעה במניות "ג שעפ"קופ –' ילין לפידות גמל ב .2.1.4

 . מסך השקעותיה50%-לא יעלה על

 :  לפיצוייםמרכזיותניהול קופות  .2.2

 . ג שמדיניות ההשקעות שלה גמישה"קופ. ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים .2.2.1

  : כמפורט להלןניהול קרנות השתלמות .2.3

 ; קרן השתלמות שמדיניות ההשקעות שלה גמישה–ת קרן השתלמות ילין לפידו .2.3.1

י מדיניות ההשקעות שלה שעור " שעפקרן השתלמות –' ילין לפידות השתלמות ב .2.3.2

 . מסך השקעותיה50%-יעלה עללא במניות ההשקעה 

  

  בהון התאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות .3

  

.  של החברהא .כנ " עח" ש1ות רגילות בנות  מני1,500,000החזקות . ל.י-שום החברה הוקצו לימועד רב

או השקעות נוספות בהון /לא בוצעו הקצאות ו.  נפרעו בתמורה לתשלום ערכן הנקובח" שמיליון ומאה אלף 

  .בחברהולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות , החברה למן מועד הקמתה
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  ומניות הטבהבידנדיםדי .4

או בדרך של חלוקת מניות /נדים במזומן ותקופת הקמתה לא חילקה החברה דיביד למן .4.1

 .הטבה

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

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

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

 .כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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   מידע אחר–חלק שני 

  על תחומי פעילות עיקרייםכספימידע  .5

 :ח"חברה באלפי שכספי לגבי תחומי הפעילות של הלהלן מידע  .5.1

  

 :לעילאות הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים המפורטים בטבללהלן  .5.2

 הופעלו בידי החברה 2004בחודש דצמבר : קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים .5.2.1

כללים ( מס הכנסה  לתקנות3.בעקבות תיקון מס.  קופות גמל במגזר האמור3

אשר ") תקנות הקופות "–להלן בדוח זה  (1964ד "התשכ) ול קופות גמללאשור וניה

קבע בין היתר כי יחולו מגבלות שונות לעניין משיכת כספים שהופקדו בקופות גמל 

דול בהפקדות בקופות גמל במגזר האמור בתקופת יחל ג, 2006 בינואר 1לאחר יום 

 השקעות כספים בתקופות  להיקףפרופורציונישאינו , 2005הרבעון האחרון של שנת 

   לתגמולים  ואישיות לפיצוייםקופות גמל  

  2007  2006  2005  

  313  3,653  11,293  הכנסות מדמי ניהול

  128,383  755,780  1,236,701   בדצמבר31 ליום נטו,והליםסך נכסים מנ

  27,048  52,091  66,479  סך הפקדות

  98,123  525,396  394,693  נטו, ותקופה ת זכויות אלסך העבר

  3,166  5,393  18,995  סך משיכות

  קופת גמל מרכזית לפיצויים    

  2007  2006  2005  

  15  320  1,074  הכנסות מדמי ניהול

  8,549  74,113  164,322   בדצמבר31ליום נטו ,מנוהליםסך נכסים 

  1,405  9,373  15,756  סך הפקדות

  6,557  53,793  76,033  נטו,  הקופותת זכויות אלסך העבר

  0  2,278  5,752  סך משיכות

  קרנות השתלמות  

  2007  2006  2005  

  117  1,477  5,597  הכנסות מדמי ניהול

  38,812  327,909  628,396  מבר בדצ31ליום נטו ,סך נכסים מנוהלים

  4,264  25,906  68,942  סך הפקדות

  32,254  247,531  230,282  נטו,  הקופותת זכויות אלסך העבר

  319  1,923  15,418  סך משיכות

  

  קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול החברהמידע כספי על כ " סה

  2007  2006  2005  

  445445445445  450450450450,,,,5555        17,96417,96417,96417,964  הכנסות מדמי ניהולהכנסות מדמי ניהולהכנסות מדמי ניהולהכנסות מדמי ניהול

  38  276276276276        451451451451  הכנסות אחרות מהשקעות וריביתהכנסות אחרות מהשקעות וריביתהכנסות אחרות מהשקעות וריביתהכנסות אחרות מהשקעות וריבית

  418  114114114114,,,,5555        17,21917,21917,21917,219  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  

  65        612612612612        1,1961,1961,1961,196  רווח לפני מיסיםרווח לפני מיסיםרווח לפני מיסיםרווח לפני מיסים

  744744744744,,,,175175175175  802802802802,,,,157157157157,,,,1111        419419419419,,,,029029029029,,,,2222   בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר31313131 ליום  ליום  ליום  ליום נטונטונטונטו,,,,סך נכסים מנוהליםסך נכסים מנוהליםסך נכסים מנוהליםסך נכסים מנוהלים

  32,71732,71732,71732,717  87,37087,37087,37087,370        151,177151,177151,177151,177  סך הפקדותסך הפקדותסך הפקדותסך הפקדות

  934934934934,,,,136136136136  720720720720,,,,826826826826        701,008701,008701,008701,008  נטו,  הקופותת זכויות אלת זכויות אלת זכויות אלת זכויות אלסך העברסך העברסך העברסך העבר

  3,4853,4853,4853,485  594594594594,,,,9999        40,16540,16540,16540,165  סך משיכותסך משיכותסך משיכותסך משיכות
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בטוח וחסכון לעניין פרסום , בשל הוראות הממונה על שוק ההון, בנוסף. קודמות

נמנע מהחברה לפרסם תשואות של קופות הגמל בניהולה עד , תשואת קופות גמל

החל מחודש זה החלה החברה לפרסם את תשואת הקופות . 2005לחודש אפריל 

 השניםבמהלך .  בגיוסי הכספים לקופותבניהולה והפרסום האמור הביא לגדול

וכמו , ות שנצברו עשתה החברה שימוש  ביכולתה לפרסם את התשוא2007 -  ו2006

 שינויים בשליטה בקופות גמל בשוק שהביאו לעזיבת עמיתים כן חלו בשנים אלו

 הגידול .ומכך נהנתה בין השאר גם החברה, ומעברן לקופות חדשותבקופות קיימות 

 מדמי ניהול בתחום הפעילות נובע מהגידול בהיקף הנכסים רהבהכנסות החב

 .כאמור לעיל

במגזר פעילות זה ניהלה החברה קופה מרכזית לפיצויים : קופה מרכזית לפיצויים .5.2.2

 נובע בעיקרו 2005-2007בשנים  בהיקפי הפעילות הגידול. יחידה בתקופת הדוח

הצטרפות עמיתים שהביאו לגדול ב יחסית לפרופיל הסיכון מתשואות גבוהות

 .ג אחרות"ומעבר עמיתים מקופ

הלה החברה קרן השתלמות יחידה בתקופת יבמגזר פעילות זה נ: קרנות השתלמות .5.2.3

הצטרפות עמיתים חדשים נובע מ 2005-2007ים  בהיקפי הפעילות בשנהגידול. הדוח

  הגידול בהכנסות החברה. יחסית לפרופיל הסיכוןבעיקר עקב תשואות גבוהות

 .ול בתחום הפעילות נובע מהגידול בהיקף הנכסים כאמור לעילמדמי ניה

 

 החברה הסביבה הכללית של סקירת .6

 התאפיינה בשנויים כבדים ומהפכניים ברגולציה הקשורה 2005שנת :  כללי–שינויים ברגולציה  .6.1

שהביאו לחקיקת שורת , "ועדת בכר" הן בעקבות ישום מסקנות –לניהול קופות גמל בארץ 

 החוק להגברת –מחד ומאידך , רים את ניהול קופות הגמל ודרכי שיווקן והפצתןחוקים המסדי

 –ה "התשס) תיקוני חקיקה( בשוק ההון בישראל םהענייני וניגודי תהריכוזיוהתחרות ולצמצום 

אשר אף טרם השלמת הליכי החקיקה לגביו הביא ") החוק להגברת התחרות "–להלן  (2005

ויצירת , גמל המנוהלות בידי הבנקים לקופות גמל פרטיותלהעברת נכסים וכספים מקופות 

מקופות גמל הנשלטות בידי תאגידים , מגמה של העברת מרכז הכובד בתחום ניהול קופות גמל

 תיקונים להוראות –בנוסף . לקופות גמל הנשלטות בידי חברות בטוח והמגזר הפרטי, בנקאיים

 לתקנות הקופות אשר הביאו לשנוי דרכי 3קון ובמיוחד תי, הדין החלות לגבי ניהול קופות גמל

 יושמו חלק מאותן הוראות חוק שפורסמו 2006במהלך שנת ). ראה להלן( בקופות גמל ןהחיסכו

 לניהווכן פורסמו ונכנסו לתוקף הוראות נוספות הנוגעות בעיקר לדרכי , 2006במהלך שנת  

 פורסמו תקנות הפיקוח 2007יולי  ב15בתאריך  .אדמיניסטרטיבי של קופות גמל ולעניין פרסום

 הקובעות תנאי כשירות 2007 - ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו) (ביטוח(על שירותים פיננסיים 

נושאים שעל חברי הדירקטוריון לדון בהם והוראות נוספות ביחס לדירקטוריון , לדירקטורים

  . וועדותיו

) קופות גמל( שירותים פיננסיים  לאחר תאריך הדוח השנתי פורסם ברשומות חוק הפיקוח על

 ותקנות מס הכנסה, ")קופות הגמל  לחוק3תיקון  "-להלן (2008 -ח"התשס, )3' תיקון מס(

בתיקוני החקיקה נקבע בין . 2008 -ח"התשס, )הוראת שעה) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(

שלמת ישירות קצבה קופת גמל לקצבה אשר מ: היתר כי יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבה

 גמל לקצבה אשר לא ניתן יהיה למשוך ממנה וקופת") משלמתקופת גמל  "–להלן (לזכאים 

אלא באמצעות העברתם לקופת , למעט כספים ממרכיב הפיצויים, ישירות כספים שהופקדו בה

קופות התגמולים שבניהול החברה הינן "). משלמתקופת גמל לא  "-להלן(גמל משלמת לקצבה 

טרם ניתן , בשל הזמן הקצר שחלף ממועד פרסום התיקון האמור.  גמל לא משלמותקופות

    .לאמוד את השפעתו על התנהלות השווקים
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 1 קובע בין היתר כי כספים שיופקדו בקופות גמל החל מיום 3תיקון :  לתקנות הקופות3תיקון  .6.2

  קובע התיקון כי לגבי,בנוסף. 60 יהיו ניתנים למשיכה רק בהגיע המפקיד לגיל 2006בינואר 

 ממס רק באם קודם לכן הופקדו בידי העמית יניכוהפקדות בקופת גמל יוכרו לצורך , עצמאיים

 העברת כספים לקופות ההיית 3התוצאה הנובעת מתיקון .  בחסכון לקצבהמסוימיםסכומים 

מנע על מנת להי,  בהיקפים גבוהים מהמקובל בתקופות מקבילות2005גמל ברבעון האחרון של 

 בגין הפקדות מסוימותוכן על מנת ליהנות מהטבות מס (ממגבלות המשיכה האמורות לעיל 

 לתיקון השהייתמעריכה החברה  2007-ו 2006השנים במהלך ). 2006 בינואר 1שנעשו קודם ליום 

 לתיקון האמור השהייתאולם ההשפעה ,  בקופות גמלההפקדות השפעה מסוימת על היקף 3.מס

 של החברה לא ניתנת לכימות הואיל וחלק הארי מן הגדול הבניהולפי הקופות דול בהיקיעל הג

ולאור תקופת , ולא הפקדות עמיתים קיימים, נבע מהעברת קופות פעילות לניהולה של החברה

,  בנוסף.פעילותה הקצרה של החברה אין בידיה די נתונים להשוואה לעניין הפקדות עמיתים

 לחוק קופות הגמל אשר נכנס לתוקף לאחר תאריך 3קון להערכת הנהלת החברה בהתאם לתי

 כל עמית מחויב 2008 לתקנות הקופות שכן החל מינואר 3. הדוח אין משמעות לתיקון מס

לא יהיו עוד קופות תגמולים הוניות אלא קופות גמל משלמות , כמו כן. להפקיד לקצבה בלבד

 . משלמותולאקצבה 

 

 2005 –ה "התשס) יסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוניע(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים  .6.3

 חוק זה קובע בין היתר כי שיווק מוצרים פנסיונים יכול "):חוק השיווק הפנסיוני "–להלן (

חוק זה נכנס לתוקף . בלבד,  מתאים כהגדרתו בחוק השיווק הפנסיוניןרישיו בידי בעלי תלהיעשו

לחברה . 2005שפעה על תוצאות החברה בשנת  לו הההייתולפיכך לא , 2006בחודש אפריל 

, במסגרת חוק השיווק הפנסיוני ומכוחו, בנוסף. י חוק השיווק הפנסיוני" כנדרש עפתרישיונו

המחייבות את מנהלי הקופות , הותקנו תקנות לעניין תשלום עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים

ם הפצת קופות גמל וקרנות לאותם יועצים בקשר ע, לשלם עמלות בשעורים מוגדרים בתקנות

 לרבות הסכם בין –בהתקיים תנאים מסוימים (למעט קופות מרכזיות לפיצויים , השתלמות

למועד דוח זה אין להערכת . 2006תקנות אלו נכנסו לתוקפן בחודש אפריל ). 'היועץ לעמית וכד

  2007 במהלך שנת. החברה השפעה מהותית לעמלות האמורות על תוצאות הפעילות של החברה

קיבלו מספר בנקים קטנים ובינוניים רישיון לפעול כיועצים פנסיוניים ללקוחות שכירים 

בשלוש שנים על מנת לאפשר חלקית מתן הרישיון לבנקים הגדולים נדחה , וללקוחות עצמאיים

לבנקים הקטנים והבינוניים להתבסס בשוק הייעוץ הפנסיוני ולהגדיל את נתח השוק המצוי 

רשאית החברה להתקשר בהסכמי שיווק עם סוכנים פנסיוניים כהגדרתם בחוק , בנוסף. בידם

ולשלם לסוכנים כאמור עמלות כפי שייקבע בהסכמה בין החברה לאותם , השיווק הפנסיוני

 נערכה החברה להתקשר עם 2006בעקבות כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף באפריל . סוכנים

קשרה החברה עם מספר משווקים פנסיונים לשיווק כלל  הת2007משווקים פנסיונים ובמהלך 

 .אולם נכון למועד הדוח אין מדובר בערוץ הפצה מהותי, מוצריה

 

בשנים (בתקופת הדוח : שינויי רגולציה לעניין פרסום תשואות והוראות להעברת קופות גמל .6.4

הקלות יושמו הוראות שונות של הממונה בנוגע לפרסום תשואות קופות גמל ו) 2007–2005

באופן שהעברת כספים יכולה , בפרוצדורה הנדרשת להעברת כספי עמיתים  מקופה לקופה

ותשואות קופות הגמל ) לעומת תקופה של עד חודשיים קודם לכן( בתוך מספר ימים תלהיעשו

התוצאה המצטברת של שנויי הרגולציה , להערכת החברה. מפורסמות באופן שוטף אחת לחודש

באופן שעמיתי קופות גמל נוהגים להעביר , ספים המנוהלים בקופות הגמלהביאה לתנודתיות בכ

להערכת . בין היתר בעקבות השוואת תשואות,  למנהלים אחריםמסוימיםקופות ממנהלים 

, בשל היות החברה חברה מנהלת חדשהתקופת הדוח תופעה זו פעלה לטובת החברה ב, החברה

 . יחסית לפרופיל הסיכוןבוהותלהציג תשואות ג) 2005מאפריל החל (ויכולתה 
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, מכירת השליטה בקופות הגמל הבנקאיות מהבנקים לאחרים: קופות הגמל הבנקאיותמכירת  .6.5

הביאה לניוד כספים , "ועדת בכר" האווירה הציבורית בעקבות פרסום מסקנות –וקודם לכן 

 בניהול וזאת הן בשל החשש מחוסר יציבות, מקופות הגמל הבנקאיות לקופות הגמל הפרטיות

וכן בשל פרסום תשואות קופות הגמל הבנקאיות בהשוואה לתשואות קופות , הקופות הבנקאיות

 נחתמו מספר רב של עסקאות להעברת בעלות בקופות במהלך השנה האחרונה. הגמל הפרטיות

דול ילגמגמה זו תרמה , להערכת החברה . וקופות גמל בנקאיות הועברו לגופים פרטייםגמל

 .וח המנוהלים בידי החברה בשנות הדבהיקף הנכסים

  

 התאפיינו בצמיחה 2007 של שנת ה עד למחצית השנייהאחרונותהשנים   :בשוק ההון ותפעיל .6.6

ועליות בשיעורים גבוהים במדדי המניות השונים ובשערי ניירות הערך בבורסה , בשוק ההון

ם בשווקי ההון מעודדות עליות שערי, ככלל. )נמוכים יותרכי בשעורים  אם, וכן בעולם(בישראל 

 עשויה להיות השפעה על 2008 בשנתלקורה בשווקים  .ערךהשקעה באפיקי השקעה מוטי ניירות 

 –וכן , דול בהיקפי הקופות המנוהלותי באפיקים מוטי ניירות ערך וצמצום הגןהחיסכוצמצום 

 .קטון בהיקפי נכסים המנוהלים בגין ירידות שערים בבורסות

  

אשר התחרותיות בה , ברה בניהול קופות גמל הינה בסביבה תחרותיתפעילות הח :תחרות .6.7

והגדלת החשיפה לתשואות ושפור , מחד, הולכת וגדלה בשל גדול במספר המתחרים בשוק

 .מאידך, היכולת להעביר נכסים מקופה לקופה



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

11  

   תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו–חלק שלישי 
  

  כללי על תחומי הפעילותמידע  .7

  

ניתן , בסעיפים בהם קיימת שונות בין תחומי הפעילות השונים. החברה תיאור מפורט של עסקי להלן

 בסעיפים אחרים בהם פעילות החברה הינה  . בחתך נפרד לגבי כל אחד מתחומי הפעילותהפרוט 

   . התיאור ניתן ביחס לפעילות החברה כולה, אחידה בכל תחומי הפעילות

  

 ג לתגמולים ואישיות לפיצויים"ניהול קופ –מידע כללי על תחום הפעילות  .7.1

 

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1.1

ניהלה החברה בתקופת ג לתגמולים וקופות אישיות לפיצויים "בתחום ניהול קופ

 הפעילה 2007 בדצמבר 28בתאריך . ( לעיל2.1כמפורט בסעיף ,  קופות גמל3הדוח 

 להלן פרטים )1.3  ראה סעיףרטיםלפ. ג לתגמולים נוספת"החברה לראשונה קופ

  : הנוגעים לתחום הפעילות

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה  ליום) ח"אש(נטו , היקף נכסים מנוהל

  31/12/05  31/12/06  31/12/07  מותר

  79,113  557,729  950,263  2%   קופת גמל - ילין לפידות 

  24,878  129,153  177,881  2%   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  24,392  68,898  108,557  2%  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

  383383383383,,,,128128128128  780780780780,,,,755755755755        701701701701,,,,236236236236,,,,1111    כ"סה

  

  

שגבתה ניהול הדמי  שיעור   שם  הקופה

  )%( בשנת  בפועלהקופה

נומינלית ברוטו תשואה שיעור 

   (%)שנתבלקופה 

  2007  2006  2005  2007  2006  2005  

  55.15%  18.12%  6.14%  0.71%  0.87%  0.95%   קופת גמל - ילין לפידות 

  80.06%  34.40%  6.42%  0.76%  0.99%  1.08%   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  41.43%  13.65%  6.16%  0.42%  0.67%  0.77%  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

  
 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות,  חקיקהמגבלות .7.1.2

שיות לפיצויים מוסדרת יפות גמל לתגמולים וקופות גמל אפעילות בתחום ניהול קו

 2005 –ה "התשס) קופות גמל( פיננסיים םשירותילמועד פרסום דוח זה מכוח חוק 

ומכוח תקנות , 2005, אשר נכנס לתוקף בחודש נובמבר") חוק קופות גמל "–להלן (

 מוסדרים  אחרים שאינםםוענייניהקופות החלות לעניין השקעות נכסי קופות גמל 

חלות הוראות חוק השיווק , לעניין שיווק קופות גמל, בנוסף. בחוק קופות הגמל

לעניין פרטים בנוגע להוראות הדין . 2006הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש פברואר 

  .  להלן22ראה סעיף , החל

  

 התפתחויות בהיקף התיק וברווחיותו .7.1.3

חל גדול בהיקפי ה 2005בשנת . 2004פעילות החברה בתחום החלה בחודש דצמבר 

בין היתר בשל פרסום תשואות , הנכסים המנוהלים בקופות גמל הנכללות בתחום
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בשנים . זוק המודעות לקיומה של החברה כחברה פעילה בתחוםיוח, בידי החברה

דול בהיקפי הפעילות בין היתר בשל תשואות יגה המשיכה מגמת 2007-  ו2006

ו בידי החברה ויכולתה לעשות שימוש שהושג יחסית לפרופיל הסיכון גבוהות

כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני , להערכת החברה. בפרסום התשואות

תאגידים היותם של הכן ולתאגידים בנקאיים ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה 

רווחיות החברה מהפעילות לפגוע ב יםבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויה

אין בידי החברה להעריך את . מלות הפצה לבנקיםבתחום בשל החובה לשלם ע

 של היקפםההשפעה האמורה בשל העובדה שלמועד דוח זה שלחברה לא ידוע על 

      .הסכמי ייעוץ בין עמיתי קופות הגמל והבנקים

  

  העמיתים תחום הפעילות או שינויים במאפייניהתפתחות בשווקי .7.1.4

חלו  2006 בינואר 1 לתוקף ביום שנכנס)  לעיל6.2ראה סעיף  (3. בעקבות תיקון מס

הן לעניין סכומי הפקדה והן , למיטב ידיעת החברה  שינויים בשוק קופות הגמל

לעניין זהות העמיתים וזאת בשל הצורך בהפקדות בקופות לקצבה בסכומים 

וכן בשל החשש מחוסר , גמל לצרכי מסמינימליים קודם להכרה בהפקדות בקופות 

,  לתוקף3יושקעו בקופות גמל בעקבות כניסת תיקון יכולת למשוך את הכספים ש

חשש שיש בו כדי להקטין את , לגבי עמיתים עצמאיים, 60עד להגיע העמית לגיל 

 מעריכה 2007- ו2006במהלך השנים . סכומי החסכון המופקדים בידי עצמאיים

אולם ,  בקופות גמלההפקדות השפעה מסוימת על היקף זה לתיקון ההחברה שהיית

 של החברה ה לתיקון האמור על הגידול בהיקפי הקופות בניהולהעה שהייתההשפ

לא ניתנת לכימות הואיל וחלק הארי מן הגדול נבע מהעברת קופות פעילות לניהולה 

ולאור תקופת פעילותה הקצרה של , ולא הפקדות עמיתים קיימים, של החברה

להערכת ,  בנוסף.החברה אין בידיה די נתונים להשוואה לעניין הפקדות עמיתים

 לחוק קופות הגמל אשר נכנס לתוקף לאחר 3הנהלת החברה בהתאם לתיקון 

 2008 לתקנות הקופות שכן החל מינואר 3. תאריך הדוח אין משמעות לתיקון מס

לא יהיו עוד קופות תגמולים הוניות , כמו כן. מחוייב כל עמית להפקיד לקצבה בלבד

  . מותאלא קופות גמל משלמות קצבה ולא משל

  

  הפעילותטכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחוםשינויים  .7.1.5

   .   בתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים יחודים למיניהם

  

 ילותהצלחה קריטיים בתחום הפעגורמי  .7.1.6

  :  מזהה את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילותהחברה  

ישנה , להערכת החברה:  לאורך זמן לפרופיל הסיכון ביחסהובלה בתשואות .7.1.6.1

ללא , לאורך זמןביחס לפרופיל הסיכון חשיבות רבה להובלה בתשואות 

חשיפת תשואות קופות הגמל ברמה . תנודות חריגות בהשוואה למתחרים

 נט המאפשרת השוואה בין תשואות קופות –חודשית ושימוש במערכת גמל 

ה בהשוואה נאותמירה על תשואה גמל שונות מחדדת את הצורך בש

 .לקופות מתחרות

 

הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק את מוצרי החברה : שיווק .7.1.6.2

הצלחה בשיווק מותנית בהקמת מערכת . לקהל העמיתים הפוטנציאלי

, ינים להצטרף לקופהישיווק יעילה לתקשורת מול עמיתים וכאלה המעונ

עקב שינויי , להערכת החברה. ךמאיד, ויצירת מוניטין לחברה, מחד

החקיקה בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני והטלת חובת 
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עשוי לחול גידול , ייעוץ אובייקטיבי לטובת העמית על יועצים פנסיוניים

 עמיתים לחברות מנהלות המציגות תשואה יציבה וגבוהה לעומת תבהפניי

ן לתקופת הדוח הבנקים נכו .בידי הבנקים, מדדי הייחוס לאורך זמן

ולכן לא ניתן להציג נתונים מלא הגדולים טרם קיבלו רישיון ייעוץ פנסיוני 

 . לעניין זה

 

מתן אפשרות בחירה לעמיתים מבין מספר קופות גמל : מגוון מוצרים .7.1.6.3

 השונות עבור כל ןהסיכובאותו תחום מאפשר מתן מענה לצרכים ולרמות 

ת גמל ובין חברות מנהלות מחייבת יכולת העברת כספים בין קופו. עמית

מתן מענה לדרישות להשקעה בתחומים שונים המשתנים בהתאם למצב 

בהתאם  .בדרך של הקמת קופות בעלות מדיניות השקעות מגוונת, השוק

החברה תבחן בעתיד האם להקים קופות גמל ,  לחוק קופות הגמל3לתיקון 

  . משלמות

  

  

  בהםהפעילות ושינוייםתחום ב עיקרייםמחסומי כניסה ויציאה  .7.1.7

פעילות : חסמים רגולטוריים) א: (חסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הם

ועמידה בדרישות , בתחום ניהול קופות גמל לסוגיהן מחייבת קבלת היתר ורשיונות

או התקשרות עם ספקי (בטוח והקמת מערך תפעול , לרבות הון עצמי, הדין השונות

  כניסה לפעילות בתחום :חסמי שוק) ב. (רי לקוחותשיווק וקש, )שרותים בתחום

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

 ניתן לצאת –לעניין היציאה מתחום הפעילות . למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת

עם כניסתו לתוקף של חוק . מתחום הפעילות בדרך של מכירת הפעילות לאחרים

  .  הגמל תהליך העברת ניהול קופות גמל הוסדר בדין ואינו מהווה חסםקופות

  

  בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים .7.1.8

מוצרים . קופות הגמל הנכללות בתחום הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארוך

וכן קופות ) קרנות פנסיה(מתחרים לתחום הפעילות הן קופות גמל לקצבה 

והוראות  3. בעקבות תיקון מס. חים המנוהלות בידי חברות בטוחמשתתפות ברוו

 חלקם של עלה) לרבות הוראות שטרם אושרו והעתידות להכנס לתוקף(דין אחרות 

, בכל הנוגע להפקדות עתידיות, המוצרים המתחרים בשוק שהם קרנות פנסיה

רה להערכת הנהלת החב. חלקם של המוצרים שהם קופות גמל, במידת מה, וניפגע

 2008 לתקנות הקופות שכן החל מינואר 3. לתיקון מסמהותית אין משמעות 

לא יהיו עוד קופות תגמולים הוניות , כמו כן. מחוייב כל עמית להפקיד לקצבה בלבד

  . אלא קופות גמל משלמות קצבה ולא משלמות
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 יםקופת גמל מרכזית לפיצויכללי על תחום הפעילות מידע  .7.2

  בונויים החליםתחום הפעילות ושימבנה  .7.2.1

 קופת גמל ניהלה החברה בתקופת הדוחג מרכזית לפיצויים "בתחום ניהול קופ

  : להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילות.  לעיל2.2כמפורט בסעיף , יחידה

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה  ליום) ח"אש(נטו , היקף נכסים מנוהל

  31/12/05  31/12/06  31/12/07  מותר

  8,549  74,113  164,322  2%   קופה מרכזית לפיצויים –פידות ילין ל

  

  

  

 שיעור דמי הניהול שגבתה   שם  הקופה

  (%)הקופה בפועל בשנת 

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  (%)לקופה בשנת 

  2007  2006  2005  2007  2006  2005  

  36.95%  19.07%  6.72%  0.54%  0.82%  0.87%   קופה מרכזית לפיצויים–ילין לפידות 

  

 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקהמגבלות  .7.2.2

פעילות בתחום ניהול קופות גמל מרכזית לפיצויים מוסדרת למועד דוח זה בחוק 

אשר ") חוק קופות גמל "–להלן  (2005 –ה "התשס) קופות גמל(שרותים פיננסיים 

לות לעניין השקעות נכסי ובתקנות הקופות הח, 2005, נכנס לתוקף בחודש נובמבר

בנוסף לעניין .  אחרים שאינם מוסדרים בחוק קופות הגמלםוענייניקופות גמל 

חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש , שיווק קופות גמל

.  להלן22ראה סעיף , לעניין פרטים בנוגע להוראות הדין החל. 2006פברואר 

 קופות גמל מרכזיות לפיצויים שפעלו כדין ,ל לחוק קופות הגמ3בהתאם לתיקון 

ובלבד שמדובר , 2011 יוכלו להמשיך לפעול עד לחודש ינואר 2007בשנת המס 

 מעביד שהיה עמית בקופת גמל מרכזית לפיצויים -בהפקדת כספים של עמית

הפקדת כספים תהיה רק בגין עובדים אשר בגינם הופקדו  וכן  2007בחודש דצמבר 

  .2007עבור חודש דצמבר סכומים בקופה 

  

  בהיקף הפעילות וברווחיותוהתפתחויות .7.2.3

דול בהיקפי חל גה 2005בשנת . 2004פעילות החברה בתחום החלה בחודש נובמבר 

בין היתר בשל פרסום תשואות , ת בתחוםל הנכללגמהנכסים המנוהלים בקופת ה

 יםבשנ. זוק המודעות לקיומה של החברה כחברה פעילה בתחוםיוח, בידי החברה

התחזקה מגמה זו בשל צבירת תשואות והיכולת לפרסם תשואות של  2007-ו 2006

    .  תקופות קודמות

  

 העמיתיםתחום הפעילות או שינויים במאפייני ב ם בשווקיהתפתחות .7.2.4

אשר לא השפיע , 2005כניסתו לתוקף של חוק קופות הגמל בחודש נובמבר ל בנוסף

נכנס לתוקף ,  הפעילות במהלך שנות הדוחבאופן מהותי על פעילות החברה בתחום

.  לעיל6.1כמפורט בסעיף וק קופות הגמל לח. 3 לאחר מועד הדוח השנתי תיקון

אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות   לחוק קופות הגמל3תיקון 

. 2011וכן קובע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים ימשיכו לפעול רק עד לחודש ינואר 
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טרם ניתן לאמוד את , הזמן הקצר שחלף ממועד פרסום התיקון האמורבשל 

   .השפעתו על התנהלות השווקים

  

  טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים .7.2.5

   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 

  

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .7.2.6

  .    לעיל7.1.6ראה סעיף   

  

 תחום הפעילות ושינויים בהםב עיקריים כניסה ויציאה מחסומי .7.2.7

  .  לעיל7.1.7ראה סעיף 

  

  למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים .7.2.8

שנועד .  אפיק השקעה לטווח ארוךוהת בתחום הפעילות מהוקופת הגמל הנכלל

כת החברה אין מוצרים להער. להבטיח למעסיקים תשלומי פיצויי פרישה לעובדים

        אחרים המהווים תחרות למוצרים בתחום פעילות זה
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 קרנות השתלמות   כללי על תחום הפעילות מידע .7.3

  החלים בו הפעילות ושינוייםמבנה תחום .7.3.1

, דוח קרן השתלמות אחתה ניהלה החברה בתקופתבתחום ניהול קרנות השתלמות  

 הפעילה החברה לראשונה קרן 2007ר  בדצמב28בתאריך (.  לעיל2.3כמפורט בסעיף 

 להלן פרטים הנוגעים לתחום לחברה )1.3 ףלפרטים ראה סעי. השתלמות נוספת

  : הפעילות

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה  ליום) ח"אש(נטו , היקף נכסים מנוהל

  31/12/05  31/12/06  31/12/07  מותר

  38,812  327,909  628,396  2%   קרן השתלמות –ילין לפידות 

  

  

 שיעור דמי הניהול שגבתה   שם  הקופה

  (%)הקופה בפועל בשנת 

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  (%)לקופה בשנת 

  2007  2006  2005  2007  2006  2005  

  35.14%  17.87%  6.10%  0.75%  0.91%  1.00%  קרן השתלמות –ילין לפידות 

 

 ם הפעילותתקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחו,  חקיקהמגבלות .7.3.2

פעילות בתחום ניהול קרנות השתלמות מוסדרת למועד דוח זה בחוק שרותים 

 אשר נכנס") חוק קופות גמל "–להלן  (2005 –ה "התשס) קופות גמל(פיננסיים 

ובתקנות הקופות החלות לעניין השקעות נכסי קופות , 2005, לתוקף בחודש נובמבר

לעניין שיווק , בנוסף. פות הגמל אחרים שאינם מוסדרים בחוק קוםוענייניגמל 

חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש פברואר , קופות גמל

שיווק השקעות וניהול , וכן הוראות חוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, 2006

לעניין פרטים בנוגע להוראות הדין "). חוק הייעוץ ("1995 –ה "תיקי השקעות התשנ

  .  להלן22ראה סעיף , החל

  

  הפעילות וברווחיותוהתפתחויות בהיקף .7.3.3

. בניהול קרן השתלמות יחידה, 2004פעילות החברה בתחום החלה בחודש נובמבר 

חל גדול בהיקפי הנכסים המנוהלים בקרן ההשתלמות בין היתר בשל ה 2005בשנת 

וחזוק המודעות לקיומה של החברה כחברה פעילה , פרסום תשואות בידי החברה

בין היתר בשל , דול בהיקף הנכסיםי המשיכה מגמת הג2007- ו2006 בשנים. בתחום

. לת לעשות שימוש בתשואות בפרסומים שנעשו בידי החברהותשואות  גבוהות והיכ

, בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים ברווחיות הנובעת מהפעילות בתחום

נסיוני ותקנות בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפ, אולם להערכת החברה

עשויה להפגע רווחיות החברה מהפעילות בתחום בשל , לעניין תשלום עמלות הפצה

או ליועצים פיננסיים או פנסיוניים או משווקים /תשלומי עמלות הפצה לבנקים ו

אין בידי החברה להעריך את . וכן ועמלות תפעול לבנקים, פיננסיים או פנסיוניים

ברה לא ידוע על קיומם של הסכמי ייעוץ בין ההשפעה האמורה בשל העובדה שלח

    .עמיתי הקרנות  והבנקים

   

 העמיתים בשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני התפתחות .7.3.4

במהלך תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים 

בות בעק, מאידך. או שינויים במאפייני העמיתים, מוצרי החברה בתחום הפעילות

מעריכה החברה כי חלו שינויים בתחום )  לעיל6.2ראה סעיף  (3. תיקון מס
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בשל היתרון הקיים בחסכון בקרנות השתלמות לעומת הפקדות בקופות , הפעילות

אין בידי החברה להעריך את .  לגבי מועד תום החסכון ומשיכת הכספים, גמל

   .קודמותהשפעת השנוי האמור בשל חוסר בנתונים להשוואה לתקופות 

  

  טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים .7.3.5

   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 

  

  הצלחה קריטיים בתחום הפעילותגורמי .7.3.6

  .  לעיל7.1.6ראה סעיף   

  

  בהםתחום הפעילות ושינוייםב עיקריים כניסה ויציאה מחסומי .7.3.7
  .  לעיל7.1.7ראה סעיף 

  

  למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהםתחליפים .7.3.8
למוצרים מסוג קרנות השתלמות המאפשרות חסכון לתקופת זמן , להערכת החברה

, מעת לעת.  שנים תוך קבלת הטבות מסוי מסויימות אין כרגע תחרות בשוק6של 

במידה ל "ביטול כנ.  מועלות הצעות לביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות

  .ויקרה עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה

  

  ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השוניםמבנה .7.4

, ניהול השקעות הקופות בתחומי הפעילות השונים נעשה בידי  מנהלי ההשקעות של הקבוצה

בצוע עסקאות . בהתאם למדיניות ההשקעות של כל אחת מהקופות המנוהלות בתחומים השונים

ותנועת ,  והשקעות נכסי הקופות נעשה תוך בחינת הקף הנכסים המנוהלים בכל קופהבניירות ערך

להלן פרטים בנוגע למבנה תיקי . כפי שידוע למנהלי השקעות, או פדיונות) גיוסים(כספים לקופה 

 2007 בדצמבר 31 מתוך היקף הנכסים המנוהל ליום )ח"באלפי ש(ההשקעות של הקופות השונות 

  ):ים עיקרייםבחלוקה לסוגי נכס

  

  מזומנים  שם  הקופה

   ושווי 

  מזומנים

ח "אג

ממשלתי

  סחירות

ח "אג

קונצרני 

  סחירות

מניות 

ע "וני

סחירים 

  אחרים

פיקדונות 

ע "וני

בלתי 

  סחירים

  אחרות

  852  140,226  188,591  494,152  91,156  36,117   קופת גמל- ילין לפידות 

  335  15,086  119,412  27,330  9,433  6,453  מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  50  21,770  6,906  66,117  10,039  3,752  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

  107  19,387  28,983  78,502  15,417  22,119   קופה מרכזית לפיצויים–ילין לפידות 

  487  87,479  122,198  333,356  59,071  26,359   קרן השתלמות–ילין לפידות 

  

 .ת קופות הגמל החלות על פעילות החברהמגבלות נוספות על פעילו .7.5

 ")הממונה "–להלן (בטוח וחסכון , הממונה על שוק ההוןי "עאו נכנסו לתוקף /ו פורסמו 2007במהלך 

חוזרים רבים אשר חייבו את החברה להיערך בהתאם הן היערכות פנימית לעניין ניהול ובקרה 

מערך הביקורת , סיכוני אשראי, טחת מידעסיכוני אב, נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיווביניהם (

דיווח רבעוני  םוביניה(והן היערכות תפעולית לעניין דיווחים נוספים הנדרשים מהחברה ) הפנימית

מידע הנדרש באתר , דיווח רבעוני לעמיתים, לציבור על עסקאות והשקעות בצדדים קשורים

  ).האינטרנט של החברה
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 מוצרים ושירותים .8

  : בחתך לפי תחומי הפעילות,ות הגמל בניהול החברהקופ תיאורלהלן 

 
 תחום ניהול קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים .8.1

  מועד הקמה  שם  הקופה    לשנת) ח"אלפי ש(צבירה נטו 

2007  2006  2005  

  75,821  445,649  363,564  23/11/04   קופת גמל - ילין לפידות 

  22,860  86,904  43,189  23/11/04   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  23,324  39,541  35,424  23/11/04  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

        122,005122,005122,005122,005        572,094572,094572,094572,094        442,177442,177442,177442,177    כ"סה

  

. או שכירים/קופות הגמל בתחום פעילות זה מיועדות להוות אפיק השקעה לטווח ארוך לעצמאיים ו

 .לעיל 7.1 -ו 6 פיםראה סעי,  החלותלעניין שינויים צפויים בשוק היעד בשל שינויים בהוראות הדין

 ופירוט בדבר היקף ההפקדות לכל 7.1.1נתונים בדבר היקף הנכסים המנוהלים בכל קופה ראה סעיף 

   .11.4קופה ראה סעיף 

 
 :תחום ניהול קופת גמל מרכזית  לפיצויים .8.2

  מועד הקמה  שם  הקופה  לשנת) ח"אלפי ש(צבירה נטו 

2007  2006  2005  

  7,962  60,888  86,037  23/11/04   קופה מרכזית לפיצויים – ילין לפידות

  

קופת גמל מרכזית לפיצויים מיועדת להוות אפיק השקעה מיועד למעבידים לצורך הפקדת סכומים 

.  לעיל7.2- ו6לעניין שינויים בפעילות בתחום ראה סעיפים  . להם זכאים עובדים במועד פרישתם

 ופירוט בדבר היקף ההפקדות לכל 7.2.1ם בכל קופה ראה סעיף נתונים בדבר היקף הנכסים המנוהלי

   .11.4קופה ראה סעיף 

  

 :תחום ניהול קרנות השתלמות .8.3
  מועד הקמה  שם  הקופה  לשנת) ח"אלפי ש(צבירה נטו 

2007  2006  2005  

  36,199  271,514  283,806  23/11/04   קרן השתלמות –ילין לפידות 

  

לעניין שינויים בביקוש . שקעה לטווח בינוני לשכירים ועצמאייםקרנות השתלמות מהוות  אפיק ה

נתונים בדבר היקף הנכסים המנוהלים בכל .  לעיל7.3- ו6והיצע של קרנות השתלמות ראה סעיף 

    .11.4 ופירוט בדבר היקף ההפקדות לכל קופה ראה סעיף 7.3.1קופה ראה סעיף 
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   פילוח הכנסות ורווחיות .9
 

 קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצוייםחום ורווחיות ת הכנסות  .9.1
 

  שם  הקופה  2005שנת   2006שנת   2007שנת 

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

 מסך %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

   הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

  הכנסות 

  החברה

  43.60%  194  46.88%  2,555  47.50%  8,533   קופת גמל - ילין לפידות 

  15.73%  70  14.22%  775  10.79%  1,939   קופת גמל מנייתית - ילין לפידות 

  11.01%  49  5.93%  323  4.56%  821  ח" קופת גמל אג- ילין לפידות 

        34343434%%%%....70707070        313313313313        03030303%%%%....67676767        653653653653,,,,3333        62.8562.8562.8562.85%%%%        11,2911,2911,2911,293333  כ"סה

  

 
 קופות גמל מרכזית לפיצוייםתחום  הכנסות ורווחיות  .9.2
 

  שם  הקופה  2005 שנת  2006שנת   2007שנת 

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

 מסך %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

   הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

  הכנסות 

  החברה

  3.37%    15  5.87%  320  5.99%  1,074   מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

 
 קרנות השתלמות  ורווחיות תחום הכנסות  .9.3
 

  שם  הקופה  2005שנת   2006שנת   2007שנת 

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

 מסך %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

   הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

  הכנסות 

  החברה

  26.29%  117  27.10%  1,477  31.16%  5,597   קרן השתלמות –ילין לפידות 

  

  

 

 מוצרים מהותיים חדשים .10

או / מוצרים חדשים הכרוכים בעלויות פיתוח ודוח זה החברה אינה עוסקת בפיתוח למועד .10.1

 .הוצאות שיווק החורגות מן המקובל

ת גמל  החלה החברה בהפעלתן של קופ2007 בדצמבר 28בתאריך ,  לעיל1.3כאמור בסעיף  .10.2

 נוספת וקרן השתלמות נוספת
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 עמיתים .11

 

או /שכירים ו, קופות הגמל וקרנות השתלמות בניהול החברה הינם מעבידיםעמיתי  .11.1

החברה עשויה ופועלת בדרך של התקשרות בתנאים . לחברה אין תלות בעמית מסוים. מאייםעצ

בכפוף להוראות הדין , שונים עם לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם

לחברה מדיניות הנחה פנימית . החל לעניין דמי הניהול המרביים והוראות תקנוני קופות הגמל

 . עמיתים מסוימיםלעמיתים או סוגי
או קרנות ההשתלמות המנוהלות בידי החברה אין עמיתים אשר ההכנסה /הגמל ובקופות  .11.2

 . הפעילות מהכנסות החברה בתחום10%-מהם מהווה למעלה מ
בחלוקה לפי , התפלגות חשבונות העמיתים בקופות גמל בניהול החברה פרטים על להלן .11.3

 : פעילותתחומי
 

  : אישיות לפיצוייםתחום קופות גמל לתגמולים ו  )א(

  

  שם  הקופה  שכירים ליוםעמיתים מספר   עצמאים ליוםעמיתים מספר 

31/12/07  31/12/06  31/12/05  31/12/07  31/12/06  31/12/05  

  111  766  1,939  517  3,634  6,689   קופת גמל - ילין לפידות 

  36  306  630  267  1,727  2,647   קופת גמל מנייתית - ילין לפידות 

  10  48  93  70  270  541  ח" קופת גמל אג- ידות ילין לפ

        157157157157        1,1201,1201,1201,120        2,6622,6622,6622,662        854854854854        5,6315,6315,6315,631        9,8779,8779,8779,877  כ"סה

  

 נוהלו בידי החברה 31/12/04ליום . חשבונות מעבידים, בתקופת הפעילות לא היו בתחום הפעילות

    .ח" עמיתים בקופת גמל אג3  -ו, ג מנייתית" עמיתים בקופ9,  עמיתים בקופת הגמל9חשבונות עבור 

  

  : )₪כל הסכומים הם באלפי  (תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים   )ב(

  

  שם  הקופה  מספר מעבידים ליום

31/12/07  31/12/06  31/12/05  

  19  240  349   קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

 200 היה 2004וסכום ההפקדות בתקופת שנת ,  נוהל בקופה המרכזית לפיצויים חשבון אחד2004בשנת 

   .ח"פי שאל

  

  : תחום קרנות השתלמות  )ג(

  

  שם  הקופה  שכירים ליוםעמיתים מספר   עצמאים ליוםעמיתים מספר 

31/12/07  31/12/06  31/12/05  31/12/07  31/12/06  31/12/05  

  298  3,799  7,737  324  1,359  2,146   קרן השתלמות –ילין לפידות 

  

 נוהלו בקרן 31/12/04ביום . עבידיםבתקופות האמורות לא נוהלו בקרן ההשתלמות חשבונות מ

  .  חשבונות עבור עמיתים שכירים5- חשבונות עבור עמיתים עצמאיים ו51ההשתלמות 
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 .בחלוקה לפי תחומי פעילות, קופות שבניהול החברהחוץ ללהלן פרטים בדבר התפלגות הפקדות משיכות והעברות אל ומ .11.4
 : תחום קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים  )א(

  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2007שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2007  

  363,564  107,821  439,520  13,214  2,185  37,451  9,813   קופת גמל - ילין לפידות 

  43,189  30,457  62,217  2,799  84  10,838  3,474   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  35,424  18,209  49,443  696  17  4,276  627  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

        442,177442,177442,177442,177        156,487156,487156,487156,487        551,180551,180551,180551,180        16,70916,70916,70916,709        2,2862,2862,2862,286        52,56552,56552,56552,565        13,91413,91413,91413,914  כ"סה

  

  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2006שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  ים שכיר

צבירה נטו 

2006  

  445,649  10,779  427,690  2,833  935  28,353  4,153   קופת גמל - ילין לפידות 

  86,904  4,575  81,726  587  116  9,450  1,006   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  39,541  2,549  33,883  922  -  9,055  74  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

        572,094572,094572,094572,094        17,90317,90317,90317,903        543,299543,299543,299543,299        342342342342,,,,4444        051051051051,,,,1111        46,85846,85846,85846,858        5,2335,2335,2335,233  כ"סה

  

  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2005שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2005  

  75,821  -  59,465  1,097  13  15,693  1,773   קופת גמל - ילין לפידות 

  22,860  1,479  18,373  446  -  6,202  210   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  23,324  -  21,764  1,610  -  3,170  -  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

        122,005122,005122,005122,005        1,4791,4791,4791,479        99,60299,60299,60299,602        3,1533,1533,1533,153        13131313        25,06525,06525,06525,065        1,9831,9831,9831,983  כ"סה
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 : )מעבידים בלבד (תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(

  ):ח"ש כל הסכומים הם באלפי (2007שנת 

  משיכות   הפקדות  שם  הקופה  סך העברת זכויות

  מהקופה  אל הקופה

  צבירה נטו

2007  

  86,037  7,556  83,589  5,752  15,756  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2006שנת 

  משיכות   הפקדות  שם  הקופה  סך העברת זכויות

  מהקופה  ופהאל הק

  צבירה נטו

2006  

  60,888  3,929  57,722  2,278  9,373  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2005שנת 

  משיכות   הפקדות  שם  הקופה  סך העברת זכויות

  מהקופה  אל הקופה

  צבירה נטו

2005  

  7,962  -  6,557  -  1,405  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 
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  : תחום קרנות השתלמות  )ג(

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2007שנת  

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2007  

  283,806  37,643  267,925  828  14,950  12,789  56,153   קרן השתלמות –ילין לפידות 

  

  ):ח"של הסכומים הם באלפי כ (2006שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2006  

  271,514  1,246  248,777  311  1,612  10,774  15,132   קרן השתלמות –ילין לפידות 

  

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2005שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  תהפקדו

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2005  

  36,199  -  32,254  130  189  3,052  1,212   קרן השתלמות –ילין לפידות 
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 שיווק והפצה .12

נעשה שיווק קופות הגמל , טרם כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני, 2005בשנת  .12.1

י החברה בידי עובדי חברות קשורות שהם בעלי רישיון יועץ השקעות או רישיון המנוהלות ביד

 ההחברה לא היית. או אצל חברי בורסה/או באמצעות יועצי השקעות בבנקים ו, מנהלי השקעות

 .או משווקים אחרים/בהסכמים עם סוכני שיווק ו 2006- ו 2005 בשניםקשורה 

  

או משווקים / עם יועצים פנסיוניים והחברה אינה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשהם .12.2

 .בכל הנוגע לשיווק מוצריה, פנסיוניים

 

מערכת מענה טלפוני לפניות עמיתים ועמיתים , באמצעות חברה קשורה, החברה מפעילה .12.3

 .פוטנציאליים

 

בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות לעניין תשלום עמלות הפצה  .12.4

ה העמלה שעתידה להיות משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור קבוע נקבע, ליועצים פנסיוניים

. בגין עמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר ליועץ הפנסיוני הסכמי ייעוץ עמם,  מהצבירה0.25%בסך 

החברה עשויה  להתקשר עם יועצים ). קיום הסכם ייעוץ בין היועץ לעמית(בתנאים כאמור 

למועד דוח זה טרם התקשרה החברה בהסכמים . פנסיוניים בהסכמים סטנדרטיים כאמור

 .כאמור

  

רשאית החברה להתקשר בהסכמי שיווק עם סוכנים פנסיוניים כהגדרתם בחוק , בנוסף .12.5

ולשלם לסוכנים כאמור עמלות כפי שייקבע בהסכמה בין החברה לאותם , השיווק הפנסיוני

להתקשר עם משווקים  בעקבות כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף נערכה החברה .סוכנים

משווקים פנסיונים לשיווק כלל  מצומצם של מספר התקשרה החברה עם 2007פנסיונים ובמהלך 

 .אולם נכון למועד הדוח אין מדובר בערוץ הפצה מהותי, מוצריה

  

אין בידי החברה להעריך את ההוצאה הצפויה בגין תשלומי עמלות הפצה ליועצים  .12.6

הואיל ואין בידי , או שיופקדו בקופות הגמל בניהולה/ ופנסיוניים בגין סכומים המופקדים

החברה במועד דוח זה מידע בעניין קיום הסכמי יעוץ בין עמיתים בקופות המנוהלות על ידה 

 .לבין יועצים

  

למועד דוח זה אין בידי החברה מידע לעניין התפלגות עמיתי הקופות המנוהלות על ידה  .12.7

 .כתלות במקורות הפנית הלקוחות

  

, וחשבונות הבנק של קופות הגמל המנוהלות בידי החברה מתנהלים בבנק לאומייל הוא .12.8

אין בידי החברה מידע לגבי הבנקים אשר מהם , המשמש כגוף המספק שרותי תפעול לחברה

 . בידי החברהמועברים כספים לקופות הגמל המנוהלות
  

  .לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם

  

 תחרות .13

 –לרבות בכל אחד מתחומי הפעילות (עלת החברה בתחום ניהול קופות גמל השוק בו פו .13.1

הינו שוק ) מרכזית לפיצויים וקרנות השתלמות, קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים

י נתונים שפורסמו באתר "עפ, למיטב ידיעת החברה) 31/12/07ליום (תחרותי ביותר בו פועלות 

היקף הנכסים המנוהלים בידי , לפי נתוני גמל נט.  גמלחברות ניהול קופות 60-כ, נט–גמל 
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עליה הוביל למספר המתחרים  .החברה לתאריך הדוח אינו מהווה חלק מהותי מהשוק

חייב את החברה להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות ומשמעותית ברמת התחרות 

  .מול התחרות הגוברת

ם במטרה לשפר את תדמית המותג ולמצות  צעדיתכלולתחרותי ההחברה בשוק התמודדות  .13.2

  ,פרסום ויחסי ציבור  באמצעותי הגלום בתדמית החיובית של המותגאת הפוטנציאל השיווק

שיפור מערך השירות  כמו כן העלאת הפרופיל התקשורתי תוך הדגשת הערכים הייחודיים למותג

   .באמצעות השקעה בתשתיות ובכוח אדם והמכירות

 .   תחום פעילותה הן כל חברות ניהול קופות הגמלהמתחרים של החברה ב .13.3

  

 עונתיות .14

קופות מרכזיות לפיצויים  ושוק קרנות , שוק קופות הגמל לתגמולים ואישיות לפיצויים, ככלל

 תהקלנדארידול בהפקדות לקראת סוף השנה יגב הכרוכה, השתלמות מתאפיין בעונתיות מסוימת

החברה החלה בפעילותה בסוף שנת . בשנה המסתיימתעל מנת ליהנות מהטבות מס ) רבעון רביעי(

אשר במהלכה החלה החברה ,  שנת הפעילות המלאה הראשונה של החברהההיית 2005שנת , 2004

 יכלה החברה ןפעילות בהו שנות הי 2007-  ו2006 יםשנהואילו ,  המוניטיןתובבנייבפרסום תשואות 

 –ומאידך , מחד, )שנה מלאה אחורניתעד (לעשות שימוש בתשואות שנצברו בתקופות קודמות 

, תקופות הדוח היו רצופות בשינויי רגולציה בתחום אשר השפיעו ומשפיעים על התנהגות השוק

לדעת החברה אין בנתונים הקיימים בידיה לגבי עונתיות כדי להוות אינדיקציה למגמה כלשהי או 

  .ואף עשויים להטעות, מסוימתלשקף התנהגות 

  

 ניםרכוש קבוע ומתק .15

למעט הון עצמי כנדרש מחברה מנהלת המושקע בנכסים (החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו 

בנכס שנשכר בידי , תל אביב, 50דיזנגוף ' משרדי החברה נמצאים ברח). נזילים בחשבון החברה בבנק

  .  מצדדים שלישיים בלתי קשוריםחברה קשורה

  

 נכסים לא מוחשיים .16

או סמני /זכויות יוצרים ו,  קניין רוחני-לרבות , חשיים כלשהםהחברה אינה בעלת נכסים לא מו

  . מסחר

  

 הון אנושי .17

מנהל ו ל החברה " מנכ, מר דב ילין- עובדים6שאלים לחברה מאת חברה קשורה נכון למועד הדוחות מו

 בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים , משווקים פנסיוניים4 -  חשב ו,דהן–מר אמיר בן, השקעותה

החברה  למעט עובדים אלו .כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם, לחברה הקשורהובדים בין הע

,   שירותי ניהול השקעות-לרבות , ומקבלת שירותים שונים, אינה מעסיקה כוח אדם במישרין

  .  מחברות קשורות, ושרותי משרד אחרים, מזכירות, דואר, שרות לקוחות, מכירות, אדמיניסטרציה

  

 שירותיםספקים ונותני  .18

, החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות מר דב ילין: שרותי ניהול השקעות .18.1

 .מאת חברה קשורהשהושאל לחברה 

 

,  שרותי משרד–לרבות ,  כללייםםשירותי החברה מקבלת  :שרותי משרד ואדמיניסטרציה .18.2

 . מאת חברה קשורה', וכד, האדמיניסטרצי

  

מ "בין החברה לבין לאומי גמל בע 2004ובמבר  בנ24י הסכם מיום "עפ: שרותי תפעול  .18.3

הסכם  "- וההסכם ייקרא , "לאומי גמל "–ב ביחד "להלן לאומי גמל ומשל(מ "ב בע"ומשל
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הכוללים הנהלת חשבונות , מקבלת החברה שרותי ניהול לקוחות מאת לאומי גמל") התפעול

ניהול , ים לחברההעברת דיווח, הגשת דיווחים כנדרש בדין, רשום נכסי הקופות, וחשבות

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

 םשירותיבנוסף מספק לאומי גמל . וטפול בהעברת חשבונות עמיתים, חשבונות העמיתים

 .'העברת הודעות וכד,  מידע–לעמיתים 

לאומי גמל לקבל וקבלה כל עוד זכאית , י הוראות ההסכם"ועפ, בתמורה לשירותים האמורים

 מהכנסות החברה מדמי ניהול בגין עמיתים שהופנו 35%, חוק השיווק הפנסיוני לא היה בתוקף

לאחר כניסת חוק .  מתוך הצבירה בגין עמיתים שהם לקוחות החברה0.125%-ו, בידי לאומי

  . וראות הדיןעמלת התפעול אותה גובה בנק לאומי הינה בהתאם לה, השיווק הפנסיוני לתוקף

אלא אם ניתנה הודעת אי הארכה (מוארך אוטומטית ,  שנים3הסכם התפעול נחתם לתקופה של 

ההסכם ניתן לבטול בכל . לתקופות של שנה בכל פעם)  יום מראש180בידי מי מהצדדים לפחות 

  .  יום מראש180עת בהודעה מוקדמת בת 
  

פנסיונים י הפצה עם יועצים  למועד דוח זה טרם התקשרה החברה בהסכמ:הסכמי הפצה .18.4

אולם ,  פנסיונים לשיווק כלל מוצריהסוכנים התקשרה החברה עם מספר 2007במהלך . כלשהם

 . אין מדובר בערוץ הפצה מהותי2007 בדצמבר 31, נכון למועד הדוח

 

 חשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים בבנק לאומי :שרותי בצוע לקופות גמל .18.5

ל כבנקאי וכחבר הבורסה באמצעותו מבוצעות עסקאות בניירות ערך עבור הפוע, מ"ישראל בע

משולמות לבנק לאומי עמלות ביצוע בשעורים , י הסדר שבין החברה לבנק לאומי"עפ. הקופות

עבור עסקאות בניירות ערך עבור קופות , המקובלים בבנק בגין עסקאות דומות בהיקפים דומים

 ).הלו בידי תאגיד קשור לבנק לאומילרבות קופות הגמל שנו(גמל אחרות 

  

 החברה התקשרה בהסכם עם משרד עורכי דין לפיו :שרותי השתתפות באסיפות כלליות .18.6

מעמיד אותו משרד שרותי השתתפות באסיפות כלליות של בעלי מניות בחברות שניירות הערך 

השתתפות וזאת לצורך עמידה בדרישות תקנות הקופות לעניין , שלהן נכללים בנכסי הקופות

החלטות ההצבעה מתקבלות בידי החברה ועורכי הדין מיופי כוח להשתתף בשם . באסיפות

 .החברה באסיפות ולהצביע לפי הוראותיה

  

על אף שפעילותה מתבצעת נכון למועד דוח זה באמצעות ,  להערכת החברה:תלות בספקים .18.7

ותים הניתנים בידי בנק אין לחברה תלות בבנק לאומי הואיל ושירותים מסוג השיר, בנק לאומי

בתנאים מתחרים לתנאים , לאומי ניתנים למועד דוח זה בידי מספר חברות נוספות בישראל

ובמידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה , בהם מוצעים וניתנים השירותים בידי בנק לאומי

מונה י הוראות המ"עפ.  להיעשות בלוחות זמנים קצרים וללא עלויות משמעותיות מצד החברה

חברה מנהלת אינה יכולה להתקשר עם מתפעל נוסף לצורך הקמת קופות גמל , על שוק ההון

 תלות עשויה ליצורהוראה . אלא רק במקביל לסיום התקשרותה עם המתפעל הנוכחי, חדשות

  . במתפעל החיצוני

  

 השקעות .19

  . בפרסוםלמעט השקעה בציוד טכני ו, בתקופת הדוח לא בצעה החברה השקעות מהותיות כלשהן

  

 מימון ואשראי .20

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

  . פועלת באשראי
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 מיסוי .21

 חוקי המס החלים על החברה .21.1

,  קיבלה כנסת ישראל2005 ביולי 25  ביום-1961א "פקודת מס הכנסה התשכ .21.1.1

 -ה "התשס, )147מספר (הכנסה חוק לתיקון פקודת מס , בקריאה שנייה ושלישית

על פי התיקון יוגבר קצר הפחתת שיעור המס המושת על ").  התיקון "- להלן  (2005

ועד , 2006בשנת המס ) 32%במקום  (31%החל משיעור של , חברות באופן הדרגתי

 .ך ואיל2010 משנת המס 25%לשיעור של 

 

צאות החברה  תו–1985א "התשמ) תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה  .21.1.2

 .נמדדות לצרכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן

 

 כהגדרתו בחוק" מוסד כספי"החברה הינה   - 1975ה  "חוק מס ערך מוסף התשל .21.1.3

משולם מס על הרווח ועל השכר , בהתאם לכך. מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה

. י מס ערך מוסףי הכללים שנקבעו בחוקים אלו ובשעורים הזהים לשיעור"עפ

 .תשלום מס הרווח מבוצע כתחליף לתשלום מס ערך מוסף על ההכנסות השוטפות

 

 .לחברה טרם הוצאה שומה מיום היווסדה -  שומות מס .21.2

 

 לעומת שיעור מס 40.88%שיעור המס האפקטיבי החל על החברה בשנת הדוח הוא  .21.3

רטי שהיה חל אילו  להלן מובא תיאום בין סכום המס התיאו.38.53%סטטוטורי בשיעור 

 היו מתחייבות לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות המנהלות קופות גמל בארץ ההכנסות

 :לבין הסכום שנזקף בדוח רווח והפסד בשנת הדוח

 

  2007  2006  2005  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  65  612  1,196  רווח לפני מס

  43.51%  40.6%  38.53%  שיעור מס סטטוטורי

  28  248  461  מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי

        

        :במס בגין) הפחתה (תוספת 

  )1(  -  -  נטו, ניצול הפסדים להעברה שלא נרשמו בגינם מסים נדחים בעבר

  4  )37(  -  שטרם מומשו אשר לא חושבו בגינם עתודות למס) הפסדים(רווחים 

  -  -  )7(  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

  )13(  -  16  נטו, הפרשי תאום נכסים כספיים והפרשים אחרים

  -  3  19  הפרשים תמידיים

  -  20  -  מיסים בגין שנים קודמות

        

        18181818        234234234234        489489489489  הוצאות מס בדוח הכספי
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 מגבלות ופיקוח .22

  :ועיקריהם, להלן פרוט הדינים העיקריים החלים על פעילות החברה

 "):חוק קופות הגמל ("2005 –ה "התשס) קופות גמל(נסיים חוק הפיקוח על שירותים פינ .22.1

, מסדיר את הניהול והתפעול חברה מנהלת קופות גמל. 2005חוק שנכנס לתוקף בחודש נובמבר 

, ועדות דירקטוריון, דירקטורים, ןרישיוקבלת , דרישות הון עצמי ובטוח,  רשום חברה–לרבות 

גבלות לעניין העברת אמצעי שליטה בחברה מ, כשירויות דירקטורים וחברי ועדת השקעות

, ניהול חשבונות קופות גמל וחשבונות עמיתים, סמכויות דירקטוריון וועדת השקעות, מנהלת

הוראות לעניין השקעת נכסי , הוראות לעניין העברת כספים לחשבונות הקופה ולחשבון העמית

 וכן הוראות לעניין עיצומים ,פיקוח על קופות גמל, דיווחים לעמיתים, הוצאות מותרות, קופה

") הממונה "–להלן (בטוח וחסכון במשרד האוצר , וקנסות אותם רשאי הממונה על שוק ההון

נערכה  החברה  לפעולה בהתאם להוראותיו , בעקבות כניסת חוק קופות הגמל לתוקף. להטיל

, מונהלמ, י דרישות החוק"החברה פנתה עפ. ולמועד דוח זה פועלת בהתאם לדרישות החוק

תוקף מיום ב, וקבלה היתר כאמור, לצורך קבלת היתר שליטה כנדרש לחברת ניהול קופות גמל

 .2006 במאי 21

 

 –ה "התשס) עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני( פיננסיים םהשירותיחוק הפיקוח על  .22.2

. 2006ר  בפברוא10שיווק הפנסיוני נכנס לתוקף ביום  חוק ה"):חוק השיווק הפנסיוני ("2005

 ןרישיולרבות דרישת , חוק השיווק הפנסיוני מסדיר את העסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני

כללי , התמחות, סוכן/ יועץןרישיוהגדרת כשירויות לקבלת , מיועץ או סוכן שיווק פנסיוני

. 'דסוכן וכ/תשלומים ליועץ, סוכן ביחסיו עם לקוחותיו/התנהגות וחובות זהירות ואמון של יועץ

קובעים הוראות מעבר ) או בהליכי התקנה(חוק השיווק הפנסיוני ותקנות שהותקנו מכוחו 

 .לעניין העסוק בשיווק או בייעוץ פנסיוני בתקופה שבסמוך לאחר כניסת החוק לתוקף

 

 "):תקנות הקופות ("1964 –ד "התשכ) כללים לאשור וניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  .22.3

את הוראת הדין שהסדירה את פעולת ,  לכניסת חוק קופות הגמל לתוקףתקנות הקופות היוו עד

, לאחר כניסת חוק קופות הגמל וחוק השיווק הפנסיוני לתוקף. קופות גמל וחברות מנהלות

 סוגי נכסים מותרים –קובעות תקנות קופות הגמל את הכללים לעניין השקעת נכסי קופה 

 . םושיעוריה

 

תקנות  ("2006 –ו "התשס) עמלות הפצה) (קופות גמל(ננסיים תקנות הפיקוח על שירותים פי .22.4

קיום (בהתקיים תנאים מסויימים , מכוחן של התקנות מחוייבים מנהלי קופות גמל  "):ההפצה

לשלם עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים בשיעור קבוע ) קיום הסכם בין יועץ ללקוח, הסכם הפצה

סכמי הפצה עם יועצים פנסיוניים שהם תאגידים טרם נחתמו ה. 0.25%ומוגדר שלא יעלה על  

תשלום העמלות עשוי להגדיל ,  אם וכאשר יחתמו הסכמים כאמור, להערכת החברה. בנקאיים

 . את עלויות המכירה של מוצרי החברה

  

 2007 -ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.5

הרכב חברי ,  תנאי כשירות לדירקטוריםקובעותקנות הדירקטוריון ת"): הדירקטוריוןתקנות ("

נושאים שעל חברי הדירקטוריון לדון בהם והוראות נוספות ביחס לדירקטוריון , הדירקטוריון

 .תיווועדו

  

,   הוראות מסויימות בפקודת מס הכנסה  נוגעות לפעולת קופות גמל:פקודת מס הכנסה .22.6

והגבלת שעורי ההשקעה , ורווחים הנצברים בקופות גמל השקעות ילמיסולרבות בכל הנוגע 
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המותרים לקופות גמל בנכסים מסויימים על מנת שהכנסות מאותם נכסים לא יראו כהכנסה 

 . מעסק בידי הקופה

  

דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה מנהלת קופת , חבות זהוי(צו אסור הלבנת הון  .22.7

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

, שמירת מסמכים, אימות פרטי עמיתים, חובות שונות על חברה מנהלת לעניין זהוי עמיתים

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

 .ג" קופ–להוראות צו אסור הלבנת הון 

  

 חוק הגנת הפרטיות מטיל "):חוק הגנת הפרטיות ("1981 –א "ות התשמחוק הגנת הפרטי .22.8

בהתקיים תנאים מסויימים לגבי המידע והיקף (חובות מסויימות לעניין רשום מאגרי מידע 

מאגר המידע של החברה רשום בפנקס . שמירה על מידע והשימוש בו, )העמיתים הנכללים בו

  . המאגרים

 

פעילות החברה או חלקים מפעילותה , ם המפורטים לעיל בנוסף להוראות הדיני:שונות .22.9

לעניין תשלום פיצויים לעובדים (מוסדרים בהוראות דינים אחרות כגון חוק פיצויי פיטורין 

שיווק השקעות וניהול תיקי , חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, )בקופה מרכזית לפיצויים

 . ועוד,  1995 –ה "השקעות התשנ

  

 הסכמים מהותיים .23

 או החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים,  לעיל18למעט הסכמים עם ספקים כמפורט בסעיף 

  . או גופים או פרטים אחרים/או חברות ו/ עם לקוחות ושיתופי פעולה אסטרטגים 

  

 הליכים משפטיים .24

לא , או נושאי משרה בה  אינם צד להליכים משפטיים כלשהם/הדירקטורים ו, למועד דוח זה החברה

ולמיטב ידיעת החברה אין בכוונת מי מהם , ע לה על כוונה לנקוט כנגד מי מהם בהליכים כלשהםידו

  . לנקוט בהליכים כאמור

 יעדים ואסטרטגיה .25

הרחבת , כמו כן,  בהתאמה לסיכון היחסי,  לעמיתיהנאותותיעדיה של החברה הם השגת תשואות 

  . ות בחברההיקף הנכסים המנוהלים על ידה לשם מקסום נכסי בעלי המני

  

לשמור על מיצוב גבוה בתחום ניהול , כאסטרטגית פעולה, לצורך עמידה ביעד זה בכוונת החברה

ותוך הצעת מבחר מוצרים מגוון שיאפשר מתן מענה , בדרך של ניהול השקעות מקצועי, קופות גמל

  . לצרכי סוגי עמיתים שונים

  

 . למות נוספות להרחבת סל מוצריהאו קרנות השת/החברה בוחנת מעת לעת  הקמת קופות גמל ו

או /החברה אינה בוחנת רכישת  פעילות ניהול קופות גמל ו, למועד דוח זה. 10לעניין זה ראה סעיף 

  .קרנות השתלמות מאחרים

  

להתקשר עם מספר ספקי שירותים בתחום שרותי התפעול על מנת , במידת האפשר, בכוונת החברה

  . ומוצריםםשירותיע גדול יותר של להרחיב את בסיס הספקים ולאפשר היצ

  

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .26

דול בהיקף הנכסים כתוצאה מהעברת נכסי קופות גמל וקרנות יהחברה מעריכה כי מגמת הג

הערכת החברה מבוססת על ניתוח . תתמתן, השתלמות ממנהלי קופות אחרים  וכן מתשואה פנימית
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והעדר שינויים נוספים , תות ביחס למתחרים בשוק מותנה בשמירה על תשואות נאוהוקיומ, השוק

ולפיכך אין ודאות כי תחזיות או הערכות אלה , ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות החסכון

     .יתממשו

  

  או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגיליםעשנוי חריג בעסקי התאגיד או אירומידע בדבר  .27

 אירעו אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים או  לא2007 בדצמבר 31בתקופת הדוח ומאז יום 

  . שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על עסקי התאגיד

  

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .28

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

נתונים כלכליים שנאספו , על הערכת החברה, רמידע זה נסמך בין הית. 1968 -ח "התשכ, ניירות ערך

הנתון , החברה פועלת בשוק ההון. על ידי החברה ותחזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקר

התפתחות , שינויים פוליטיים ומדיניים, הכלכלי, הביטחוניאירועים והתפתחויות בתחום להשפעת 

  . שינויים בשערי חליפין, השינויי חקיק, חוסר יציבות כלכלית, כלכלות מקומיות

  

החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות  – תלות במצב שוק ההון

, ביטחוניים וכלכליים בארץ ובעולם, פוליטיים, בשל השפעות גורמים מדיניים, בין היתר, גבוהה

ת הציבור בשוק ההון לתנודתיות כאמור השפעה על היקף פעילו. אשר לקבוצה אין שליטה עליהם

שינוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך  עלולות לגרום  .ועל מחירי ניירות הערך

  .לפגיעה בתוצאות העסקיות של החברה

  

  

התורמת ,  החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי  ורמת ניהול השקעות– הון אנושי ומוניטין

לחברה , ה  דב ילין ויאיר לפידות"ל השקעות החברה נעשה בידי ההואיל וניהו. למוניטין החברה

  .  ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות הקופות"תלות בהמשך פעילותם של ה

  

המאבק בין החברות המתחרות בשוק נסב על .  השוק בו פועלת החברה הינו שוק תחרותי– תחרות

הואיל והחברה . או למשווקים/ציע לעמיתים ווהן על הטבות שעשויות קופות לה, תשואות הקופות

והיקף נכסיה אינו משתווה להיקף הנכסים המנוהלים בידי גופים , הינה חברה חדשה יחסית בתחום

.  מוגבלת, או סוכנים/יכולתה להתמודד עם מתחריה בתחום מתן הטבות לעמיתים ו, גדולים בשוק

ותית ברמת התחרות ויחייב את החברה להערכת החברה ריבוי מספר המתחרים יגרור עליה משמע

  .להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברת

  

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

שינויי . לאחרונה התרבו שינויי החקיקה הן בתחום המיסוי והן בתחום הסדרת הפעילות והפיקוח

  .  יקה תכופים פוגעים בתחושת היציבות שהיא חיונית לגדול בהשקעות ובחסכון לטוות ארוךחק

  

  – סיכוני השקעה

קרי החברות שקופות ,  הסיכון שלווה כסף מקופות הגמלהינו סיכון אשראי - סיכון אשראי •

 על מנת. או תשלומי הקרן של החוב/לא יעמדו בתשלומי הריבית ו, ח שלהן"הגמל השקיעו באג

ח "היטב את יכולת פירעון החוב של חברות שהיא משקיעה באגבוחנת החברה למזער סיכון זה 

 .שלהן

יכון שוק הינו הסיכון לירידה בשווי ניירות הערך בהן מחזיקות הקופות כתוצאה  ס- סיכון שוק  •

 .תנודות שערי החליפין ועוד, גובה הריבית, דוגמת רמת האינפלציה, כלכליים-משינויים מקרו

 להקטין כלכליים השונים האפשריים ומנסה-ובחשבון את התרחישים המקרחברה לוקחת ה
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 וזאת בין היתר באמצעות  בקופות במקרה של תרחישי קיצון האפשריתככל האפשר את הפגיעה

 . פיזור רחב של תיק ההשקעות

רות או ריביות אח/סיכון ריבית הוא הסיכון ששינויים בריבית בנק ישראל ו -סיכון ריבית  •

מ "אגרות חוב בעלות מחב החברה משקיעה. ישפיעו על ערך הנכסים אשר בהחזקת קופות הגמל

 . את החשיפה לעליית ריבית לטווח זמן ספציפיבצורה זו מקטינה החברה. שונה

סיכון שער חליפין הינו הסיכון לירידת שער חליפין של מטבע בו יש לחברה  -סיכון שער חליפין  •

על מנת לא . ) או על ידי החזקה בנכס שצמוד בצורה כלשהי לשער המטבעבאופן ישיר(החזקות 

 .על פיזור מטבעי חליפין של מטבע מסוים  מקפידה להיות חשופות בצורה קיצונית מדי לשער

ן נזילות הינו הסיכון שמשיכות העמיתים מהקופות בזמן מסוים תהיינה  סיכו-סיכון נזילות  •

מנת להתמודד עם סיכון זה מחזיקה על  .ים שיש בקופותגבוהות יותר מכמות הנכסים הנזיל

מות גדולה יחסית של נכסים נזילים בפיזור שלדעת מנהליה מקטין את קופות הגמל כהחברה ב

  .סיכון הנזילות

  

אמינותו , שלמותו,  פעילות החברה מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע– סיכון אבטחת מידע

כות המנהלות אותו האמצעים והציוד עליו הוא מושתת מהווים המער, המידע. וזמינותו של המידע

חבלה , לרבות חשיפה, במאגרי החברה או במערכותיה, פגיעה במידע. נכס מרכזי וחיוני של החברה

הנהלת החברה מתווה את עקרונות מדיניות . או שיבוש עלולים לפגוע בפעילותה השוטפת של החברה

השיטות והכלים , דרשים לקיומם ההולם של התהליכיםאבטחת המידע תוך ניהול המשאבים הנ

שיוגדרו בחברה על מנת להביא לכך שהמידע ופריטי הציוד היוצרים אותו יהיו מוגנים בפני פגיעה 

  . חשיפה או שינוי בלתי מורשה מתוככי החברה ומחוצה לה

  

חוק . ם ובתקנות הפעלת הקופות דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקי– סיכון תפעולי

 מטיל סעיפי עונשין על אי עמידה בכללים 2005ה "התשס) קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסים 

הדרכות , החברה מקיימת שורה של מנגנוני בקרה פנימית הכוללים פיקוח הדדי. ובהנחיות

ת לרבות מקצועיות ונהלי עבודה מוגדרים וברורים על מנת לוודא עמידה בכל החידושים והדרישו

  .עבודה עם נותני שירות חיצוניים על מנת לוודא כי המידע המתקבל מהם עונה על הדרישות

  

מספר רב של חוקים  מוסדרת ומפוקחת באמצעות קופות הגמל פעילות – סיכון משפטי

החברה והקופות . הפעילות והפיקוח לאחרונה התרבו שינויי החקיקה בתחום הסדרת  ותקנות

שפטיות מעמיתיהן וכן מרשויות החוק בגין אי עמידה בכללים שנקבעו בחוק חשופות לתביעות מ

תביעות ייצוגיות וכדומה יש בהם כדי להשפיע על הפעילות ועל , תקדימים משפטיים. ובתקנות

החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על פי החוק במועדים . התוצאות העסקיות של החברה

החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות לקוחות לצורך . ובמתכונות הנדרשים על פי החוק

טיפול בתלונותיהם בנוסף דואגות הקופות לדווח לעמיתים על מצב חשבונותיהם בהתאם לכללים 

לקופות הגמל  לתגמולים ולקרנות . ביטוח וחסכון במשרד האוצר, הנקבעים על ידי אגף שוק ההון

הן נערכות בשיתוף עם החברה המתפעלת להידוק המעקב ההשתלמות חשיפה בגין חוק הגנת השכר ו

כנגד החברה . והבקרה אחר רציפות הפקדות המעסיקים ועמידתם במועדי ההפקדה על פי התקנות

והקופות לא מתנהלים הליכים משפטיים כל שהם והן אינן מנהלות הליכים משפטיים כלשהם כלפי 

  . 'צד ג
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המדורגים בהתאם להערכות הנהלת , ו לעיל על פי טיבםבטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתואר

  :החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי החברה 

  

  

  

  

  

  

  

    

  
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  פעילות החברה בכללותה

  נמוכה  בינונית  גדולה  

        סיכוני מקרו

     √  תלות במצב שוק הון

        סיכונים ענפיים

     √  תחרות

     √  סיכוני השקעה

   √    אבטחת מידע

   √    סיכון תפעולי

   √    סיכון משפטי

   √    שינויי חקיקה

        סיכונים מיוחדים לחברה

     √  הון אנושי  ומוניטין
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   2007, בדצמבר 31 שהסתיימה ביום לשנה דוח הדירקטוריון

  2005-2-20לחוזר גמל ' בהתאם להוראות נספח ב

 מנהלתמאפיינים כלליים של החברה ה  .א
  

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

. 2004 קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר 4החברה החלה לפעול בניהול . 2004 בנובמבר 24ביום 

להלן (פעלת קרן השתלמות נוספת  נתקבל אישור משרד האוצר להפעלת קופת גמל נוספת וכן לה2005במהלך 

 אישר 2007בחודש אוקטובר . אולם החברה החליטה שלא להתחיל בהפעלתן) "הקופות החדשות"

הקופות קיבלו את . דירקטוריון החברה שינוי שמות ומדיניות הקופות החדשות על מנת להתחיל פעילותן

 קופותה לאור היות. 2007בדצמבר  28אישור משרד האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

 פטור ממשרד האוצר מהגשת 2008 בינואר 22נתקבל בתאריך  בעלות היקפי פעילות נמוכים ולא מהותיים

לתמצית .  המופיעים בדוח אינם כוללים את נתוני הקופות החדשותהנתונים. דוחות שנתיים לקופות אלו

   .ד בדוח עסקי התאגי10נתוני הקופות החדשות ראה סעיף 

  

  :להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמנהלת החברה למועד הדוח

  

  

  

  :פרטים בדבר סוג האישורים שיש לקופות המנוהלות תחת החברה

  

  

  

  :31/12/2007 ליום החברהמנוהלים על ידי שחשבונותיהם מספר עמיתים 

  

  

    הקופהשם
מספר אישור מס 

  הכנסה
  ניהול

  בנאמנות  1035   קופת גמל - ילין לפידות 

 בנאמנות  1036   קופת גמל מנייתית- ילין לפידות 

 בנאמנות  1037  ח " קופת גמל אג- ילין לפידות 

 בנאמנות  1038  ת קרן השתלמו-  ילין לפידות

 בנאמנות  1039   קופה מרכזית לפיצויים- ילין לפידות 

  מעמד העמיתים  סוג האישור    הקופהשם

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים   קופת גמל - ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  יצוייםתגמולים ופ   קופת גמל מנייתית- ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים  ח " קופת גמל אג- ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות   קרן השתלמות-  ילין לפידות

  בידיםמע  פיצויים   קופה מרכזית לפיצויים- ילין לפידות 

  סך הכל  בידיםמע  שכירים  עצמאים  הקופה  שם

  8,628  -  1,939  6,689   קופת גמל - ילין לפידות 

  3,277  -  630  2,647   מנייתית קופת גמל - ילין לפידות 

  634  -  93  541  ח"אג קופת גמל - ילין לפידות 

  9,883  -  7,737  2,146   קרן השתלמות-  ילין לפידות

  349  349  -  -   קופה מרכזית לפיצויים- ילין לפידות 
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  :31/12/2007 ליום החברההיקף הנכסים המנוהל על ידי 

  

  

  

  

  

  

  

  :בעלי המניות בחברה

. פ. ח,מ"ידי  ילין  לפידות  החזקות בעהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

מחזיקה (חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון , 513167346

העוסקת בניהול , מ" הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בעבמלוא

בעלי  . העוסקת בניהול קרנות נאמנות,מ" קרנות נאמנות בעלוחברת ילין לפידות ניהו, תיקי השקעות

אחד המחזיקים  כל  , ה יאיר לפידות ודב ילין"הדוח הם המ למועד "המניות בילין לפידות החזקות בע

 בהון 50%-המחזיקה בניהול נכסים פיננסים ולידר ,  מזכויות ההצבעה25%- מהזכויות בהון  ו23.76%-ב

  .  מ"בע) 2005( באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים ובשליטה

 לדוח עסקי 1.5 1.4א מחברות הקבוצה וכן תרשים מבנה הקבוצה ראה סעיפים  " בדבר כהבהרות

  .התאגיד

  

  :בפעילות החברה  ובמסמכי היסודשינויים 

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

   .וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה

    הקופהשם
  נטו,  מנוהלהיקף הנכסים

  )ח"אלפי ש(

  950,263   קופת גמל - ילין לפידות 

  177,881   קופת גמל מנייתית- ילין לפידות 

  108,557  ח " קופת גמל אג- ילין לפידות 

  628,396   קרן השתלמות-  ילין לפידות

  164,322   קופה מרכזית לפיצויים- ילין לפידות 

        419419419419,,,,029029029029,,,,2222  כ"סה



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  דוח הדירקטוריון
  
  

35  

 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים  .ב
 מצב עסקי  החברה .1

 6,061 -לעומת כ, ח" שאלפי 11,078 -בכמסתכם  2007 בדצמבר 31רכושה  השוטף  של החברה  ליום 

   .2006 בדצמבר 31ום ח לי"אלפי ש

  -לעומת כ, ח" שאלפי 8,853 -בכ מסתכמות 2007 בדצמבר 31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 

שינויי בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקר מחבות החברה  .2006 בדצמבר 31ום ח לי" אלפי ש4,543

ההון העצמי של החברה . ה בגין קבלת שירותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורהלחברה קשור

 31ום ח לי" אלפי ש1,518  העצמי בסך לעומת הון, ח"אלפי ש 2,225 – מסתכם בכ 2007 בדצמבר 31ליום 

 אלפי 1,110 הנדרש מחברה לניהול קופות גמל הינוהמזערי ההון העצמי , למועד הדוח. 2006בדצמבר 

  .ח בקירוב"ש

  

 תוצאות הפעילות .2

לעומת , ח"אלפי ש 18,415 מסתכמות לסך 2007 בדצמבר 31הסתיימה ביום שהכנסות החברה לשנה 

תולדה הגידול בהכנסות הינו . 2006 בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום " אלפי ש5,726- בסךהכנסות 

המספקת לחברה שירותי (  דמי הניהול לחברה קשורה.ישירה של הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהל

, ח"אלפי ש 14,357 מסתכמים לסך 2007 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  ) ניהול ושירותים נוספים

הרווח הנקי של החברה לשנה שהסתיימה . ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש4,410 –לעומת כ 

ח לשנה " אלפי ש378 - נקי של כלעומת רווח, ח"אלפי ש 707 מסתכם לסך של 2007 בדצמבר 31ביום 

  .2006 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

  תמצית דוחות רווח והפסדלהלן 

  )ח"אלפי ש(

  

  

 נזילות ומקורות מימון .3

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

  .באשראי

ח מפעילותה "אלפי ש 4,149 נבעו לחברה מזומנים נטו בסך 2007 בדצמבר 31בשנה שהסתיימה ביום 

 בתקופה זו השתמשה. ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש 3,691 - בסך השוטפת לעומת מזומנים 

  ).רכישות בניכוי תמורה ממכירות ניירות ערך סחירים(ח לפעילות השקעה "אלפי ש 2,493 - בכהחברה

  

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

 כדי להשפיע באופן מהותי לא אירעו אירועים שיש בהםועד ליום פרסום הדוח  2007 בדצמבר 31מיום 

  . על החברה ועל דוחותיה הכספיים

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  /2007/1231  /2006/1231  /2005/1231  

  445  5,450  17,964  הכנסות מניהול קופות גמל

  38  276  451  רווחים מניירות ערך סחיריםהכנסות אחרות ו

        483483483483        5,7265,7265,7265,726        18,418,418,418,415151515  סך הכנסות

        

  416  5,107  17,207  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  2  7  12  נטו, הוצאות מימון

  18  234  489  הוצאות מס

        47474747        378378378378        707707707707  רווח לתקופה
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 התפתחויות כלכליות במשק  .ג
  

  ות החברהסקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעיל
  

המושפעת מגורמים , המתאפיין בתנודתיות גבוהה, החברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון

התנודתיות הרבה משפיעה על היקף פעילות הציבור בשוק . וכלכליים בישראל ובעולם, ביטחוניים, פוליטיים

נמשכה  2007אשונה של שנת במחצית הרו 2006ים בשנ. על מחירי ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים, ההון

פעילות מוגברת בשוק הראשוני , שהתאפיינה בגידול ניכר במחזורי המסחר, הגאות בפעילות בשוק ההון

  . ועלייה במדדי המניות ואגרות החוב) ח"בעיקר בהנפקות אג(

  

  של המחצית הראשונהנהנה במהלך 2007בשנת  23 %-וכ, 2006  בשנת 6%-כשהשיג עלייה של , שוק המניות

וכן תרמה תרומה חיובית מגמת ,  זרים ומוסדיים, השנה האחרונה מזרימת כספים ממשקיעים מקומיים

על רקע משבר , 2007במחצית השנייה של שנת . ח"ירידת הריביות והתשואות הפוחתות לפדיון בשווקי האג

  .ון הפכה כיוון השווקים כיוון ועברו לירידות ותנועות הכספים אל שוק הב שינו"הסאב פריים בארה

  

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

  

  כללי

  

- ב5.2% לעומת 5.3%-הצמיחה במשק הסתכמה ב. המשיך המשק הישראלי במגמת הצמיחה 2007בשנת 

פות היוו קרקע נוחה כלכליות חיוביות נוס-כמו גם התפתחויות מקרו, המשך צמיחה זו. 2005- ב5.3%-ו 2006

בין הגורמים שהשפיעו על השוק  .2007 במחצית הראשונה של שנת להמשך עליית שערי המניות בבורסה

  :היו 2007הישראלי בשנת 

המשיכו המשקיעים הזרים להביע אמון בשוק ההון  2007- כמו בשנים הקודמות גם ב– המשקיעים הזרים

העלאת דירוג החוב של ישראל בידי סוכנות הדירוג : 2007נת אירועים נוספים שהתרחשו במהלך ש .הישראלי

S&P, ן בעקבות זאת ובעקבות משבר "ח של חברות הנדל"קריסת חברת חפציבה ועליית תשואות האג

   .ב"פריים בארה-הסאב

 

, )3%-1%(לטווח יעד האינפלציה של הממשלה  מעל, 3.4%-מדד המחירים לצרכן ב עלה 2007 בשנת -  מדד

   .6.7%- בסופה לוהגיעה  2007האבטלה המשיכה לרדת בשנת .  לעומת הדולר7.5%-ל התחזק בואילו השק

  

אך הוא התגבר ,  במרכז תחום היעד1.95%-כ במחצית הראשונה של השנה היה קצב האינפלציה - אינפלציה

מעליה כתוצאה , בין היתר, וזאת, הרבה מעבר לתחום היעד,  במחצית השניה של השנה4.8%והגיע לקצב של 

 אחר הגורמים השונים אשר משפיעים על תקבוהנהלת החברה ע. במחירי האנרגיה ובמחירי התשומות

חליטה על הרכב הנכסים בקופות הגמל מובהתאם להם ולציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית , האינפלציה

  ).צמודים מול לא צמודים(

  

הסיבה להתחזקות השקל נובעת .  מול היורו1.2%- לעומת הדולר ופוחת ב7.5%-השקל התוסף ב- דולר-שקל

  .  בישראלתוהריאליוכלכליים חיוביים ועליה בהיקף ההשקעות הפיננסיות -מנתונים מקרו

  

 ,מאי בחודש 3.5%בחודשים הראשונים של השנה עד שהגיעה לרמה של  הפחתה ריבית בנק ישראל - ריבית

השינויים .  בסוף השנה4.25%עד לרמה של  לתההועולאחר מכן  גם בחודש יוניהריבית נשארה בגובה זה 

  . על החלטות החברה בקשר לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמלתשפיעומבשיעורי הריבית 
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 8.5לעומת עודף של ,  מיליארד דולר5.0-  הסתכם ב2007 העודף בחשבון השוטף בשנת – מאזן התשלומים

יצוא הסחורות . 2006 לעומת שנת 19.1%- ים גדל ביבוא הסחורות והשירות. 2006מיליארד דולר בשנת 

.  מיליארד דולר13.7- ל עלה ב"השקעות ישירות ופיננסית של תושבי ישראל בחו. 13.4%-והשירותים גדל ב

   . מיליארד דולר10.5-ל בישראל עלו ב"השקעות תושבי חו

  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים

  

 בסיכום שנתי עלה מדד .המשיכו מדדי המניות לעלות 2007בשנת -   חברותשוק המניות וגיוסי ההון על ידי

מיליארד  21.4-ההנפקות בשוק ההון הסתכמו לסכום של כ. 24%- עלה בכ100-א" ומדד ת31%- בכ25-א"ת

-העליות בשערי המניות בבורסה נבעו הן משיפור ברווחיות החברות הבורסאיות והן מנתונים מקרו .ח"ש

תרמה ) במישרין ובעקיפין(עם זאת יש לציין כי השפעת מניית כימיקלים לישראל  (.םכלכליים חיוביי

   )2007ל בשנת "כמחצית מהעליות במדדים הנ

  
מחזור המסחר היומי . נרשמה עליה בפעילות בנגזרים בבורסה בתל אביב 2007 בשנת - ף ונגזרים"שוק המעו

אלפי יחידות ומחזור המסחר היומי  385- בכ והסתכם 26%- עלה בכ25-א"הממוצע באופציות על מדד ת

 יותר מגובה מחזור המסחר הממוצע בשנת 30%- כאלפי יחידות ביום 39 -הממוצע באופציות על הדולר היה כ

2006.  

 47%עליה של  ,ח"ש מיליארד 2.5-  מחזור המסחר היומי בשוק אגרות החוב הסתכם בכ-  שוק אגרות החוב

אחד . 4.3%-בכ 2007שערי אגרות החוב עלו בשנת  .2006 בשנת לעומת מחזור המסחר היומי הממוצע

ח הישראלי היה גיוס החוב הנמוך יחסית של "הגורמים שתמכו בהמשך מגמת עליות השערים בשוק האג

גיוס החוב הנמוך של הממשלה הותיר מקום רב לגיוס ). ברוטו(בלבד  ח"שמיליארד  30- גיוס של כ, הממשלה

   .ח"שמיליארד  86-כ שעמד על גיוס, חוב על ידי חברות

  

  סביבת הריבית והשפעתה על שוק ההון המקומי

, בעולם )המהווים נדבך חשוב בכלכלת ישראל(המשך השיפור בענפי הטכנולוגיה , השיפור במצב המשק

הביאו לתהליך מתמשך של , 2003הנמשכים משנת , הצמיחה הכלכלית וסביבת האינפלציה הנמוכה במשק

תרם למגמה חיובית בשוק ההון , דבר שבשילוב משמעת תקציבית ממשלתית, י בנק ישראל"הורדת ריבית ע

 2006בשנת .  התהפכה המגמה והריבית שבה לעלות אך היא עדיין נמוכה יחסית2005לקראת סוף . המקומי

הריבית הנמוכה והשיפור המתמשך .   המשיכה מגמת הפחתת הריבית במשק הישראלי2007וראשית שנת 

מגמה שנבלמה במחצית , הביאו להגדלת התעניינות המשקיעים המקומיים והזרים בשוק ההון, משקבמצב ה

  .ב" בעקבות משבר הסאב פריים המתפתח בארה2007השנייה של שנת 

   

  רפורמת ועדת בכר

אישרה הכנסת ביום , )ועדת בכר(בהמשך לפרסום המלצות הצוות הבין משרדי לעניין הרפורמה בשוק ההון 

 את החקיקה הנוגעת להגברת התחרות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון 2005י  ביול25

במסגרת .  ונכנסה לתוקף במועדים שונים2005 אשר פורסמה בתחילת אוגוסט ")ועדת בכר("בישראל 

 חוק תוקן, נחקק חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל, הרפורמה

נחקקו חוקים , 1995 –ה "התשנוניהול תיקי השקעות השקעות שיווק ,  השקעותהסדרת העיסוק בייעוץ

הותקנו תקנות הפיקוח על שירותים וכן  ,  קופות גמל ושיווק וייעוץ בנוגע לקופות גמללבניהולעניין העסוק 

בהתאם לחקיקה ). מלות הפצהע(ותקנות השקעות משותפות בנאמנות ) עמלות הפצה) (קופות גמל(פיננסיים 

הוטלו על התאגידים הבנקאיים ועל בעלי השליטה בהם מגבלות על החזקת אמצעי שליטה בחברה , ל"הנ

ל הינה למנוע את "מטרת המגבלות הנ. מנהלת ובמנהל קרן וכן בחברה המנהלת קרנות נאמנות וקופות גמל

הלים עבור הציבור את כספו ומייעצים לו היכן  הבנקים מנ, מחד,ניגוד האינטרסים המובנה הנובע ממבנה בו

כתוצאה  מיישום הרפורמה הועברה . ומאידך הינם בעלים של הגופים בהם הם מייעצים להשקיע, להשקיעו
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ונוצרה אוירה של ניידות , או בקופות ובקרנות נאמנות/בעלות בחברות מנהלות קופות גמל וקרנות נאמנות ו

ות גמל שנוהלו בידי הבנקים לקופות גמל המנוהלות בידי חברות בשוק שהביאה למעבר עמיתים מקופ

   . מגמה אשר ממנה נהנתה ונהנית החברה, פרטיות

  
  רפורמה בתחום המיסוי

במסגרת הרפורמה בוטלו רוב הפטורים .  נכנסה לתוקפה הרפורמה במיסוי שוק ההון בישראל2003בשנת 

שיעורי המס החלים על ניירות ערך הנסחרים בבורסה  הושוו 2005בתחילת . שחלו לגבי רווחי הון בבורסה

 3 בעקבות תיקון מס 2006בשנת . ל לשיעורי המס החלים לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל"בחו

 מהטבות המס הנובעות מהשקעה בקופות תליהנובוטלו הטבות מס או הוגלה הזכות , לתקנות מס הכנסה

   . גמל

  

  יהשלכות הייעוץ האובייקטיב

 כמו גם לאפשרויות ההשקעה , לחסכונותיו,בחירת מנהל השקעותשיש להעמקת מודעות הציבור לחשיבות 

הרבות הנמצאות מחוץ למערכת ניהול ההשקעות הבנקאית וכן ההקלות הרבות בהקשר לשקיפות ביצועי 

שוק את היקף ה, הגדילו להערכת החברה, מנהלי ההשקעות ואפשרות המעבר ממוצר השקעה אחד לשני

בשוק ההון בניהול ההשקעות המערכת הבנקאית גופי לאור הפחתת הדומיננטיות של . הרלוונטי לגביה

החברה מעריכה כי הקשר בין ביצועי מנהלי , בישראל והפיכתה למערכת שיווקית אובייקטיבית ודומיננטית

להתחזק בשנים החברה מעריכה כי מודעות זו צפויה . צפוי להתחזק, ההשקעות לבין נתח השוק שלהם

  .הקרובות וכי הדבר יפעל לטובת גופי השקעה שיצטיינו בביצועיהם ויתרום לפתיחת אפיקי השקעה חדשניים
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  ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברהמצבן  .ד

  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1

השינויים . ק ההון הישראליבתקופת הדוח חלו שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשו

הגדלת , המהותיים נוגעים בעיקר להעברת פעילות ניהול קופות גמל מהגופים הבנקאיים לאחרים

הקלת מנגנון העברת הכספים מקופה לקופה והטלת מגבלות , השקיפות בקשר עם ביצועי קופות גמל

בהפקדות בקרנות המותנות ( בקופות גמל והזכאות להטבות במס ןשונות לגבי תקופת החיסכו

להערכת החברה השפיעו  השינויים האמורים על העברת  כספים מנוהלים מקופה לקופה ). פנסיה

מגבלות הדין לעניין תקופת ההשקעה , כמו כן). 'תשואות וכד, בשל שנוי בזהות החברה מנהלת(

 והזכאות להטבות בקשר עם השקעה בקופות גמל עשויה לפגוע בהיקף ההפקדות בקופות גמל

  .לתגמולים ואישיות לפיצויים

 

  לעמיתים הסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים .2

    :ת הדוח בהשוואה לתקופות קודמותלהלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופ

  

  )ח" שימיליונ( ליום נטו , נכסי הקופההיקף   

  31/12/05  31/12/06  31/12/07  שם  הקופה 

  79.1  557.9  950.3   קופת גמל - ילין לפידות 

  24.9  129.2  177.9   קופת גמל מנייתית- ילין לפידות 

  24.4  68.9  108.6  ח " קופת גמל אג- ילין לפידות 

  38.8  327.9  628.3   קרן השתלמות-  ילין לפידות

  8.5  74.1  164.3   קופה מרכזית לפיצויים- ילין לפידות 

  175.7  1,158.0  2,029.4  כ"סה

  

 11.4נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות בסעיף 

  .לדוח תיאור עסקי החברה

  

 ניתוח ההתפתחויות

דול בהיקפי הנכסים י החל ג2005בשנת . 2004פעילות החברה בתחום החלה בחודש דצמבר 

וחיזוק , ום תשואות בידי החברהבין היתר בשל פרס, המנוהלים בקופות גמל הנכללות בתחום

 המשיכה מגמת הגידול 2007- ו2006בשנים . המודעות לקיומה של החברה כחברה פעילה בתחום

 שהושגו בידי החברה מובילות ביחס לפרופיל הסיכוןבהיקפי הפעילות בין היתר בשל תשואות 

חוק השיווק כניסתו לתוקף של , להערכת החברה. ויכולתה לעשות שימוש בפרסום התשואות

הפנסיוני ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים וכן היותם של התאגידים הבנקאיים 

מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה בשל החובה לשלם עמלות הפצה 

אין בידי החברה להעריך את ההשפעה האמורה בשל העובדה שלמועד דוח זה שלחברה לא . לבנקים

  בין עמיתי קופות הגמל והבנקיםבהיקפים משמעותיים וע על קיומם של הסכמי ייעוץ יד
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 פות הגמל בשנת הדוחניתוח התשואות שהשיגו קו .3

  

    :קופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הלהלן פירוט 

  

  

  2005שנת   2006שנת   2007שנת   שם  הקופה

  55.15%  18.12%  6.14%   קופת גמל - פידות ילין ל

  80.06%  34.41%  6.42%   קופת גמל מנייתית- ילין לפידות 

  41.43%  13.65%  6.16%  ח " קופת גמל אג- ילין לפידות 

  35.14%  17.87%  6.10%   קרן השתלמות– ילין לפידות

  36.95%  19.07%  6.72%   קופה מרכזית לפיצויים- ילין לפידות 
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 ני שוק ודרכי ניהולםחשיפה לסיכו  .ה

   תיאור עסקי החברה לדוח28ראה התייחסות בסעיף 

  

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

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

 

 פרטים על הנהלת החברה המנהלת  .ז
 : ם לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלתלהלן פרטי .1

  

  שי בן יקר:   שם  .א
  22837850   . ז.ת. מס

  1967   :  שנת לידה

  .רעננה,  14/7שפירא משה ' רח  :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  ר ועדת השקעות  "יו  :  חברות בוועדות 

  .חבר ועדת ביקורת  

  כן  :  נציג חיצוני

  12/2004  : התחלת כהונתו

  :בהן השתתף במשך השנהמספר הישיבות 

  14    :דירקטוריון

  6    :וועדת ביקורת

  26    :וועדת השקעות

  ל בגזית גלוב"סמנכ  ):'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  לא  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  :   בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

  .  במינהל עסקיםM.B.A   : השכלה 

  

  :   בחמש שנים אחרונות עיסוקיו

   ל בגזית גלוב"סמנכ– ואילך 2007 

  "מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע "- מנהל אגף מימון והשקעות ב -  2007 – 2004

  .מ"ל דש ניהול קרנות נאמנות בע" מנכ– 2001-2004

  

  :בהם משמש כדירקטורנוספים תאגידים 

  אין

  



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  דוח הדירקטוריון
  
  

42  

  אבי שחר:   שם  .ב
  054581913  .   ז.ת. מס

  1956  :  שנת לידה

  א"ת,  40טאגור   :  מען

  ישראלית  : נתינות

    חבר ועדת השקעות  :   חברות בוועדות 

   ועדת ביקורתר"יו  

  כן  :  נציג חיצוני

  12/2004  :התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  13    :דירקטוריון

  6    :וועדת ביקורת

    25    :וועדת השקעות

  יועץ עסקי  ):   'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  לא  :  התאגיד או חברה קשורהעובד

  לא  :  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

  אביב-תל'  אונ–התמחות במימון   M.B.A  : השכלה 

  B.A גוריון-בן'  אונ– כלכלה  

  

  :  השנים האחרונות  בחמשעיסוקיו

   יועץ עסקי-    2003

 .ל בחברה להשקעות של בנק המזרחי"  סמנכ- 2001-2003

  ).קלנר, פודים, מקבוצת שרם(השקעות בהון סיכון , קונרסל בחברת "  סמנכ-  2000-2001

  

  :  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור 

  .  1998ן "דירקטור בתרביות רה

  . ר הדירקטוריון בשותפות אפיקים רכב חשמלי"יו

    .מ"דירקטור במילואות חברה לפיתוח משקי מפרץ חיפה בע
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  אליהו שחר:   שם  .ג
    26004069  . ז.ת. מס

    1946  :  לידהשנת

  א" ת5/12מאוריציו ויטלה   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  יקורתחבר ועדת ב  : חברות בוועדות 

  כן  : נציג חיצוני

  03/2005  : התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  9    :דירקטוריון

    5    :וועדת ביקורת

עוץ השקעות וכן מכהן מנהל חברה פרטית ליי  :  )'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

ל וחבר מועצת המנהלים של חברות "מנככ

   אינונטק-  מקבוצת לפידות בקפריסין

  לא  :  עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:   האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

  א התמחות במימון"ת'   אונM.B.A   : השכלה 

                B.A.העברית' אונ,   בכלכלה ובסטטיסטיקה  

  . בנק הפועלים–הכשרה לניהול                

  

    : בחמש שנים אחרונותעיסוקיו

ל וחבר מועצת המנהלים של חברות בקפריסין מקבוצת לפידות "מנכ   - 2007

  אינונטק

  .מ"יוזמות כלכליות בע. מ.ד.ל א"מנכ    1998-2007

  .ל החברה הממשלתית למדליות ומטבעות"מנכ   2000-2001

  

  :  משמש כדירקטורבהם נוספים תאגידים 

  .מ"בגזית גלוב בעדירקטור 

Zafaro oil & gas ltd 

Inras trade ltd 

Veroskip ltd
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  דב ילין:  שם  .ד
  053584314  .  ז.ת. מס

    1955  : שנת לידה

  א"ת,  42י "רש  :  מען

  ישראלית  : נתינות

  לא  :   חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

  11/2004  : התחלת כהונתו

  : בהן השתתף במשך השנהמספר ישיבות 

  14    :דירקטוריון

  :)'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  .מ"ל ילין לפידות ניהול קופות גמל בע" מנכ– ואילך 11/2004

  .ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות"   מנכ- ואילך 2004

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  :   משפחה של בעל עניין בתאגידבן

  )מגמת מימון(אביב - וניברסיטת תל  אM.B.A   : השכלה 

  בעל רישיון רואה חשבון                

    בעל רישיון מנהל תיקי השקעות               

  :   בחמש שנים אחרונות עיסוקיו

  .מ"ל ילין לפידות ניהול קופות גמל בע" מנכ– ואילך 11/2004

  .ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות"   מנכ- ואילך 2004

  ר ועדת השקעות ומנהל ההשקעות של דש ניהול קופות "יו,  דירקטור– 1995-2003

  .מ"                     גמל בע

    דירקטור ומנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בחברת -  1992-2003

  .מ"                      דש ניירות ערך והשקעות בע

  

  : ורבהם משמש כדירקטנוספים תאגידים 

  מ  " לפידות החזקות בע–ילין 

  מ"ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

  מ"ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע

  אינטרסט. י. ד
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  ר הדירקטוריון" יו– יאיר לפידות:   שם  .ה
  055342372  . ז.ת. מס

  1958   :שנת לידה

  מבשרת ציון,  29הזמיר   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  ועדת השקעות    : חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

  11/2004  : התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  13    :דירקטוריון

  26    :וועדת השקעות

  ):  'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

   משותף בבית ההשקעות ילין לפידותל"   מנכ- ואילך 2004

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:  בעל עניין בתאגיד משפחה של האם בן

  : השכלה 

  . בכלכלה ובחשבונאות, בהצטיינות, בוגר האוניברסיטת העברית  

  .בכלכלה ומנהל עסקים, בהצטיינות,               מוסמך האוניברסיטה העברית

  .              בוגר האוניברסיטה העברית במשפטים

  .              בעל רישיון רואה חשבון

  . בעל רישיון מנהל תיקי השקעות             

  

  :   בחמש שנים אחרונות עיסוקיו

  .ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות"   מנכ- ואילך 2004

, מ"בנשיונל קונסלטנטס  בע) 1991 -החל מ(ל "ל ומנכ"סמנכ,  אנליסט בכיר– 1989-2004

  .חברת הייעוץ והאנליזה של בנק לאומי

  

  : קטורבהם משמש כדירנוספים תאגידים 

  מ" לפידות החזקות בע–ילין 

  מ"ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע

  מ"ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע

  מ"יאיר לפידות בע
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  דליה שני:  שם  .ו
  053924361  .  ז.ת. מס

  1955  :   שנת לידה

  הרצליה,  13חובבי ציון   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  לא  :   חברות בוועדות 

  לא  : ינציג חיצונ

   11/2004  :  התחלת כהונתו

  : במשך השנהמספר הישיבות בהן השתתף

  14    :דירקטוריון

  ):  'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  מ"ן לפידות ניהול תיקי השקעות בעילי' ל בחב"   משנה למנכ- ואילך 2004

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  : בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

    תיכונית   : השכלה 

  

  :   בחמש שנים אחרונות ועיסוקי

  .מ" בילין לפידות ניהול תיקי השקעות בעל"משנה למנכ   - ואילך 2004

  . ל" סמנכ–בתפקיד האחרון .  מ" דש ניירות ערך והשקעות בע– 1992-2003

  

  : בהם משמש כדירקטורנוספים תאגידים 

  אין
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  סני זלכה:  שם  .ז

    034533661  .  ז.ת. מס

  1977  :  ידהשנת ל

   מושב אמונים106הזית   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  לא  :   חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

   02/2007   :התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  12    :דירקטוריון

  :  )'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  .מ" תיקי השקעות בע ילין לפידות ניהולמנהל מחלקה הכלכלית   - ואילך 2006

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  : בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

  תואר ראשון בכלכלה עם התמחות במינהל  :   השכלה 

    בן גוריון' עסקים באונ    

  :   בחמש שנים אחרונות עיסוקיו  

  דות  מנהל המחלקה הכלכלית ומנהל השקעות בחברת ההשקעות ילין לפיואילך – 2006

       מנהל השקעות ואנליסט מיקרו ומאקרו בחברת מגדל שוקי הון2004-2005

  

  :בהם משמש כדירקטורנוספים תאגידים 

  אין

  

   שכר דירקטורים .2

   .ח"אלפי ש 158 הסתכם לסך 2007שכר הדירקטורים החיצוניים בשנת 

  

  מספר הפעמים  שהתכנסו הדירקטוריון וועדותיו בשנת הדוח .3

  כנסויותמספר הת  עדהושם הו

    14  דירקטוריון

  6  וועדת ביקורת

   27  וועדת השקעות
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   נושאי משרה בחברהלהלן פרטים לגבי  .4

  

  דב ילין:  שם  .א

    053584314  . :  ז.ת. מס

  1955  :   שנת לידה

  ל"מנכ  :  תפקיד בחברה 

  :  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה

  . לפידות–ל משותף בבית ההשקעות ילין "מנכ

  לא:   בכירה או בעל עניין בתאגידן משפחה של נושא משרה ב

  ). מגמת מימון(אביב -   אוניברסיטת תלM.B.A   : השכלה 

  .בעל רישיון רואה חשבון                

  .בעל רישיון מנהל תיקי השקעות                

    : בחמש שנים אחרונותעיסוקיו 

  .מ"קופות גמל בעל ילין לפידות ניהול " מנכ– ואילך 11/2004

  .ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות"   מנכ- ואילך 2004

  ר ועדת השקעות ומנהל ההשקעות של דש ניהול קופות "יו,  דירקטור– 1995-2003

  .מ"                     גמל בע

    דירקטור ומנהל תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים בחברת -  1992-2003

  .מ"        דש ניירות ערך והשקעות בע              

 11/2004  :  כהונתוהתחלת

  

  

 דן ארד:  שם  .ב

  .054010939  . :  ז.ת. מס

  1956  :  שנת לידה

  מבקר פנים  :   תפקיד בחברה 

  לא:   חברהתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין ב

  לא:  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד

  1985ל רישיון רואה חשבון משנת בע  :השכלה

  

  : עסקי בחמש השנים האחרונותןניסיו

  .1986בעל משרד לראיית חשבון משנת 

המשרד מתמחה בביקורת פנים והמבקר משמש כמבקר הפנימי של קרן השתלמות 

  .1993מ משנת "ר בע"לאקדמאים במח

  .ר"משמש המבקר כמבקר פנימי בקרן ידע לאקדמאים במח, בנוסף

  2005  :  ונתוכההתחלת 



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  דוח הדירקטוריון
  
  

49  

  

  אמיר בן דהן: שם  .ג

  033320888    .:ז.ת. מס

  1976  :  שנת לידה

  חשב  :   תפקיד בחברה 

  :   תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה

   חשב בבית ההשקעות ילין לפידות

  לא:  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד

  ביב א- תל'ונאבמשפטים   M.A  : השכלה 

  B.A   עברית ירושלים' ונאחשבונאות וכלכלה  

  .בעל רישיון רואה חשבון  

    : בחמש שנים אחרונותסוקיועי

   ילין לפידות ניהול חשב בית ההשקעות – ואילך 2007

   בריטמן אלמגור Deloitteח "מנהל ביקורת במשרד רו – 2002-2006

   09/2007  : תאריך בו החלה כהונתו

  

  

 מי שכרופרטים לעניין תשל .5

 התשלומים.  המשרה בהילהלן פרטים לעניין תשלומי שכר ששלמה החברה בתקופת הדוח  לנושא

בקשר לפעילותם  עבור ,  מאת תאגידים קשוריםמשולמיםלעובדי החברה או נושאי משרה בה 

  :כמפורט להלן, החברה

  

שם התאגיד   תפקיד  שם    )ח"ש(פירוט התשלומים 

  2007  2006  2005  המשלם

ילין לפידות ניהול   מבקר פנים  ן ארד ד

  מ"תיקי השקעות בע

7,783  42,804  58,219  

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

ילין לפידות החזקות   ל"מנכ  דב ילין

  מ"בע

ילין לפידות ניהול   חשב  אמיר בן דהן 

  מ"תיקי השקעות בע

    

בגין פעילותם עבור כלל החברות ,  קשורותותדהן שולם מאת חבר-שכרם של מר דב ילין ואמיר בן

ולפיכך לא ניתן לייחס את התמורה , ללא אבחנה לטובת איזו חברה נעשתה הפעילות, בקבוצה

  .לפעילותם עבור החברה

    

 : מבקר של החברה המנהלתרואה חשבון .6

   בריטמן אלמגורDeloitte   :רואה חשבוןמשרד 

  תל אביב, 1מרכז עזריאלי   : מען המשרד

  שימול- ח שלמה בן"רו  :שר אחראי על הטיפול בחברה המנהלתהשותף במשרד א
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 אופן ניהול החברה  .ח

  
  נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו .1

 שהם בסמכותו של הדירקטוריון בהתאם להוראות חוק םבעניינידירקטוריון החברה מכונס לדון 

 רקטוריון וועדותיו נוהל עבודת די–חוזר הממונה , תקנות הדירקטוריון, חוק החברות, קופות גמל

סדר היום מועבר לדירקטורים בהתאם . ר הדירקטוריון"כנוס הדירקטוריון נעשה בהחלטת יו

ירקטוריון החברה עשוי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת ועשוי להתכנס אף ד, להוראות

 ללא הודעה מוקדמת ובלבד שניתנה הסכמת כל חברי הדירקטוריון לכנוס הישיבה ללא הודעה

, ישיבות דירקטוריון עשויות להיות מכונסות לבקשת כל דירקטור, מבלי לגרוע מהאמור. מוקדמת

  . בכל עת

אין למי מחברי הדירקטוריון או . החלטות דירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון

  .   ר הדירקטוריון זכות קול מכריע או נוסף"ליו

  .  ונשמר במשרדי החברהבישיבות דירקטוריון נרשם פרוטוקול

ועדת השקעות .  גם לגבי ועדות דירקטוריוןהמחויביםנהלי פעולת הדירקטוריון חלים בשינויים 

  . וועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון, מתכנסת אחת לשבועיים

  

  קבלת החלטות לעניין השקעת נכסי הקופות .2

השקעת הנכסים . הקופותההשקעות של השקעת נכסי קופות הגמל בניהול הקופה נעשית בידי מנהל 

ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות , נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות של כל אחת מהקופות

בדיוני ועדת ההשקעות מוצגות בפני חברי . המתכנסת לצורך דיון בהשקעות הקופות אחת לשבועיים

והערכת מנהל , ועדההשקעות הקופה בתקופה שקדמה לישיבות ה,  מנהל ההשקעותעל ידי, הועדה

ועדת ההשקעות דנה בענייני כל קופה ומנחה את מנהל ההשקעות . שוקבת יוההשקעות לגבי התפתחו

ותמיד כאשר מדובר , מסוימיםועדת ההשקעות דנה בניירות ערך . לעניין אסטרטגית ההשקעות

  .  בעסקאות המחייבות אשור ועדת השקעות

  

 בצוע הקצאות באמצעות חשבון מפצל  .3

ל בין קופות הגמל של החברה במקרה של ביצוע עסקאות באמצעות חשבון מפצל נעשה בהתאם פיצו

הנגזר מסכומים (היקף הסכומים הנזילים הקיימים בקופה : כדלקמן, לקריטריונים קבועים מראש

רכישת ניירות ערך או (מדיניות ההשקעות של הקופה ;  )שהועברו לקופה או עתידים להמשך ממנה

ת ערך עבור קופה הינה בהתאם למדיניות ההשקעות באופן שיאפשר עמידה בהוראות מכירת ניירו

הוראות תקנות ההשקעות לעניין פזור ; )מדיניות ההשקעות והימנעות מחריגה ממדיניות ההשקעות

הקצאה נעשית תוך בחינת פזור הנכסים הקיים בכל קופה ושמירה על הוראות תקנות (נכסים 

  ;  )יםהקופות לעניין פזור נכס

  

  נהלי בקרת פיקוח השקעות .4

נעשה ) כולל עמידה בתקנות השקעה( בחברה כי לא מתקיימות חריגות ממדיניות ההשקעהפיקוח 

בדיקת . על בסיס יומי, יאיר לפידות ואורית אורן,  דב ילין:   האנשים שלהלן 3-בידי אחד מ

לצורך , פות הגמל השונותההשקעות נעשית בדרך של בדיקה ממוחשבת וידנית של השקעות נכסי קו

בדיקת התאמתן לתקנות הקופות הן עניין סוגי נכסים בהן רשאית קופת גמל להשקיע והן לעניין 

במקביל נערכת בדיקה של רשימת הנכסים לצורך התאמתה להנחיות . השעורים המותרים להשקעה

 יבעניינדנה בדיקה אל מול פרוטוקול ועדת ההשקעות הקודמת ש(שניתנו בידי ועדת ההשקעות 

באופן המאפשר במידת הצורך בטול פעולות , הבדיקה נעשית בכל יום עד לתום המסחר). אותה קופה

   .שנעשו
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נוהל השימוש בזכויות ההצבעה של מניות המוחזקות על ידי החברה והקופות   .ט
  בניהולה

  
  מדיניות החברה לעניין השתתפות באסיפות .1

והוראות חוזרים לעניין השתתפות באסיפות , ת הקופות לתקנו1ה41על החברה חלות הוראות סעיף 

מכוח (משתתפת החברה בכל אסיפת בעלי מניות , בהתאם להוראות האמורות. שהופצו בידי הממונה

מתן גמול , באם מדובר בעסקה שהיא עסקת בעלי עניין) מניות המוחזקות בידי איזה מהקופות

אך באם להערכת , ל"קרים שאינם איזה מהנבמ. לבעלי עניין או חשש לפגיעה אפשרית בעמיתים

בוחנת החברה את , החברה הנושא שעל סדר היום עשוי להשפיע על החברה שמניותיה מוחזקות

 בהון רבהתאם לשיעו(ואת יכולת השפעתה על קבלת או דחית ההחלטה , הנושא שעל סדר היום

בנושאים שאינם כאלה , ככלל. ובהתאם מחליטה לעניין השתתפות באסיפה) המוחזק בידי הקופות

או נושאים לגביהם החברה לא מצאה כי יש בהם כדי , המחייבים השתתפות והצבעה של החברה

ההחלטה לעניין . להשפיע על העמיתים  לא משתתפת החברה באסיפה או בהצבעה לגבי אותו נושא

 בידי למעט מקום בו ההחלטה היא, השתתפות ודרך הצבעה מתקבלת בחברה בידי מנהל ההשקעות

  ). להלן3ראה סעיף (ועדת ההשקעות 

  

  הגוף המייצג את החברה באסיפות  .2

קיום חובת ,  לעניין ייעוץ משפטי בנוגע לאסיפות–לרבות , בכל הקשור להשתתפות באסיפות

,  השתתפות והצבעה באסיפות נעזרת החברה בשרותי משרד עורכי דין בן נפתלי, השתתפות

  . 'זהבי  ושות,ארז

  

  ת ההשקעותדיווח לוועד .3

 –לרבות ,  מוצגים בפני ועדת ההשקעות נתונים בקשר להשתתפות החברה באסיפותלחודשאחת 

קריטריונים לגבי דרך , דרך ההצבעה באותן אסיפות, פרוט האסיפות בהן נטלה החברה חלק

 מסוימים לרבות קבלת החלטות לגבי דרך הצבעה במקרים – מיוחדים םההצבעה ודיון לגבי ענייני

או הצבעה באסיפה /כ או מקבלת החלטות לגבי השתתפות ו"ועדת ההשקעות אינה דנה בד. בעתיד

למעט במקרים בהם מדובר בתאגיד קשור לחברה או למנהל , בחברה מסוימת או בנושא מסוים

קודם למועד האסיפה , במקרים כאמור מתכנסת ועדת ההשקעות לפי הצורך. ההשקעות שלה

וניתוח כלכלי של ההחלטה , הסתמך על הנושא שעל סדר היוםומקבלת את החלטתה ב, המתוכנן

  .  ומשמעותה

  

 יישום הנהלים .4

  2005בשנת (. החברה מתעדת פרטים אך ורק לגבי אסיפות של חברות אשר במניותיהן היא מחזיקה

  אסיפות116 - ב-  2006בשנת ,  אסיפות בעלי מניות90-השתתפה החברה בעבור קופות בניהולה ב

  . אסיפות250 - 2007ובשנת 

, מחד, החלטות ההצבעה לגבי הנושאים שעל סדר היום התקבלו לאחר ניתוח הנושא שעל סדר היום

 החלטות החברה מתקבלות –ולא ניתן להגדיר קווים מנחים מסוימים , מאידך, ומצבה של החברה

  . בכל מקרה לגופו

עור הנמוך של ניירות ערך ובשל  השי, מתוך בדיקת תוצאות אסיפות בהן השתתפה, להערכת החברה

הנובע בין היתר בשל (המוחזקים בידי קופות הגמל בניהול החברה מתוך ניירות הערך במחזור 

השפעתה על תוצאות אסיפות בעלי מניות היא ) היקפן הנמוך יחסית של קופות הגמל בניהול החברה

  .  בדרך כלל מועטה
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  )IFRS(התאמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים   .י
  

אימוץ תקני ", 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר , 2006דש יולי בחו

התקן קובע כי הדוחות הכספיים של "). 29תקן "או " התקן "–להלן " ((IFRS)דיווח כספי בינלאומיים 

יערכו , גידי חוץלמעט תא, ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של  חוק זה

 IFRS  -  בהתאם לתקני דיווח  כספי בינלאומיים ה2008 בינואר 1החל מתקופות הדיווח המתחילות ביום 

. IASB (The International Accounting Standards Board) - המתפרסמים על ידי ה, והבהרות להם

 במועד IFRS-יים לפי תקני ה מאפשר לישויות כאמור לבחור לערוך את דוחותיהם הכספ29תקן , כמו כן

  . 2006 ביולי 31וזאת החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר , 2008 בינואר 1מוקדם יותר מיום 

  

 29ביטוח וחיסכון במשרד האוצר את תחולת תקן , אימץ המפקח על אגף שוק ההון2007, במאי7-ביום ה

  . ערךלכלל הגופים המוסדיים בדומה לישויות הכפופות לחוק ניירות 

  

 על הדוחות IFRSהחברה ביצעה נהלים מסוימים בקשר עם בחינת ההשפעה של מעבר לדיווח מבוסס 

מצב הכספי בדוח רווח והפסד להערכת הנהלת החברה לא יידרשו שינויים מהותיים ב. הכספיים של החברה

  .IFRS כתוצאה מהמעבר לדיווח על פי תקני ובדוח על השינויים בהון העצמי
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  פנימית על הדיווח הכספיבקרה  .יא
 

 בחוזר גופים 2006 באוגוסט 2 ומיום 2006-2-2 בחוזר גמל 2006 בינואר 23בהתאם להוראות הממונה מיום 
ל החברה המנהלת ונושא המשרה " מנכ2006נקבע כי החל מהדוחות השנתיים לשנת , 2006-9-2מוסדיים 

הערכת בקרות "חד בנפרד על הצהרה בנושא  הבכיר ביותר בתחום הכספים של החברה המנהלת יחתמו כל א
 שנחקק SARBANES-OXLEY לחוק הידוע בשם חוק 302בהתאם להוראות סעיף " ונהלים לגבי גילוי
  ). "הצהרה על גילוי":להלן(בארצות הברית 

  
מתייחסת לבקרות ונהלים  לגבי גילוי שתוכננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת , הצהרה על גילוי כאמור

מסוכם ומדווח בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע , מעובד, נרשם, ת בדוחות הכספייםלגלו
נצבר ומועבר להנהלת החברה באופן , בקרות ונהלים לגבי גילוי נועדו בין השאר להבטיח שמידע זה. הממונה

  .ויבהתייחס לדרישות הגיל, על מנת לאפשר להנהלת החברה לקבל החלטות במועד המתאים, הולם
  

 התקופה המכוסה בדוח זההעריכו לתום והאחראי הבכיר בתחום הכספים ל "הנהלת החברה בשיתוף המנכ
ל החברה והאחראי "מנכ, על בסיס הערכה זו. את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה

 החברה הינן יעילות על  הבקרות והנהלים לגבי הגילוי שלתקופה זוהבכיר בעניינים הכספיים הסיקו כי לתום 
לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח , לעבד, מנת לרשום

  .שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו
  

 של החברה  לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית2007  בדצמבר31מת ביום  המסתייהתקופה המכוסהבמהלך 
על הבקרה הפנימית של החברה , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, המנהלת אשר השפיע באופן מהותי

  .המנהלת על הדיווח הכספי
  

ביטוח וחסכון במשרד האוצר את חוזר גופים מוסדיים ,  פרסם הממונה על שוק ההון2007 במאי 27ביום 
החוזר מיישם בגופים המוסדיים ,  הפנימית על דיווח כספי הדן באחריות ההנהלה על הבקרה9-9-2007מספר 

  ). 404להלן סעיף   (SOX-ACT של 404את דרישות סעיף 
  

 2009לשנת , המפורסמים לציבור הרחב,  כך שהחל מהדוחות הכספיים404על פי דרישת החוזר ייושם סעיף 
החל , בנוסף. הדיווח הכספיתיכלל בדוח הכספי הצהרת הנהלה באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על 

  . מדוחות כספיים אלה תיכלל חוות דעת של רואה החשבון המבקר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי
  

 בדוח השנתי של גוף מוסדי תיכלל הצהרת הנהלה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי 2010החל משנת 
לרבות (לעמיתים , לציבור הרחב, ם לממונהאשר תתייחס לכל דיווח כספי של הגוף המוסדי כולל דיווחי

  ).באמצעות אתר האינטרנט
  

 מונה 2008,  במארס23לפי החלטת דירקטוריון הקופה מיום . 404 ליישום סעיף ה החלה בהיערכותהחברה
כמו כן  , ל החברה והכולל בעלי תפקידים שונים בחברה" בראשות מנכ404צוות היגוי ליישום הוראות סעיף 

הקופה הגדירה בהחלטה דלעיל את  .לפרויקט בראשות חשב החברה ובסיועם של יועצים חיצוניםמונה צוות 
   .תהליךה שימוש בכלי מחשוב לניהול החברה בוחנתבנוסף . תהליך הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי

  
  

  

  

  

      

        2008 במארס 23

  יאיר לפידות  תאריך אישור הדוח 
  ר הדירקטוריון"יו

  

  דב ילין
  ל"מנכ

  

  דהן-יר בןאמ
 בכירנושא המשרה ה

  כספייםה בתחום
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  :מצהיר כי, ליןימר דב , אני

 

להלן ( 2007לשנת  ")החברה"להלן (מ "הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע את סקרתי .1

 ").הדוח"

 בדהעו מצג של ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו הד,  על ידיעתיבהתבסס .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שנכללו בומהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 מכל, משקפים באופן נאותוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הד,  על ידיעתיבהתבסס .3

 בהון העצמי ותזרימי המזומנים השינויים, תוצאות הפעולות, במצב הכספיאת , המהותיות הבחינות

 .של החברה לימים ולתקופות המדווחים בדוח

 לצורךוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו .4

 :וכן; הגילוי הנדרש בדוח של החברה

 ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

 ,חברה על ידי אחרים בנולידיעת ובאמ, חברה להבטיח שמידע מהותי המתייחס למיועדיםה

  .וחדבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

 לגבי נו את מסקנותינווהצגחברה  את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ההערכנו  .ב

בהתבסס על  ,לתום התקופה המכוסה בדוח, היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -וכן ; הערכתנו

ואשר , במהלך התקופה המכוסה בדוח שאירע,חברההכל שינוי בבקרה הפנימית של  בדוח גילינו  .ג

 מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה הנהלת באופןאו שסביר שישפיע  ,השפיע באופן מהותי

 -וכן ; על דיווח כספי

לדירקטוריון ולוועדת , חשבון המבקראני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה  .5

 העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית בהתבסס על הערכתנו, הביקורת של הדירקטוריון של החברה

  : כספיעל דיווח

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את   .א

לסכם , לעבד, ו של החברה לרשום אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת, על דיווח כספיהפנימית

  וכן; אם היו כאלה, ולדווח על מידע כספי

 אחרים  עובדים מעורבים  אות ההנהלהבה מעורב, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

 .חברה על דיווח כספיהשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  

  

  

  

    2008 במארס 23
  

  

    תאריך 
  

  דב ילין
  ל"מנכ

  



  מ" בעניהול קופות גמלילין לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  : מצהיר כי,דהן- אמיר בןמר , אני

  

להלן ( 2007 לשנת ")החברה"להלן (מ "הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע את סקרתי .1

 ").הדוח"

 עובדה מצג של והותית ולא חסר במצג לא נכון של עובדה מכל כולל וח איננו הד,  על ידיעתיבהתבסס .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שנכללו בומהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 מכל, משקפים באופן נאותוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הד,  על ידיעתיבהתבסס .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, במצב הכספיאת , המהותיות הבחינות

 .של החברה לימים ולתקופות המדווחים בדוח

 לצורךוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו .4

 :וכן; הגילוי הנדרש בדוח של החברה

, וחנו של בקרות ונהלים כאלהאו גרמנו לקביעתם תחת פיק, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

, חברה על ידי אחרים בנולידיעת ובאמ, חברה להבטיח שמידע מהותי המתייחס למיועדיםה

 . דוחבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו   .ב

בהתבסס על , לתום התקופה המכוסה בדוח, לגבי היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 -וכן ; הערכתנו

ואשר , מהלך התקופה המכוסהב שאירע,החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של  בדוח גילינו  .ג

או שסביר שישפיע באפון מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה  ,השפיע באופן מהותי

 -וכן ; הנהלת על דיווח כספי

לדירקטוריון ולוועדת , צהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקראני ואחרים בחברה המצהירים ה .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית , הביקורת של הדירקטוריון של החברה

  :על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א

, לעבד,  שצפויים לפגוע ביכולתו של החברה לרשוםאשר סביר, הפנימית על דיווח כספי

  וכן; אם היו כאלה, לסכם ולדווח על מידע כספי

  עובדים מעורבים  אות ההנהלהבה מעורב, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב

 .החברה על דיווח כספי שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של אחרים

  

  .על  פי כל דין, ותי או מאחריות כל אדם אחראין באמור כדי לגרוע מאחרי

  

  

  

    2008 במארס 23
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
  



  

  

  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  

  דוחות כספיים

  2007 בדצמבר 31ליום 
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  

  דוחות כספיים

  2007 בדצמבר 31ליום 

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  ע מ ו ד  

    

    

  2  דוח רואי החשבון המבקרים

    

    

  3  מאזנים 

    

    

  4  דוחות רווח והפסד 

    

    

  5  דוחות על השינויים בהון העצמי

    

    

  6-7  דוחות על תזרימי המזומנים

    

    

  8-15  ים לדוחות הכספיים באור
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  ללי המניות שעדוח רואי החשבון המבקרים לב

 מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  

  

  

 

- ו2007  בדצמבר31ליום ") החברה  "-להלן  (מ" ילין לפידות ניהול קופות גמל בעביקרנו את המאזנים המצורפים של

לכל אחת מהשנים הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים ,   ואת דוחות רווח והפסד2006

אחריותנו היא לחוות . דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  תאריכיםשהסתיימו באותם

  .דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 

  

י רואי חשבון "בוקרו ע,  ולשנים שהסתיימו באותם  תאריכים2005 בדצמבר 31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

  . 2006 במרץ 26ת חוות דעתם הבלתי מסוייגת עליהם ביום נתנו אמבקרים אחרים אשר 
  

  

דרך פעולתו  של רואה (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

ל נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה ש, על פי תקנים אלה. 1973-ג"התשל, )חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים . ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו . ובמידע שבדוחות הכספיים

אנו סבורים שביקורתנו . הצגה בדוחות הכספיים בכללותהעל ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ה

  .ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  

  

את , מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו

השינויים בהון העצמי ותזרימי , את תוצאות הפעולות 2006- ו2007 בדצמבר 31מצבה הכספי של החברה ליום 

ל ערוכים בהתאם "הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו, כמו כן. לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכיםהמזומנים 

כללים לאישור ולניהול ( ובהתאם לתקנות מס הכנסה סכון במשרד האוצריהביטוח והח, להוראות הממונה על שוק ההון

  .1964 -ד "התשכ) קופות גמל

  

  

  

  

  

  

  'בריטמן אלמגור ושות

  רואי חשבון

  

  

 2008,  במארס9,  אביב-תל
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע

  ם י נ ז א מ
  

  

  

  

  

   בדצמבר31ליום     

  2 0 0 6  2 0 0 7  באור  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    

        השקעות

  2,038   3,694   3   מזומנים ושווי מזומנים

  3,218   5,888   4   צרהשקעות לזמן ק

  5,256  9,582     סך כל ההשקעות

        

  805   1,496   5   ויתרות חובהחייבים 
        
        

  6,061   11,078     סך כל הנכסים

        

        

        

        

  4,543  8,853  6  התחייבויות שוטפות

        

        

        הון עצמי

  1,100   1,100   7  הון מניות

  418   1,125     יתרת רווח

  1,518   2,225     סך הון עצמי
        
        

  6,061   11,078     סך התחייבויות והון עצמי

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2008  במארס9:  תאריך אישור הדוחות

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ים מהווים חלק בלתי נפרד מהםים לדוחות הכספיבאורה

      

  יאיר לפידות

  ר הדירקטוריון"יו

  דב ילין

  מנהל כללי

  אמיר בן דהן

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות רווח והפסד

  

  

  

  

  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום     

  2 0 0 5  2 0 0 6  2 0 0 7  באור 

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    

        

        הכנסות

  (*)445   (*)5,450   17,964   8  דמי ניהול מקופות גמלמ

          

          

          מהשקעות

  11   29   108     הכנסות מפקדונות בבנקים

 27   247   343   9  מניירות ערך סחירים

          

 483  5,726   18,415     סך כל ההכנסות

         

         הוצאות

  315   4,410   14,537   10  דמי ניהול לחברה קשורה

 (*)101   (*)697   2,670   11  הנהלה וכלליות

 2   7   12     מימון

          

 418   5,114   17,219     הוצאותהסך כל 
         
          

  65   612   1,196     לפני מיסים על הכנסהמפעולות רגילות רווח 

          

 18   234   489   12  מיסים על ההכנסה

          

  47   378   707     לשנהרווח נקי 

          

  

  14סווג מחדש ראה באור (*)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .כספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםים לדוחות הבאורה
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות על השינויים בהון העצמי

  

  

  

  

  

  הון מניות  

יתרת רווח 

  )הפסד(

  סך הכל

  הון עצמי

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

        

  1,093   )7(  1,100   2005 בינואר 1יתרה ליום 

        

  47   47   -   לשנהרווח נקי 

        

  1,140   40   1,100   2005 בדצמבר 31יתרה ליום 

        

  378   378   -   נקי לשנהרווח 

        

  1,518   418   1,100   2006 בדצמבר 31יתרה ליום 

        

  707   707   -   לשנהרווח נקי 

        

  2,225   1,125   1,100   2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות על תזרימי המזומנים

  

  

  

  

  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

 7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

      

 47   378   707  רווח לשנה

התאמות הדרושות להצגת המזומנים ושווי המזומנים מפעילות שוטפת 

 251   3,313   3,442  )'נספח א(

       

 298   3,691   4,149   שנבעו מפעילות שוטפת, נטו, מזומנים

       

       

       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

       

 )1,455(  )1,582(  )2,493(  נטו, שינוי בבטוחות סחירות

       

 )1,455(  )1,582(  )2,493(  ששימשו לפעילות השקעה, נטו, מזומנים

       

       

       תזרימי מזומנים מפעילות מימון

       

 148   )148(  -   נטו, אשראי לזמן קצר מבנקים ומאחרים

       

 148   )148(  -   לפעילות מימון) ששימשו(שנבעו , נטו, מזומנים
       
       

 )1,009(  1,961   1,656   נים ושווי מזומניםבמזומ) ירידה(עלייה 

       

 1,086   77   2,038   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

       

 77   2,038   3,694   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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  מ"קופות גמל בעילין לפידות ניהול 
  דוחות על תזרימי המזומנים

  

  

  

  

  

  ושווי מזומנים מפעילות שוטפת התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים -' נספח א

  

  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

 7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

       

       מניםהכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזו

        

 )18(  )149(  )177(  רווח מניירות ערך

       

       

       רכוש והתחייבויותשינויים בסעיפי 

       

 )88(  )717(  )691(  עליה בחייבים

 360   4,008   3,945   עליה בזכאים צדדים קשורים

 )3(  171   365   בזכאים) ירידה(עליה 

       

   3,442   3,313   251 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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  כללי  -  1באור 

  

  . כחברה פרטית2004 בנובמבר 24התאגדה ביום )  החברה-להלן (מ " לפידות ניהול קופות גמל בע-ילין   .א

  

  .במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל, 2004החברה החלה את פעילותה בדצמבר שנת 

  

  :ה עוסקת בניהול קופות הגמל הבאותהחבר

  

  קרן השתלמות-ילין לפידות   )1(

  

  קופת גמל-ילין לפידות   )2(

  

 ח" קופת גמל אג-ילין לפידות   )3(

  

   קופת גמל מנייתית-ילין לפידות   )4(

  

   קופה מרכזית לפיצויים-ילין לפידות   )5(

  

  (*)'  גמל ב-ילין לפידות   )6(

  

  (*)' ות ב השתלמ-ילין לפידות   )7(

 

  .2007 בדצמבר 28החלו את פעילותן ביום   (*)

  

הביטוח , הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות המקובלים ובהתאם להוראות הממונה על שוק ההון  .ב

, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ובהתאם לתקנות מס הכנסה ") ההוראות "-להלן (והחיסכון במשרד האוצר 

  .1964 -ד "התשכ

  

  :הגדרות  .ג

  

  :בדוחות כספיים אלה

  

  .מ" לפידות ניהול קופות גמל בע-ילין   -  החברה

  

  מ"ילין לפידות החזקות בע  -  החברה האם

  

ולפי תקנות מס הכנסה   של לשכת רואי החשבון בישראל29כמשמעותם בגילוי דעת מספר    -צדדים קשורים

  .כללית לאשור קופות גמל

  .13קשורים מוצגות בבאור יתרות ועיסקאות עם צדדים 

  

  .1993 -ג "התשנ, )עריכת דוחות כספיים שנתיים(כהגדרתם בתקנות ניירות ערך   -  בעלי עניין

  

  .שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן  -    מדד

  

  :שימוש באומדנים  .ד

  

שתמש באומדנים והערכות בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה לה

שניתן להם גילוי נכסים מותנים והתחייבויות תלויות . המשפיעים על הנתונים המדווחים של הנכסים וההתחייבויות

יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות . וכן על נתוני הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח בדוחות הכספיים

  .מאומדנים אלה
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   ומדיניות חשבונאיתכללי דיווח  -  2באור 

  

  :דוחות כספיים בערכים נומינליים  .א

  

  .דוחות כספיים אלה ערוכים בשקלים נומינליים, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

  

  :מזומנים ושווי מזומנים  .ב

  

 ואשר לא חל עליהם כל חודששהופקדו לתקופה מקורית של עד , כולל ריבית צבורה, יתרות ופקדונות בבנקים

  .ו מגבלה אחרתשעבוד א

  

  :השקעות לזמן קצר  .ג

  

מוצגות במסגרת הרכוש השוטף על בסיס שווי , אשר בכוונת ההנהלה לממשן בטווח הקצר, השקעות לזמן קצר

  .שינויים בערכן של ההשקעות לזמן קצר נזקפים לדוח הרווח וההפסד. השוק שלהן לתאריך המאזן

  

  :מטבע חוץ והצמדה  .ד

  

  .נכללו לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה, דים למדדנכסים והתחייבויות הצמו

  :נתונים לגבי מדדי המחירים לצרכן ושערי חליפין

  

   בדצמבר31יום ל 

  7 0 0 2  6 0 0 2  

      

  102.9  106.4  )בנקודות(מדד המחירים לצרכן 

  4.225  3.846  )ח"בש (ב"ח של דולר ארה"שע

      

   השינוי%   השינוי%  

      

  )0.1(  3.4  ים לצרכןבמדד המחיר

  )8.2(  )8.97(  ח של הדולר"בשע

      

  

  :סיווג מחדש  .ה

 וסווגו מחדש על מנת להתאימם לאופן 2006 בדצמבר 31נתונים מסויימים שפורסמו בעבר בדוחות הכספיים ליום 

  .2007 בדצמבר 31ההצגה הנוכחי בדוחות הכספיים ליום 

  

  :הכרה בהכנסה  .ו

  

או התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין מתן שירותים /הוגן של התמורה שהתקבלה והכנסה נמדדת לפי השווי ה

  .במהלך העסקים הרגיל

  

  .הכנסה ממתן שירותים מוכרת על בסיס צבירה

  

  .הכנסה מדיבידנד בגין השקעות מוכרת במועד בו נוצרה  הזכאות לבעלי המניות לקבלה



 

 10

  

  )המשך (כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  2באור 

  

  :השפעה של תקנים לפני יישומם  .ז

  

  גילוי והצגה: מכשירים פיננסיים, 22תיקון תקן חשבונאות מספר , 31תקן חשבונאות מספר 

  
 -להלן  (31פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר , 2007בחודש נובמבר 

חול על דוחות כספיים לתקופה הראשונה המתחילה התקן י. גילוי והצגה : 22תיקון תקן חשבונאות מספר ") התקן"

  .  או לאחר מכן2008 בינואר 1ביום 

  

התקן קובע כי כתבי אופציה שלהם מחיר מימוש מדורג וקבוע מראש ורכיב ההמרה של התחייבויות הניתנות 

את המעבר קובע התקן כי הור, כן-כמו. להמרה שלהן מחיר מימוש מדורג וידוע מראש יסווגו כמכשירים הוניים

לפיה כתבי אופציה שמחיר המימוש שלהם צמוד למדד המחירים לצרכן או צמוד , 22בתקן חשבונאות מספר 

והתחייבויות הניתנות להמרה שמחיר ההמרה שלהן צמוד למדד המחירים לצרכן או צמוד למטבע , למטבע חוץ

 תהפוך להוראה 22נאות מספר חוץ ייחשבו כסכומים קבועים לעניין הגדרת התחייבות פיננסית בתקן חשבו

  . קבועה

  

  .הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התקן לא תהיה כל השפעה על הדוחות הכספיים של החברה

  

  )IFRS( אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים - 29 מספר תוחשבונאתקן   .ח

  

אימוץ תקני דיווח ", 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר , 2006בחודש יולי 

 ").29תקן "או " התקן "-להלן " ((IFRS)ספי בינלאומיים כ

  

, ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של חוק זההתקן קובע כי הדוחות הכספיים של ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך 

כספי קני דיווח  בהתאם לת2008 בינואר 1יערכו החל מתקופות הדיווח המתחילות ביום , למעט תאגידי חוץ

 IASB (The International Accounting -המתפרסמים על ידי ה, והבהרות להםIFRS - הבינלאומיים

Standards Board) .מאפשר לישויות כאמור לבחור לערוך את דוחותיהם הכספיים לפי תקני ה29תקן , כמו כן -

IFRS  2006 ביולי 31הכספיים שיפורסמו לאחר וזאת החל מהדוחות , 2008 בינואר 1במועד מוקדם יותר מיום.  

  

 לכלל 29משרד האוצר את תחולת תקן ביטוח וחיסכון ב , אימץ המפקח על אגף שוק ההון2007,  במאי7-ביום ה

  .גופים המוסדיים בדומה לישויות הכפופות לחוק ניירות ערךה

  

 על הדוחות הכספיים IFRS החברה ביצעה נהלים מסוימים בקשר עם בחינת ההשפעה של מעבר לדיווח מבוסס

להערכת הנהלת החברה לא יידרשו שינויים מהותיים במצב הכספי בדוח רווח והפסד ובדוח על . של החברה

  .IFRSהשינויים בהון העצמי כתוצאה מהמעבר לדיווח על פי תקני 

  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -  3באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  79   193   מזומנים בקופה ובבנקים

  1,959   3,501   פקדונות לזמן קצר

   3,694   2,038  

      

  



 

 11

  

  

  השקעות לזמן קצר  -  4באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  409   1,194   מניות

  1,722   2,733   אגרות חוב קונצרניות

  870   1,639    חוב להמרהאגרות

  217   322   אופציות

   5,888   3,218  

      

  

  

  חייבים  -  5באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  378   697   גמלקופת  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  107   151   יתית מני קופת גמל- דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  235   474   למותתהשקרן  - י ניהול לקבל ילין לפידותדמ

  33   63   ח" גמל אג קופת- דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  44   90    קופה מרכזית לפיצויים-דמי ניהול לקבל ילין לפידות 

  8   21   הכנסות לקבל

   1,496   805  

      

  

  

  התחייבויות שוטפות  -  6באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  -   10   ספקים

  -   253   הוצאות לשלם

  173   275   מס הכנסה

  4,370   8,315   (*)חברה קשורה 

   8,853   4,543  

      

  

אשר עוסקת בפעילות שירותי ייעוץ , החברה הקשורה הינה חברה בבעלות מלאה של חברת האם של החברה  (*)

  .של תיקי השקעות) נוסטרו(וכן ניהול עצמי וניהול תיקי השקעות 
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  הון מניות  -  7באור 

  

  ):בסכומים נומינליים (2006- ו2007 בדצמבר 31ההרכב ליום   .א

  נפרע  מונפק   ר ש ו ם  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  1,100   1,500   10,000   א"כ. נ. ע1מניות רגילות בנות 

        

  

 קובע כי ההון המזערי הנדרש 1964 -ד "התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(כנסה  בתקנות מס ה14סעיף   .ב

  ).2001צמוד למדד שפורסם בחודש נובמבר (ח " ש1,000,000-לא יפחת מ,  מחברה המנהלת קופות גמל

  

  

  דמי ניהול מקופות גמל  -  8באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  194   2,554   8,533   ת גמל קופ-ילין לפידות 

  70   775   1,939  ת גמל מנייתית קופ-ילין לפידות 

  117   1,477   5,598   קרן השתלמות-ילין לפידות 

  49   324   820  ח" קופת גמל אג-ילין לפידות 

  15   320   1,074    קופה מרכזית לפיצויים-ילין לפידות 

   17,964   5,450   445  

        

  

  

  הכנסות מניירות ערך סחירים  -  9באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  56   62   151   רניותצאגרות חוב קונ

  )29(  185   192   מניות וניירות ערך אחרים

   343   247   27  

        

  

  

  דמי ניהול לחברה קשורה  -  10באור 

  

אשר , מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה הקשורה, בין החברה לחברה קשורהשנערך הסכם בהתאם ל

  .ועוד, שירותים משפטיים, שירותי משרד ואחזקה, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, בין היתר, כוללים

  

) מ"בתוספת מע (80%דמי ניהול בשיעור של , החברה משלמת לחברה הקשורה, הניהול כאמורבתמורה לשירותי 

  .מהרווח מפעולות רגילות לפני מסים על ההכנסה
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  הנהלה וכלליות  -  11באור 

  

  :ההרכב  .א

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  -   -   406   ת חשבונותביקור

  22   42   64    אחריות מקצועיתביטוח

  (*)76  (*)634  1,863   )להלן' ראה ב(דמי תפעול 

  -   -   157   שכר דירקטורים

  -   -   35   עמלות שיווק

  3   21  145   אחרות

   2,670   697  101  

        

  14סווג מחדש ראה באור (*) 

  

בתמורה לשירותים . מ"ם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי גמל בע חתמה החברה על הסכ2004בחודש נובמבר   .ב

 35%, זכאית לאומי גמל לקבל כל עוד חוק השיווק הפנסיוני לא היה בתוקף, י הוראות ההסכם"ועפ, האמורים

 מתוך הצבירה בגין עמיתים שהם 0.125%-ו, מהכנסות החברה מדמי ניהול בגין עמיתים שהופנו בידי לאומי

עמלת התפעול אותה גובה לאומי גמל הינה בהתאם , לאחר כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף .לקוחות החברה

  . מהיקף נכסי הקופה0.1%דמי התפעול להם זכאית לאומי גמל מוגדרים מראש בשיעור של . להוראות הדין

  

ידי מי אלא אם ניתנה הודעת אי הארכה ב(ומוארך אוטומטית ,  שנים3הסכם התפעול נחתם לתקופה של 

ההסכם ניתן לבטול בכל עת בהודעה מוקדמת בת . לתקופות של שנה בכל פעם)  יום מראש180מהצדדים לפחות 

  .  יום מראש180

  

  

  מיסים על ההכנסה  -  21באור 

  

  :ההרכב  .א

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  18   214   448   םמיסים שוטפי

  -   -   41   מיסים נדחים

  -   20   -   מיסים בגין שנים קודמות

   489   234   18  
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  )המשך (מיסים על ההכנסה  -  21באור 

  

 רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס החל על מוסד מפעולותהתאמה בין המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח   .ב

  .מסים על הרווח מפעילות כפי שנזקפה בדוח רווח והפסדכספי לבין ההפרשה המותאמת ל

  

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  65   612   1,196   רווח לפני מסים על הכנסה לפי דוח רווח והפסד

  43.51%  40.6%  38.53%  שיעור המס הסטטוטורי החל על מוסד כספי בישראל

  28   248   461   סכום המס לפי שעור המס

        :שינוי נטל המס בגין

ניצול הפסדים להעברה שלא נרשמו בגינם מסים 

  )1(  -   -   נטו, נדחים בעבר

שטרם מומשו אשר לא חושבו ) הפסדים(רווחים 

  בגינם עתודות מס

 -  )37(   4  

  -   -   )7(  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

  )13(  -   16   נטו, הפרשי תאום נכסים כספיים והפרשים אחרים

  -    3   19   הפרשים תמידיים

  -   20   -   מסים שנים קודמות

   489   234   18  

  

  

, אשר קובע, 2005 -ה "התשס, )147' מס( התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2005,  ביולי25ביום   .ג

 - 2008שנת , 38.53% - 2007שנת : החברות יופחת בהדרגה לשיעורי המס הבאיםכי שיעור מס , בין היתר

  .35.06% - ואילך 2010שנת , 35.93% - 2009שנת , 36.79%

  

  .לשינוי בשיעורי המס לא צפויות השלכות מהותיות על דוחותיה הכספיים של החברה

  

  . מיום היווסדההוצאו שומות מס סופיות  טרם לחברה-שומות מס   .ד

  

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

  

  

  צדדים קשורים  -  31ור בא

  

  :יתרות עם צדדים קשורים  .א

   בדצמבר31ליום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  4,370   8,315   זכאים

      

  

  :עסקאות עם צדדים קשורים  .ב

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  315   4,410   14,537    לחברה קשורהדמי ניהולהוצאות 
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  )המשך (צדדים קשורים  -  31ור בא

  

  :גמלהרכב דמי ניהול מקופות   .ג

   בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  7 0 0 2  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

  194   2,554   8,533    קופות גמל-ילין לפידות 

  70   775   1,939   קופות גמל מנייתית-ילין לפידות 

  117   1,477   5,598   קרן השתלמות-ילין לפידות 

  49   324   820  ח" קופת גמל אג-ילין לפידות 

  15   320   1,074    קופה מרכזית לפיצויים-ילין לפידות 

   17,964   5,450   445  

        

  
  

  מחדשסיווג   -  14ור בא

  

החברה מציגה את ההכנסות מדמי ניהול מקופות גמל , 2006,  בינואר1סיווג מחדש של הכנסות והוצאות בתוקף מיום 

  .בסכום ברוטו לפני ניכוי הוצאות עמלות תפעול המשולמות לבנקים

  

  :להלן פירוט ההשפעה

  

  לשנה שנסתיימה  

   בדצמבר31יום ב  

  6 0 0 2  5 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  369  4,816   הכנסות כפי שדווחו בעבר

  76  634  סיווג מחדש של הוצאות בגין עמלות תפעול

  445  5,450   הכנסות כמוצגות בדוח זה

      

  

  

  מכשירים פיננסיים  -  15ור בא

  

  שווי נאות של מכשירים פיננסיים

  

: נכסים לא נגזרים כוללים. סים לא נגזרים והתחייבויות לא נגזרותהמכשירים הפיננסיים של החברה כוללים בעיקר נכ

התחייבויות לא נגזרות כוללות ספקים ונתוני שירותים .  וחייבים ויתרות חובהניירות ערך סחירים, מזומנים ושווי מזומנים

, זהה או קרוב) FAIR VALUE(שווים הנאות , האמורים בשל אופיים של המכשירים הפיננסיים. וזכאים ויתרות זכות

  .הכספיים לערך בו הם מוצגים בדוחות, בדרך כלל

  

 וחייבים ניירות ערך סחירים ,מזומנים ושווי מזומנים (- השוטף מכשירים פיננסיים הכלולים במסגרת סעיפי הרכוש  )1

  .   מהווה קירוב לשווי ההוגן2007 בדצמבר 31היתרה במאזן ליום ) ויתרות חובה

  

היתרה במאזן ) ספקים וזכאים ויתרות זכות(יים הכלולים במסגרת סעיפי ההתחייבויות השוטפות מכשירים פיננס  )2(

  .  מהווה קירוב לשווי ההוגן2007 בדצמבר 31ליום 
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  מידע נוסף  -  16ור בא

  

בדבר דרישה ") הממונה "-להלן ( קיבלה החברה הודעה ממשרד האוצר אגף שוק ההון 2007 באוקטובר 31ביום 

הפיצוי הכספי מוטל בשל ליקוי ביישום הוראות הממונה בעניין שערוך נכסי .  ח" אלפי ש37.5יצום כספי בסך לתשלום ע

  .חוב שאינם רשומים למסחר בחברה

  

  . באמצעות חברה קשורה2007, העיצום הכספי שולם בנובמבר

  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  -  17ור בא

  

 2008-ח"התשס, )3' תיקון מס) (קופות גמל(יקוח על שירותים פיננסיים  בכנסת חוק הפ התקבל2008 בינואר 23ביום 

וביניהם תיקונים לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , אשר כולל שורה של תיקוני חקיקה, )תיקוני החקיקה -להלן (

תיקוני .  הכנסהולפקודת מס, 1981-א"התשמ, )ביטוח(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים , 2005-ה"התשס) קופות גמל(

  .2008 בינואר 28החקיקה פורסמו ברשומות ביום 

  

  .החברה בוחנת את ההשלכות של תיקני החקיקה החדשים

  

  


