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 .1326 ביוני 03תקופה שהסתיימה ביום ל דירקטוריוןדוח 
 
 
 
 וכן הענייניםת
 

 מודע
 
 

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

 9 מצבן הכספי של הקופות שבניהול החברה ותוצאות פעילותיהן -
 55 מידע נוסף -
 51 לגבי גילוי קרות ונהליםב -
 51 בקרה פנימית על דיווח כספי -
 51 קטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספידוח הדיר -
 

 51 לגבי גילוי ותהצהר
 

  הדוחות הכספיים
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 דוח הדירקטוריון
 
 
 

 

  6132 ביוני 03שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

 

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

 . 4004. החברה החלה לפעול בחודש נובמבר 4004בנובמבר  44ביום 

 

, "מסלולי השקעה בקופות גמל", הפעילה 4055-9-49, בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 5.5.51ביום 

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

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

"המסלול כללי  -מניות", ו 45%"מסלול אג"ח עד -ומעלה". בנוסף, הוסבו "המסלול כללי" ל 10"מסלול לבני 

 45%"מסלול  אג"ח עד -ל". כמו כן, קרן השתלמות "מסלול כללי" הוסבה 10עד  50"מסלול לבני -ב'", ל

מסלולי קרן  5מסלולי קופת גמל,  1מניות". בסך הכל, נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים, החברה מנהלת 

 מסלולי קופה מרכזית לפיצויים. 4-השתלמות ו

  

 שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד:

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

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

 
 מצב עסקי  החברה .5

  -אלפי ש"ח ו 55,150 -אלפי ש"ח, לעומת כ 34,,19 -מסתכמים בכ 4051, ביוני 30סך נכסי החברה  ליום 
 בהתאמה. 4055בדצמבר,  35-ו 4055, ביוני 30אלפי ש"ח לימים  15,055

 
אלפי ש"ח  359,,  -אלפי ש"ח, לעומת כ 55,353-מסתכמות בכ 4051, ביוני 30התחייבויות החברה ליום 

בהתאמה. שינוי עיקרי בהתחייבויות  4055בדצמבר,  35-ו 4055, ביוני 30אלפי ש"ח לימים  434,,5 -ו
 תי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה. השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה קשורה בגין שרו

 
אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי בסך  545,,5–מסתכם בכ  4051, ביוני 30ההון העצמי של החברה ליום 

  בהתאמה. 4055בדצמבר,  35-ו 4055, ביוני 30אלפי ש"ח לימים  54,119 -אלפי ש"ח ו 41,495
 

 תוצאות הפעילות .4
מסתכמות  4051, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישהפה של הכנסות החברה מדמי ניהול לתקו

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  19,503אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  11,559לסך 
. שינוי בהכנסות החברה 4055בדצמבר  35אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  544,949והכנסות בסך 

  כסים המנוהל.בהיקף הנמדמי ניהול נובע משינוי 
 

 שישהלתקופה של )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( דמי הניהול לחברה קשורה 
אלפי  39,051אלפי ש"ח, לעומת סך של  40,449הסתכמו לסך  4051, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום 

ה שהסתיימה אלפי ש"ח לשנ 154,,1ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 
 . 4055בדצמבר  35ביום 

 
מסתכם לסך של  4051, ביוני 30חודשים שהסתיימה ביום  שישההרווח הנקי של החברה לתקופה של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בסך  5,5,1 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 5,144
 .4055בדצמבר  35אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  50,114

 
 להלן תמצית דוחות רווח והפסד

 )אלפי ש"ח(

 
 נזילות ומקורות מימון .3

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

השתמשה החברה במזומנים נטו  4051, ביוני 30שהסתיימה ביום  חודשים שישה. בתקופה של באשראי
השתמשה החברה במזומנים נטו   אשתקד המקבילה בתקופה ח לפעילותה השוטפת,לפי ש"א ,5,55בסך 
 4,005 -השתמשה החברה בכ, ביוני 30שהסתיימה ביום  חודשים שישה. בתקופה של ש"חאלפי  ,11בסך 

 (.)רכישה של השקעות פיננסיות .שקעהאלפי ש"ח לפעילות ה

 03חודשים שהסתיימה ביום  שישהלתקופה של  

 ביוני
 לשנה שהסתיימה ביום

 6132 5132 5021211132 
 491747, 371796 551,77 הכנסות מניהול קופות גמל

 997 59 445 רווחים )הפסדים( מהשקעות והכנסות מימון, נטו

 3160361 770,66 660,77 סך הכנסות

    

 931,77, 3,1674 ,37135 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 31697 61966 61,76 הוצאות מס

 3,0761 03,7, 0615, רווח לתקופה
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   התפתחויות כלכליות במשק .ג

 
 סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה  .5
 

, כלכליים מגורמיםמושפע והחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 
על מחירי ופעילות בשוק ההון, הל היקף אלו משפיעים ע גורמיםוביטחוניים בישראל ובעולם.  פוליטיים

 ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים. 
 

, מדד יתר 4.4%-ב עלה 15, מדד תל אביב 3.1%-בכ 45 אביב תל מדד ירד 4051שנת  של שניההרבעון  במהלך
 S&P500. כמו כן, מדד 5.1%-ב עלה 40, ומדד תל בונד 5.4%-ב עלה, מדד אג"ח ממשלתי סיים ללא שינוי 50

 .4.9%-ב ירדהגרמני  DAXומדד  5.1%-בכ עלההאמריקאי 
 

 תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות .5.5
 

  כללי .5.5.5
, מדדי המניותב במגמה מעורבת הישראלי ההון בשוק המסחר התאפיין 4051 שנת של שניההרבעון  במהלך

שלילית בעוד יתרת המדדים המובילים סיימו בתשואות חיוביות  סיים את הרבעון בתשואה 45מדד ת"א 
וסיימו בירידה משמעותית נוספת  ,חיובית במגמה המשיכו וב החברותחהחוב הממשלתיות ו אגרות. קלות

 הן הצמודות והן השקליות. בתשואות, 
בעקבות נתונים  , בעיקר5.1%-מעלה על ידי הלמ"ס לכלפי האומדן השלישי לצמיחה ברבעון הראשון עודכן 

ברבעון השני, בשעה שהנתונים על יצוא השירותים  5%-יצוא הסחורות ירד ב של יצוא השירותים.מעודכנים 
 . 4055על מגמת עלייה מאז אמצע הצביעו 

מהתוואי  ₪ ימיליארד 4.9-מתחילת השנה והוא נמוך בכ ₪ דמיליאר ,.5הגרעון המקומי המצטבר הסתכם ב
 .4051לשנת  ם את היעדעונתי של הגרעון התואה

קצב עליית מחירי הדירות והיקף נטילת משכנתאות חדשות המשיכו להיות גבוהים. לעומת זאת, שיעור 
 המשכנתאות לרכישת דירות להשקעה המשיך לרדת. 

. 0.5%במהלך הרבעון המשיך בנק ישראל במדיניות המוניטרית המרחיבה והותיר את הריבית ברמה של 
 הלך הרבעון היו חיוביים ומעט מעל לצפי החזאים ושוק ההון.מדדי האינפלציה במ

 
שוק ההון בארה"ב סיים את הרבעון בעליות קלות במדדי המניות וירידה חדה נוספת בתשואות אגרות החוב 
הממשלתיות, על רקע הערכות לתוואי מתון יותר של העלאות ריבית. למרות השיפור בנתונים הכלכליים 

ות הגלומה בשווקים להעלאת ריבית, בעיקר על רקע אי הוודאות הגלובלית, בארה"ב, פחתה ההסתבר
מהשפעת העלאת הריבית על הדולר  בנק הפדרליהציפייה להרחבות מונטריות נוספות בעולם וחששות של ה

 והשווקים הפיננסים. 
 

ם האירוע המשמעותי ביותר במשק האירופאי התרחש לקראת סיום הרבעון, כאשר תוצאות משאל הע
שהתקיים בבריטניה הכריעו על יציאתה מהאיחוד האירופאי. בעוד שאת השלכות ארוכות הטווח לא ניתן 
להעריך בשלב זה, בטווח הקצר ההודעה על תוצאות המשאל הביאה לירידה חדה במדדי המניות המרכזיים 

חר ההודעה בעולם וכן לירידת תשואות חדה באגרות החוב הממשלתיות באירופה ובארה"ב. בימים שלא
ערכות התגברות הההתייצבו מעט שווקי המניות, בעוד שתשואות אגרות החוב נותרו נמוכות על רקע 

להרחבות מוניטריות נוספות. עיקר ההשפעה בטווח זמן הקצר הסתכמה בפיחות של הלירה שטרלינג, ירידות 
 במניות הבנקים באירופה ופדיונות בקרנות נדל"ן מסחרי בבריטניה. 

הכלכליים שפורסמו בסוף הרבעון, עוד בטרם פרסום תוצאות משאל העם, הצביעו על האטה בקצב  הנתונים
צמיחת הכלכלה האירופאית ברבעון השני. כמו כן, חלה הרעה בביטחון המשקיעים לאחר תוצאות משאל 

 העם בבריטניה. 
 

למיים הצביעו על מדדי הפעילות העונמשכת החולשה בכלכלה העולמית, בעיקר בשווקים המתעוררים. 
נמשכה צמיחה מתונה ביותר של כמו כן, צמיחה מתונה של מגזר השירותים והיעדר צמיחה במגזר הייצור, 

צמיחת ואת תחזית  תי. קרן המטבע העולמית הפחיתה פעם נוספת את תחזית הצמיחה העולמיהסחר העולמ
 . הסחר העולמי

ני על רקע השקעה ממשלתית בהיקף נרחב. לעומת בסין התפרסמו נתוני צמיחה גבוהים יחסית ברבעון הש
 זאת, ביפן המשיכו נתוני הפעילות להצביע על חולשה ולפי ההערכות יינקטו בה צעדי הרחבה נוספים. 

 מהמחיר בסוף רבעון ראשון.  44%-מחיר חבית נפט הציג עליה משמעותית ונסגר במחיר גבוה בכ
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  אינפלציה .5.5.4

 עלה מאי, מדד 0.4%-ב עלה אפריל. מדד 5%-ב לצרכן המחירים מדד עלה 4051 שנת שלשני ההרבעון  במהלך
החודשים  54-. בהחזאים לצפי מעל במעט הייתהלתקופה זו  האינפלציה, 0.3% עלה מרץמדד ו, 0.3%-ב

פי בנק ישראל, בניכוי ההשפעה הישירה של מחירי  על. %,.0האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית של 
. 0.1%-החודשים האחרונים ב 54-פחתות המחירים האדמיניסטרטיביות, עלה המדד בהאנרגיה, ובניכוי ה
-ו 3.4%, לעומת %,.4-החודשים האחרונים ב 54-מחירי המוצרים הסחירים במדד ירדו בנכון לסוף הרבעון, 

בהתאמה; שינוי המגמה נובע מתחילת מיצוי התרומה , החודשים שהסתיימו במאי ובאפריל 54-ב 3.1%
 .0.3%-מחירי המוצרים הבלתי סחירים עלו ב. ת הישירה של מחירי האנרגיההשלילי

הציפיות לאינפלציה שנה קדימה החל מסוף הרבעון, הנגזרות משוק ההון ומהריביות הפנימיות של הבנקים 
 לאותה תקופה.  %,.0, בהתאמה. כמו כן, החזאים צופים בממוצע עליה של 0.3%-ו 0.5%הן 

 
טווחים הקצרים נותרו מתחת ליעד יציבות המחירים של בנק ישראל, בעוד ציפיות ציפיות האינפלציה ל

 הפורוורד לאינפלציה בשנה השלישית והלאה נמצאות בטווח היעד. 
 האינפלציה לגבי וציפיותיה, האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת

 .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית
 

. לעומת השקל מול %4.5 -בכ התחזק הדולר, 4051 של שניהבמהלך הרבעון  – חליפין שערי .5.5.3
 .%,.4-בכ ירד/דולר אירו חליפין שער. להשק מולנותר כמעט ללא שינוי  האירוזאת, 

 
 .%0.5 של ברמה הריבית את ישראל בנק הותיר, 4051שנת  של שניהבמהלך הרבעון  – ריבית .5.5.4

 המוניטרית: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק
 עד 5% של המחירים יציבות יעד תוך אל האינפלציה את להחזיר שנועדה מוניטרית מדיניות המשך 

בנק ישראל צופה שעליית השכר המהירה . הפיננסית היציבות על שמירה תוך בצמיחה ולתמוך 3%
 נפלציה לתוך היעד בתוך כשנה.והמשך הגידול בצריכה הפרטית יתמכו בחזרת האי

  .בנק ישראל ציין כי עם זאת, המשך צמיחה מתונה במשק בקצב שאפיין את השנים האחרונות
ובתמיכת  ,הירידה ביצוא מרוכזת במספר ענפים שהושפעו מגורמים שבחלקם אינם צפויים להתמיד

תר. כמו כן, נתוני הצריכה הפרטית ועליית השכר במשק, הצמיחה צפויה לחזור לרמות גבוהות יו
 שוק העבודה ממשיכים להיות חיוביים.

  נתוני צמיחה חלשים בשווקים בעולם ובנוסף אי הודאות לגבי השלכות יציאת בריטניה מהאיחוד
 האירופי, תומכים בהעמקת ההרחבה המוניטרית בבנקים מרכזיים בעולם.

 הסחיר והמגזר היצוא מיחתצ על ומקשה האפקטיבי הנומינלי החליפין שער מול חזק עדיין השקל. 
 עליית המחירים. היקף נטילת המשכנתאות ממשיך להיות גבוה. ו הדיור בשוק ערה פעילות המשך 

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

 
 הכספים ושוק ההון קבשו ההתפתחויות תיאור .5.4

 
 סךבמעט  עלה 4051שנת  של שניהבמהלך הרבעון  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק

מיליוני ש"ח  5,414.5: גויסו דההנפקות בשוק הראשוני של מניות והמירים ביחס לתקופה המקבילה אשתק
. היקף הגיוסים 4055 של שניהש"ח ברבעון מיליוני  5,454-בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל

, חברות"ח באג ח"ש מיליוני 55,454-כגויסו  4051 שנת שלשני ה: ברבעון ירדבאמצעות אג"ח חברות 
"כ סהההיקף כאשר  ירד. באג"ח ממשלתי 4055מיליוני ש"ח באותה תקופה בשנת  54,109-ל בהשוואה

מיליוני ש"ח נטו בתקופה  111 שלשלילי  גיוסשוואה למיליוני ש"ח בה 3,515מינוס על  עמדו נטו גיוסים
 המקבילה אשתקד.

 
 אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמות הגמל קופות בענף והתפתחויות מגמות .5.3

 
נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  4051שנת  שלשני ההרבעון  במהלך

מיליוני  5,545 -טו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כוההשתלמות של החברה. הצבירה נ
 שניהש"ח בכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות. בסוף הרבעון  מיליוני 4,415 -ש"ח, על רקע צבירה נטו של כ

ש"ח לעומת  מיליארד ,45.0 של סך על החברה של וההשתלמות הגמל בקופות המנוהלים הנכסים עמדו
. כמו כן, סך הנכסים המנוהלים בכלל שוק הרבעון הראשוןש"ח שנוהלו בסוף  מיליארד 59.51נכסים בסך של 

 3,0.4מיליארד ש"ח לעומת סכום של  3,1.3-כ על עמדוהשני קופות הגמל וההשתלמות בסוף הרבעון 
 .הקודם הרבעוןש"ח בסוף  מיליארד
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 ום הדוחותשינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין בתקופת הדיווח ועד מועד פרס .5.4
 

 הוראותעל החברה חלים חוקים, תקנות, צווים והוראות הממונה הקשורים לתחומי פעילותה. להלן תמצית 
אשר לא נסקרו בדוח השנתי  ,4051 ביולי 41ועד ליום  בתקופת הדו"ח הממונההמחוקק ו/או ע"י  ושפורסמ

ו/או על הדוחות  החברה עילותפמהותי על באופן להשפיע  עשויותו, ו/או בדיווחים רבעוניים קודמים
 :הכספיים

 

 חוקים ותקנות:

 
, אושר 4051ביוני  1ביום  – 1326 –( התשע"ו 25חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( )תיקון מס' 

לחוק קופות הגמל באופן שמאפשר לחברה מנהלת של קופת גמל להקים קופת גמל להשקעה.  55תיקון 
למשוך את  על שמו ויוכל לקופה  ש"חאלף  10עד  בשנה אחת רשאי להפקידיהא ח לקובהתאם לתיקון בחוק, 

שיבחר להותיר את הכספים עד לגיל פרישה יוכל לקבל עמית  החיסכון בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון.
. בכוונת החברה להקים קופת גמל להשקעה רב מסלולית על מנת לאפשר פטורה ממסכקצבה את הכספים 

 תיה מוצר זה.ללקוחו
 
 

התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול -חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור מיוחד ואי
, פורסם חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים )אישור 4051באפריל  54ביום   1326-חריג(, תשע"ו

  .4051-התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג(, התשע"ו-מיוחד ואי
ייב אישור מיוחד החוק מחותאגידים השולטים בהם.  חברות מנהלות של קופות גמלבין היתר על  החוק חל

 4.5עולה על  בגינומתן תגמול לנושא משרה בכירה או עובד בתאגיד פיננסי, שההוצאה החזויה בקשר עם 
ההוצאה  היחס ביןהוראה קוגנטית(, אלא אם כ) עם עובד החוק אוסר על הסדר שכר מיליון ש"ח בשנה.

 . 35-מ נמוך ה חברהר הנמוך ביותר ששולם לעובד באותלהוצאה בשל השכ של עובד והחזויה בגין שכר
, מעבר לתקרה החברהבה  תשאועלות השכר שנ במסגרת החוק בוצע גם תיקון עקיף בפקודת מס הכנסה לפיו

 ס.מיליון ש"ח בשנה, לא תותר בניכוי ההכנסה החייבת במ 4.5לתשלום של 
ואילך. לגבי התקשרויות שאושרו לפני יום פרסום החוק,  4051באפריל  54על התקשרויות מיום  חלהחוק 

 .חודשים מיום הפרסום 1יחולו הוראות החוק החל מתום 
 

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(,  54תיקון מסגרת ב הגדלת שיעור הפרשות פנסיוניות
, נקבע, כי עובד רשאי לבחור את סוג החיסכון הפנסיוני 4055ר נחקק ביולי אש"( החוק)" 4005-תשס"ה

אלו ש אליו בכךואת שיעור ההפקדה  לחיסכון לא יתנה את תשלום הכספים המועדף עליו וכי המעסיק
התניה על  בדין או בהסכםשקיימת  נקבע, כי ככלעוד  /בביטוח מסויימים.פנסיה /בקרןבקופת גמליופקדו 

 לשיעור ההפקדה הגבוה מבין השיעורים המרביים , יהיה העובד זכאילמוצר בו בחר העובד דותשיעור ההפק
נחתם  4051באפריל  3על רקע זה, ביום  .או ההסכם שהמעסיק עשוי להפקיד לזכות העובד לפי הוראות הדין

צו הרחבה  בהמשך באמצעות הורחבשיעור ההפרשה בגין עובדים, אשר הכולל הוראות לעניין הסכם קיבוצי 
 .על כלל העובדים במשק 5.1.4051מיום  חלו 4051מאי שנחתם ב

 
לחיסכון תגמולי עובד ומעסיק בגין יש להפריש  אותו יהשיעור המינימלאת  למעשה גדילהצו ההרחבה 

 , כמפורט להלן:של העובד הפנסיוני
 
–ל עובדנימום לתגמולי המי שיעורהמגדילה את  - לתוקפה הפעימה הראשונה נכנסה ,4051ביולי  5ביום  .א

  .הקובע 1מהשכר %1.45–המינימום לתגמולי מעסיק ל שיעורמהשכר הקובע ואת  %5.15
פעם נוספת, כאשר  הפנסיוניות יועלו שיעורי ההפרשותכך ש -תחול הפעימה השניה  4051בינואר  5ביום  .ב

  .5שכרהמ %1.5ד על ו, ושיעור תגמולי מעסיק יעמהקובע שכרהמ %1-יועלו ל תגמולי עובד

 

                                                 
מהשכר הקובע כאשר בכל מקרה, שיעור הפרשת המעסיק לתגמולים לא  %15בשיעור המבטיח  כולל תשלום בגין רכיב של אובדן כושר עבודה 1

לפי צו ההרחבה, הרי שבכל משכר הקובע. ככל שיידרש בהגדלת העלויות בשל הוספת הכיסוי הביטוחי מעבר להפרשה המינימלית  5% -יפחת מ

 מהשכר הקובע.  1.5%מקרה שההוצאה למעסיק לא תעלה על 
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, נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות 4051בפברואר  5ביום  - תשלומים קנותת
 .גמל" בנושא "תשלומים לקופת 4055-9-35גופים מוסדיים חוזר ו 4054-תשע"דגמל()תשלומים לקופת גמל( 

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

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

 -בדים, החל מעו 500מעל המעסיק  יחולו ההוראות על מעביד ,4051לפברואר  5החל מיום  כי בתקנות נקבע,
 5מעסיק מעביד העל כל  5.5.4051-והחל מה 500 -ופחות מ עובדים 50מעל  מעסיקמעביד העל  5.1.4051

 עובדים העונים לתנאים שפורטו בתקנות.  5-מעסיקים מתחת לעל וכן  ומעלה עובדים

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

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

מעביד לתקנות תשלומים. לפי התיקון תחילת התקנות ביחס ל 54, פורסם תיקון לתקנה 4051ביוני  ,4 יוםב
פחות ולמעביד המעסיק   4051בפברואר  5 ,המעסיק לפחות חמישים עובדים אך לא יותר ממאה עובדים

 ;,405בפברואר  5מחמישים עובדים תהיה 

 אופן מיידיב, פורסם חוזר מעודכן בנושא תשלומים לקופת גמל. החוזר נכנס לתוקף 4051ביולי  59ביום 
החוזר דן בין  .4051לינואר  5)ומבטל את החוזר הקודם בנושא( ואולם הוראותיו יכנסו בפועל לתוקף ביום 

הודעה על , במתן שהועברו שלא בהתאם לתקנות תשלומים של מעסיק בדיווחיםהיתר, באופן הטיפול 
 . ופקד ביתרהפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים וכן על אופן השבת תשלום שה

חוק הפיקוח על אושרה לקריאה ראשונה הצעת  4051ביוני  45ביום  – איסור זיקה בין עמלה לדמי ניהול
. 4051-( )איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול(, התשע"ו51שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס' 

. האמור הנו הניהול הנגבים מהעמיתשאין לחשב את עמלת ההפצה בזיקה לדמי במסגרת הצעת החוק נקבע 
 בהמשך לעמדת הממונה בנושא זה. החברה לומדת את הנושא ונערכת ליישומו.

 

 חוזרים

קופות גמל.  חוזר בנושא העברת כספים בין , פורסם4051ביולי  59ביום  – העברת כספים בין קופות גמל
כן העברה.  בקשת קבלת בדבר הודעה בוטלה החובה של הקופה המקבלת לשלוחבמסגרת החוזר החדש 

 בוטל הצורך לצרף לבקשת העברה את נספח הביטול )נספח ו'(.
באופן שצפוי  קופות גמל העברת הכספים בין ם נוספים ומועדים הקשורים עםהליכי במסגרת החוזר עודכנו

 החברה נערכת ליישומו. – 4051בינואר  5תחילתו של החוזר ביום . לקצר ולייעל את הליך הניוד
 

, בנושא "מסמך הנמקה". 4-50-4055, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 4055ביוני  43ביום  - מסמך הנמקה
את החוזר . כן קובע פנסיוניהחוזר קובע את הנוסח הנדרש מבעל רישיון בעת מתן המלצה אגב פעולת שיווק 

למתן  ו של הלקוח כתנאיהצורך לפנות בנסיבות מסוימות למסלקה הפנסיונית על מנת לקבל פירוט חסכונותי
חוזר סוכנים ויועצים פורסם  4051באפריל  50ביום . 4051ביולי  5יום נקבע להמלצה. תחילתו של חוזר זה 

החברה לומדת את הוראות החוזר ונערכת . 4051בינואר  5אשר עדכן את מועד התחילה ליום  4051-50-5
 ליישומו.

הוראות לעניין בחירת קופת "בנושא  חוזר מה הממונהפרס ,4051במארס  53 ביום - קופת ברירת מחדל
ם הנדרשים מחברה מנהלת של החוזר מפרט הוראות לעניין אופן בחירת קופת ברירת מחדל והתנאי". גמל

)ב( לחוק קופות הגמל )כברירת מחדל  40  קופת גמל, אשר מצרפת לשורותיה עמיתים בהתאם להוראות סעיף
 של מעסיק(. 

כפוף מעסיק רשאי לבחור לכלל העובדים קופת ברירת מחדל לקרן השתלמות, בבחוזר נקבע, בין היתר, כי 
דיעת החברה התאחדות חברות הביטוח הגישה עתירה לבג"צ אשר לקיום הליך תחרותי. יצויין כי למיטב י

 התקבלה בחלקה.

 החברה לומדת את הוראות החוזר ונערכת ליישומו. 

 
 

http://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/h_2016-9-6.pdf
http://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/mosdiym/memos/h_2016-9-6.pdf


 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 וריוןדוח הדירקט
 
 

9 

 

 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  ד.
 

  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה
 

  .2קופות גמל ,55פעלו  5405 שנת לתום נכון .5405בשנת  נבלמהמגמת הירידה במספר קופות הגמל 
 

  בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל" 4055-9-49, פורסם חוזר גופים מוסדיים 4055בספטמבר  51ביום 
תחילת החוזר מרבית כספי  עד למועד. 4051בינואר  5)להלן: "החוזר"(. מועד התחילה של החוזר נקבע ליום 

 ובחברה בפרט נוהלו במסלולי כלליים.  העמיתים בשוק קופות הגמל בכלל
 

 , המסלולים תלויי גיל הפכו למסלולי ברירת מחדל4051בינואר  5בהתאם להוראות החוזר החל מיום 
לעמיתים חדשים אשר לא בחרו להשתייך למסלול השקעות אחר. רמת הסיכון במסלולים הותאמה לגילאי 

דת ככל שגיל העמיתים גבוה יותר. שלושת המסלולים העמיתים המשויכים אליהם, באופן שרמת הסיכון יור
ומעלה.  10ומסלול לבני  10עד  50ומטה; מסלול לבני  50החדשים שנפתחו ע"י החברה, הינם: מסלול לבני 

 החוזר.שינויים בשמות המסלולים הקיימים בהתאם להוראות  ערכה החברה כן כמו
 

 
 

לי ההשקעה במסגרתן המנוהלים ע"י החברה להלן פירוט, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומסלו .5
 למועד הדוח:

 

 04/4055המסלול החל פעילותו בחודש )**(  

 
 

 :להלן ריכוז נתונים על פי תחומי פעילות .4

 

                                                 
 .4055לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  2

 ומסלול ההשקעה שם הקופה

מספר 
אישור 

מס 
 הכנסה

 ניהול
מעמד 

 העמיתים

    :ילין לפידות קופת גמל

 שכירים ועצמאים בנאמנות 967, מניות 45%עד ח "סלול אגמ ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים נותבנאמ 963, מסלול מניותילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 965, מסלול אג"חילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 7749 10עד  50מסלול לבני ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 639, מסלול אג"ח ממשלת ישראל גמל קופתילין לפידות 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 7767 ומטה 50מסלול לבני ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות ,774 ומעלה 10מסלול לבני ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 שכירים ועצמאים בנאמנות 967, מניות 45%אג"ח עד  קרן השתלמותילין לפידות 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 39,, קרן השתלמות מסלול כללי ילין לפידות 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 6,7, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 שכירים ועצמאים בנאמנות ,63, ממשלת ישראלילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 7736  ותילין לפידות קרן השתלמות מסלול מני

    לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

 מעבידים בנאמנות 967, ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 מעבידים בנאמנות 7973  (*' )*ב מסלול כללי ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 פה מרכזית לפיצויים )מסלוליות(ניהול קופת גמל, קרן השתלמות וקו  .4.5
 

  
 ילין לפידות קופת גמל 

0313611326 0313611325 0212111325 

 מספר עמיתים:

 12,448 10,909 11,957 פעילים   

 27,463 26,822 30,298 לא פעילים

 39,911 37,731 42,255 סה"כ

 
   

    מספר חשבונות עמיתים:

 23,121 19,959 22,476 פעילים

 50,276 49,485 55,202 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 1,839,829 1,505,673 1,858,122 פעילים

 5,670,823 5,568,811 6,573,618 לא פעילים

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 157,812 47,782 171,436 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 449,573 165,121 525,766 תקבולים מדמי גמולים

 1,326,127 609,530 367,957 העברות צבירה לקופה

 598,338 132,547 109,766 העברות צבירה מהקופה

 111,176 47,473 77,152 משיכות 

 65,205 100,592 214,283 פסדים( על הוצאות לתקופה עודף הכנסות )ה

    

 54,670 26,689 29,280 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 0.77 0.79 0.74 פעילים

 0.76 0.77 0.74 לא פעילים
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 ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

0313611326 0313611325 0212111325 

 610 607 607 מספר עמיתים:

 
   

 665 662 663 מספר חשבונות עמיתים:

     

 476,126 492,881 477,952 נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 107,826 4,235 8,588 העברות צבירה לקופה

 127,001 12,002 5,116 הקופההעברות צבירה מ

 15,454 9,014 13,332 משיכות 

 8,644 7,551 11,686 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 

    

 3,085 1,583 1,448 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

 0.60 0.62 0.60 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 

 

  
 ילין לפידות קרן השתלמות 

0313611326 0313611325 0212111325 

 מספר עמיתים:

 75,639 66,499 73,868 פעילים   

 31,874 32,924 41,093 לא פעילים

 107,513 99,423 114,961 סה"כ

 
   

    מספר חשבונות עמיתים:

 111,088 96,006 109,571 פעילים

 44,137 47,049 58,676 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 7,335,044 6,350,787 7,379,424 פעילים

 3,660,587 3,847,768 4,793,029 לא פעילים

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 415,475 221,585 254,480 טרפים חדשיםדמי גמולים משונתים עבור מצ

 1,384,153 632,284 710,472 תקבולים מדמי גמולים

 1,650,285 787,983 606,034 העברות צבירה לקופה

 741,007 179,638 185,992 העברות צבירה מהקופה

 360,693 168,108 255,310 משיכות 

 40,359 103,500 301,618 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 
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 85,194 41,231 46,431 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

    ממוצע מנכסים )באחוזים( :שיעור דמי ניהול 

 0.83 0.85 0.81 פעילים

 0.81 0.83 0.79 לא פעילים

 

 להלן מידע בדבר חשבונות "מנותקי קשר" .4.4
  

  
 ילין לפידות קופת גמל 

0313611326 0313611325 0212111325 

 :חשבונות מנותקי קשר

 - - - חשבונות מספר   

 - - - נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

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

 - - - שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 
 

  
 ות קרן השתלמות ילין לפיד

0313611326 0313611325 0212111325 

 :חשבונות מנותקי קשר

 11 11 11 חשבונות מספר   

 187 188 189 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 2 1 0.3 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

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

 
 מיבתחו שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מעמיתים פעילים ולא פעילים ל .4.3

 .35.54.55יום ראו דוח הדירקטוריון ל הפעילות
 

 1ראה סעיף , מגבלות דמי ניהול, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותל .4.4
 .35.54.55לדוח השנתי של החברה ליום 

  
 התפתחות ושינויים שחלו בסוגי הקופות: .4.5

 
 .של החברה 4055השנתי לשנת דירקטוריון  לדוח' דראה בסעיף 
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 :  המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופות קודמותלהלן פירוט יתרת נכסי הקופות  .3

 

 

 04/4055המסלול החל פעילותו ב )**( 

 היקף נכסי הקופה ליום )אלפי ש"ח( 

 0212111325 0313611325 0313611326 שם הקופה ומסלול ההשקעה 

    ילין לפידות קופת גמל:

 614,91999 614991739 ,61594133 מניות 97%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 4371376 4771744 7,51453 לין לפידות קופת גמל מסלול מניותי

 3,91699 ,77,177 3341773 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

 9174,1577 917341363 619591763 39עד  79ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 541799 5,1676 751594 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 - - 471469 ומטה 79לפידות קופת גמל מסלול לבני  ילין

 - - 71697,, ומעלה 39ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 71,771977 719541776 714771777 מניות 97%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  אג"ח עד 

 719961646 417771757 717791,97 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 

 6571764 6591437 4,71777 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 791,76 761373 971476, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 931699, 561797 361973, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

    ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:

 65515,7 4,71367 6561757 פידות מרכזית לפיצויים מסלול כלליילין ל

 771495 541949 941954, ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב')**(

 ,21,13,,22 13,,22,265 12,321,212 סה"כ
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המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות  .4

  :בהשוואה לתקופות קודמות

 

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

 

 

 04/4055המסלול החל פעילותו ב )**( 

חודשים  6 שם  הקופה

שהסתיימו 

ביום 

0313611326 

חודשים  6

שהסתיימו 

ביום 

0313611325 

שנה 

שהסתיימה 

0212111325 

    :ות קופת גמלילין לפיד

 9099% 9093% %,609 מניות 97%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 6077% 7036% %,603 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 9035% 066%, 6096% ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח

 039%, %,07, 6063% 39עד  79ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 9096% 9037% 099%, קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראלילין לפידות 

 - - 4054% ומטה 79ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 - - 9037% ומעלה 39ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 037%, 055%, 9077% מניות 97%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  אג"ח עד 

 045%, 076%, %,606 לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ילין 

 9097% 9053% 9054% ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 (9096%) 9063% 9073% ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 6049% 4077% %,907 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

    יים:ילין לפידות קופה מרכזית לפיצו

 9075% 057%, 9073% ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 9069% 9039% 9033% ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב')**(
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 מידע נוסף: ה.
 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגיםהחברה  בעסקיחריגים או חד פעמיים אירועים  .5
 .אין

 
הנדרש  המינימליעצמי ה בהון גירעוןאירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על  .4

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

 המצביעים על  רועיםיאהתרחשו  לא לאחריו/או ו הדוח בתקופתידיעת החברה,  למיטב .4.5
 . הדין להראות בהתאם מהחברה הנדרש העצמי בהון יצפו גירעון  

  בהוראות עמידה לצורךבמהלך השנה הקרובה לא תדרש לגייס מקורות  ,החברה להערכת .4.4
 הון עצמי מזערי. לעניין הדין  

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

 מהותית מאד זותוני הדוחות הכספיים, מקום שהשפעה בעסקה או בהשקעה כאמור, על נ

 .רלוונטי לא
 

  העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תיאור .4

בדוחות  בדוח עסקי התאגיד ,5ראה לעיל בסעיף  העיקריים ויעדיה החברה של האסטרטגיה אורילת
 .4055התקופתיים של החברה לשנת 

 
הלך העסקים הרגיל, שהחברה החליטה לבצען בשנה הקרובה, , החורגות ממתכניותכללי של  תיאור .5

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

 

לחוק קופות הגמל באופן שמאפשר לחברה מנהלת של קופת גמל  51, אושר תיקון 4051ביוני  1ביום 
 ש"חאלף  10עד  בשנה אחת רשאי להפקידיהא לקוח מל להשקעה. בהתאם לתיקון בחוק, להקים קופת ג

שיבחר להותיר עמית  למשוך את החיסכון בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון. על שמו ויוכל לקופה 
. בכוונת החברה להקים קופת פטורה ממסכקצבה את הכספים עד לגיל פרישה יוכל לקבל את הכספים 

 עה רב מסלולית על מנת לאפשר ללקוחותיה מוצר זה.גמל להשק
 
 

 נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על הדוחות הכספיים .1

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



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 וריוןדוח הדירקט
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 בקרות ונהלים לגבי גילוי: ו.
 

ל והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה הנהלת החברה בשיתוף המנכ"
המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, 
מנכ"ל החברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי 

ת על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת הגילוי של החברה הינן אפקטיביו
בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  הרבעונילגלות בדוח 

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

שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח  לא אירע כל 4051, ביוני 30ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 

כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה 
 על הדיווח הכספי.

 
  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי ח.

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

לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה 
כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של 

( והוראות הממונה על שוק IFRSינלאומיים )דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי ב
ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם 
אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס 

 לעריכה ולהצגה של דוח כספי.
 

דירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות ההנהלה בפיקוח ה
בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה 
בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

(monitorביצוע, לרבות ב ).יצוע נהלי בקרה פנימית 
 

הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 
 Committee of, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 4051 ביוני 30כספי ליום 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO") ,בהתבסס על הערכה זו .
, הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה 4051 במארס 35( כי ליום believesההנהלה מאמינה )

 אפקטיבית.
 
 
 
 

 

 

     4051, באוגוסט 51

 דב ילין תאריך אישור הדוח 
 יו"ר הדירקטוריון

 

 דליה שני
 מנכ"ל משותף

 

 סני זלכה 
 מנכ"ל משותף

 דהן-אמיר בן
רה הבכיר נושא המש

 בתחום הכספיים



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הצהרה לגבי גילוי
 
 

 

 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

של  השנילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .5
 להלן "הדוח"(.) 4051שנת 

 דהעובמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
השינויים בהון העצמי ותזרימי  מצב הכספי, תוצאות הפעולות,ההמהותיות, את  הבחינות מכלנאות, 

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

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

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

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

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

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  האפקטיביותהערכנו את  .ג
סה בדוח, בהתבסס של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכו האפקטיביותלגבי 

 -על הערכתנו; וכן 

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

 -וכן 

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

 על דיווח כספי:

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

 -; וכןולדווח על מידע כספי

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

 

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

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

של  השנילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .5
 להלן "הדוח"(.) 4051שנת 

 עובדהמצג של  ושל עובדה מהותית ולא חסר ב מצג לא נכוןכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

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

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

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

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

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

 -על הערכתנו; וכן 

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

 -וכן 

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

 על דיווח כספי:

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

 -; וכןולדווח על מידע כספי

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

 

 יותי או מאחריות כל אדם אחר, על  פי כל דין.אין באמור כדי לגרוע מאחר
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  תאריך 
 

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

של  השנילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .5
 להלן "הדוח"(.) 4051שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו דיעתי, הדעל י בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן נאות, דוח ומידע כספי אחר הכלול בהרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי ההמהותיות, את  הבחינות מכל

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4
 של החברה; וכן: יווח כספיולבקרה הפנימית על ד

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

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

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

ת מסקנותינו של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו א האפקטיביותהערכנו את  .ג
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס  האפקטיביותלגבי 

 -על הערכתנו; וכן 

השפיע רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד
ה על דיווח כספי; או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החבר באופן מהותי,

 -וכן 

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

 על דיווח כספי:

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

 -; וכןולדווח על מידע כספי

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

 

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

 דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

 בתחום הכספיים
 



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ 
 

 דוחות כספיים תמציתיים

 6302ביוני  03ליום 
 

 )בלתי מבוקרים(



 

 

 לין לפידות ניהול קופות גמל בע"מי
 

 

 

 דוחות כספיים תמציתיים

 6302ביוני  03ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 
  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון

  

  דוחות כספיים תמציתיים ביניים )בלתי מבוקרים(:

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

 4 תיים על הרווח הכוללדוחות תמצי

  

 5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

 7-01 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  



 

2 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

 

 

 מבוא

 

"החברה"(, הכולל את הדוח התמציתי על  -ספי המצורף של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן סקרנו את המידע הכ

ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של  2106ביוני  31המצב הכספי ליום 

לה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת שישה ושלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנה

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

 לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 

 

 היקף הסקירה

 

חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על  של לשכת רואי 0ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

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

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

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

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

 

 

 מסקנה

 

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

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

 ביטוח וחיסכון.

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 00ליום  ביוני 03ליום  

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    נכסים:

 0,056  593  3,441  נדחותהוצאות רכישה 

 0,221  -  2,120  נכסי מיסים שוטפים

 00,122  00,210  02,671  חייבים ויתרות חובה

 04,216  00,794  01,039  סך הכל נכסים 

    

    השקעות פיננסיות: 

 20,502  09,314  23,960  קרנות נאמנות

    

 20,502  09,314  23,960  סך הכל השקעות פיננסיות בשווי הוגן

    

 35,293  24,432  27,734  מזומנים ושווי מזומנים
    
    

 70,100  55,601  69,134  סך כל הנכסים

    

    

    

    

    

    הון:

 0,011  0,011  0,011  הון מניות

 50,679  46,090  57,420  עודפים

    

 52,779  47,290  51,520  סך כל הון

    

    התחייבויות:

 309  345  466  התחייבויות בגין מסים נדחים

 -  570  -  התחייבות בגין מיסים שוטפים

 07,903  7,413  01,147  זכאים ויתרות זכות

    

 01,232  1,309  00,303  סך כל ההתחייבויות
    
    

 70,100  55,601  69,134  סך כל ההון וההתחייבויות

    

 

 

 

    

 דב ילין 

 יו"ר הדירקטוריון

 דליה שני

 מנכ"ל משותף

 סני זלכה

 מנכ"ל משותף

 אמיר בן דהן

 נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

 

 

 

 6302באוגוסט,  01תאריך אישור הדוחות:  
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

 

 

 

 ל ש נ ה ושהלתקופה של של לתקופה של שישה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום  ביוני 03ביום  ביוני 03ביום  

 2 0 3 6 5 0 3 6 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

 042,949  35,542  39,469  69,513  77,059  ת גמל, נטוהכנסות מדמי ניהול מקופו

 225  (568) 209  71  447  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

      

 043,074  34,974  39,611  69,573  77,616  סך כל ההכנסות

      

 71,652  09,155  21,557  39,106  41,429  דמי ניהול לחברה קשורה

 36,307  1,200  00,511  07,124  20,913  אות שיווק והפצהעמלות, הוצ

 3,024  724  799  0,412  0,175  הוצאות הנהלה וכלליות

 1,012  2,110  2,212  3,902  4,464  הוצאות תפעול אחרות

      

 026,095  31,790  35,046  60,354  61,670  סך כל ההוצאות
      
      

 06,979  4,013  4,542  1,209  1,935  על ההכנסהרווח לפני מסים 

      

 6,315  0,519  0,630  3,133  3,093  מסים על ההכנסה

      

 01,674  2,674  2,900  5,016  5,742  רווח לתקופה

      

      

      

 01,674  2,674  2,900  5,016  5,742  סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 ן לפידות ניהול קופות גמל בע"מילי
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון

 

 

 
 לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 6302ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 52,779  50,679  0,011  2106בינואר  0יתרה ליום 

 5,742  5,742  -  רווח לתקופה

 51,520  57,420  0,011  6302ביוני  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 6305ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 42,015  40,115  0,011  2105בינואר  0יתרה ליום 

 5,016  5,016  -  רווח לתקופה

 47,290  46,090  0,011  6305ביוני  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 6302ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 55,601  54,501  0,011  2106באפריל  0יתרה ליום 

 2,900  2,900  -  פהרווח לתקו

 51,520  57,420  0,011  6302ביוני  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 6305ביוני  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 44,607  43,507  0,011  2105באפריל  0יתרה ליום 

 2,674  2,674  -  לתקופהרווח 

 47,290  46,090  0,011  6305ביוני  03יתרה ליום 

    

 
 לשנה שהסתיימה 

 6305בדצמבר  00ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 42,015  40,115  0,011  2105בינואר  0יתרה ליום 

 01,674  01,674  -  רווח כולל לשנה

 52,779  50,679  0,011  6305בדצמבר  00יתרה לים 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום  ביוני 03ביום  ביוני 03ביום  

 2 0 3 6 5 0 3 6 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 01,674  2,674  2,900  5,016  5,742  רווח לתקופה

      

      מנים:פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזו

      

      הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:

 (011) 569  (209) (62) (441) קרנות נאמנות

 (0,056) (593) 065  (593) (2,214) שינוי בהוצאות רכישה נדחות

 6,315  0,519  0,630  3,133  3,093  הוצאות מיסים על ההכנסה

  460  2,371  0,577  0,415  4,960 

      

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 (0,477) (237) (644) (156) (156) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (79) (0,136) (253) (639) 212  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 01,320  (2,910) (291) 370  (7,261) שינוי בזכאים צדדים קשורים

 (7,922) (0,024) (0,017) (4,254)  1,765 

      

      מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:

 (03,015) (0,170) (2,310) (7,011) (3,139) מסים ששולמו

 911  -  -  -  -  מסים שהתקבלו

 

(3,139) (7,011) (2,310) (0,170) (02,215) 
      
      

  מזומנים נטו שנבעו מפעילות

 02,095  (0,066) 0,111  (661) (5,551) ות( שוטפת)ששימשו לפעילנבעו מפעילות / 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 2,594  -  -  -  -  תמורה ממימוש השקעות פיננסיות

 (4,596) -  (2,110) -  (2,110) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

      

 (2,112) -  (2,110) -  (2,110) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
      
      

 01,093  (0,066) (0,110) (661) (7,559) עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

      

 25,011  25,591  21,735  25,011  35,293  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 35,293  24,432  27,734  24,432  27,734  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      

 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 

 

 

 כ ל ל י - 0 ביאור

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה: א.

 

כחברה פרטית.  2114בנובמבר  24( התאגדה ביום "החברה" -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -ילין 

הינה מוסד כספי  , במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה2114החברה החלה את פעילותה בדצמבר 

 לעניין מס ערך מוסף.

 

 החברה עוסקת בניהול שלוש קופות גמל מסלוליות:

 

 קרן השתלמות -ילין לפידות  (0)

 קופת גמל -ילין לפידות  (6)

 קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות  (0)

 

ולשנה  2105בדצמבר  30יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.

 שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.

 

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

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

 

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

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2015בדצמבר  30שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

 

 הוצאות רכישה נדחות: ב.

 

( אם DACמות עבור גיוס עמיתים נוספים  לקופות הגמל נרשמות כהוצאות רכישה נדחות )עמלות לסוכנים המשול

מופחת על פני   DAC-ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי ניהול, צפויה. ה

 התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.

 

 מיסים על הכנסה בדוחות ביניים: ג.

 

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

 ביתרות המיסים הנדחים. 

 

 בסיס ההצמדה: ד.

 

 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח.  (0)

 

 להלן נתונים על המדד: (6)

 מדד בישראל 

 מדד ידוע מדד בגין 

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:

 001.22 001.51 2106ביוני  31ליום 

 009.01 009.54 2105ביוני  31ליום 

 001.51 001.7 2105בדצמבר  30ליום 

 % % שיעורי השינוי:

   שה חודשים שהסתיימה:ילתקופה של ש

 (1.3) (1.0) 2106ביוני  31ליום 

 (1.49) (1.09) 2105ביוני  31 ליום

   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:

 1.50 0.12 2106ביוני  31ליום 

 0.19 0.00 2105ביוני  31ליום 

 (0.1) (1.9) 2105בדצמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 
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 שווי הוגן בחלוקה לרמות -מכשירים פיננסיים  - 0ביאור 

 

רים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן הוגדרו באופן הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשי

 הבא:

 

  מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. - 0רמה 

  לעיל. 0נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישרים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה 

  נצפים.נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק  - 3רמה 

 

 6302 ביוני 03ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   נכסים פיננסיים:

 23,960  23,960  קרנות נאמנות

 

 23,960  23,960 

   

 

 

 6305 ביוני 03ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   נכסים פיננסיים:

 09,314  09,314  קרנות נאמנות

 09,314  09,314  סך הכל

   

 

 

 6305בדצמבר  00ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים:

 20,502  20,502  קרנות נאמנות

 20,502  20,502  סך הכל

   

 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 

 

 

 הון ודרישות הון - 4ביאור 

 

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

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

 לתקנות כמפורט להלן.

 

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

תקנות ההון(  -)להלן  2102-)הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב

 והנחיות הממונה:

 

 ביוני 03ליום  
 00ליום 

 בדצמבר

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 46,112  42,973  49,430  (2()0) הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 52,779  47,290  51,520  הון עצמי קיים

 5,977  4,301  9,191  עודף

    

    

    הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (0)

    

 05,111  05,111  05,111  מיליארד 05היקף מהנכסים המנוהלים עד  1.0%

 0,990  0,313  3,140  מיליארד 05היקף מהנכסים המנוהלים מעל  1.15%

 30,500  21,291  33,191  מסך ההוצאות השנתיות 25%

 (0,711) (0,711) (0,711) הקלה בגין עריכת ביטוח

 46,112  42,973  49,430  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

    

    

סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים בכללי 

 -  -  -  הנזילות וההשקעה

    

 

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  מחברות  2102חודש פברואר ב (6)

 מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

 

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

 השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

 

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

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

 .2102שפורסמו בחודש אפריל  2102-התשע"ב

 

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

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

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

 

 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ים לדוחות הכספייםביאור

 

 

 

 הון עצמי ודרישות הון )המשך( - 4ביאור 

 

 )המשך( ב.

 

לפחות מסכום ההון העצמי המזערי  51%אם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נזילים בהת (0)

 הנדרש ממנה. 

 

 :2106 ביוני 31להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 

 

 ביוני 03ליום  
 00ליום 

 בדצמבר

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 שים בהתאם להוראות המעברנכסים נזילים נדר

 23,410  20,417  24,706  לעיל( 2)ראה סעיף 

    

 56,115  43,106  50,695  נכסים נזילים וסחירים

    

 

 . 2106 ביוני 31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 

 

 

 מיסים על ההכנסה - 5ביאור 

 

 סף.החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מו א.

 

 ורכבותמ 2106ביוני,  31ם ביו שהסתיימה לושה חודשיםשישה וש של לתקופה הכנסה על מסים הוצאות ב.

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

 ד.בגין הפרשי עיתוי בהכרה בהכנסות מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפס

 

 

 דמי ניהול לחברה קשורה - 2ביאור 

 

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

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

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

 


