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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 ("2008 בשנת הוהתפתחות עסקיחברה י ה הסוקר את עסק2008בדצמבר 

  

   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 4בניהול החברה החלה לפעול  .1.2

  

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

 אישר דירקטוריון החברה שינוי 2007בחודש אוקטובר .  אשר לא הופעלוהשתלמות נוספת

הקופות קיבלו את אישור . ותןמדיניות הקופות החדשות על מנת להתחיל פעילשינוי שמות ו

 . 2007 בדצמבר 28משרד האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

  

  התקבל אישור משרד האוצר להפעלת קרן השתלמות נוספת2008 בחודש מאי 25ביום  .1.4

ביום . 2008י לקרן ההשתלמות הופעלה לראשונה בחודש יו). ח"ילין לפידות השתלמות אג(

 התקבלו אישורים ממשרד האוצר להפעלת קופת גמל וקרן 2008 ברמ בחודש ספט28

השתלמות -וילין לפידות) ללא מניות(ח מדינה "גמל אג-ילין לפידות (השתלמות נוספות

 .2008הקופות הופעלו לראשונה בחודש אוקטובר )). ללא מניות(ח מדינה "אג

  

 בעלי המניות בחברה .1.5

  

. פ. ח,מ"ידי  ילין  לפידות  החזקות בעק  במלואו  בהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחז

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

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

   .הול קרנות נאמנותיהעוסקת בנ, מ"ת נאמנות בע קרנולוחברת ילין לפידות ניהו, תיקי השקעות

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

 בהון 50%- המחזיקה ב מ"שוקי הון בעולידר ,   מזכויות ההצבעה25%- בהון  ו מהזכויות23.76%-אחד ב

   .מ"בע) 2005( נכסים פיננסיים  באמצעות חברת לידר ניהולובשליטה
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 מבנה הקבוצה .1.6

  :  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© 
ÌÈÈÒÈÙ ÌÈÒÎ ÏÂ‰È ‾„ÈÏ 
Ó“Ú· ®≤∞∞µ© 
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˙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%ה המהוות לפיו הוקצו והועברו ללידר מניות של החבר, ")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 ")ולניה. ל.י "–להלן (מ "ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע •

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

, השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות תיקי ניהול 

 .1995 - ה "שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנב

 

  הינה ")תנאמנו. 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

   .2007 בנובמבר 1בתאריך 

 

 . החזקות באופן פרטי. ל.ה יאיר לפידות ודב ילין מחזיקים במניות י"ה .1.7
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  תחומי פעילות .2

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

 

 : כמפורט להלן*)קופות גמל לא משלמות לקצבה( קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים .2.1

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

שיעור יות ההשקעות שלה י מדינ"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

  ;  מסך השקעותיה50%-ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ

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

 ; מסך השקעותיה50%- יעלה עללא

י מדיניות ההשקעות שלה "ג שעפ" קופ- )ללא מניות(ח מדינה "אג  גמל- ילין לפידות .2.1.5

 ; מסך השקעותיה75%- ח מדינה לא יפחת מ" באגשעור ההשקעה
אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית , ) להלן6.1סעיף ראה ( לחוק קופות הגמל 3בעקבות תיקון  (*)

לגבי כספים המופקדים בשל שנת . 2008יצויים חל רק לגבי כספים שהופקדו לקופות בשל שנות המס שקדמו לשנת לפ

   .ביטוח וחיסכון אישור גורף כקופת גמל לקצבה,  נתקבל מהממונה על שוק ההון2008המס 
 
 : (**) לפיצוייםמרכזיותקופות  .2.2

 . השקעות שלה גמישהג שמדיניות ה"קופ. ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים .2.2.1
נקבע כי הממונה יהיה רשאי לתת אישור לקופת גמל , ) להלן6.1ראה סעיף ( לחוק קופות הגמל 3במסגרת תיקון (**)

, 2010 ולגבי כספים שהופקדו בה עד 2007מרכזית לפיצויים רק לגבי קופה  שפעלה כדין  כקופה כאמור בשנת המס 

 והפקדת הכספים היא בשל עובדו 2007ד שהיה עמית בקופה בדצמבר ובלבד שהפקדת הכספים היא של עמית מעבי

  . 2007שהופקדו בשלו כספים עבור חודש דצמבר 

  

  : כמפורט להלןקרנות השתלמות .2.3

 ; קרן השתלמות שמדיניות ההשקעות שלה גמישה– ילין לפידות קרן השתלמות .2.3.1

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

 ; מסך השקעותיה50%-יעלה עללא במניות ההשקעה 

י מדיניות ההשקעות שלה " שעפקרן השתלמות – ח"ילין לפידות השתלמות אג .2.3.3

  ;  מסך השקעותיה50%-שעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ

י מדיניות " שעפ קרן השתלמות– )ללא מניות(ח מדינה "השתלמות אג -ילין לפידות  .2.3.4

 ; מסך השקעותיה75%-ח מדינה לא יפחת מ" באגעור ההשקעהההשקעות שלה ש

  

  בהון התאגיד ועסקאות במניותיוהשקעות .3

.  של החברהא .כנ " עח" ש1 מניות רגילות בנות 1,500,000החזקות . ל.י-שום החברה הוקצו לימועד רב

ספות בהון החברה או השקעות נו/לא בוצעו הקצאות ו.  נפרעו בתמורה לתשלום ערכן הנקובח" ש 1,000,000

  .בחברהולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות , למן מועד הקמתה

 

  ומניות הטבהבידנדיםדי .4

או בדרך של חלוקת מניות / תקופת הקמתה לא חילקה החברה דיבידנדים במזומן ולמן .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,  דיבידנדלחלק

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

 .כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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   מידע אחר–חלק שני 

  על תחומי פעילות עיקרייםכספימידע  .5

 

 :ח"חברה באלפי שי הפעילות של הכספי לגבי תחומלהלן מידע  .5.1

   לתגמולים  ואישיות לפיצוייםקופות גמל  

  2008  2007  2006  

  3,653  11,293  10,356  הכנסות מדמי ניהול

  755,780  1,236,701  962,735   בדצמבר31 ליום סך זכויות העמיתים

  52,091  66,483  21,334  סך הפקדות

  525,396  394,693  10,965  ונט, )מהקופות ( הקופותת זכויות אלסך העבר

  5,393  18,995  49,239  סך משיכות

  קופת גמל מרכזית לפיצויים    

  2008  2007  2006  

  320  1,074  1,367  הכנסות מדמי ניהול

  74,113  164,322  154,914   בדצמבר31 ליום סך זכויות העמיתים

  9,373  15,756  7,667  סך הפקדות

  53,793  76,033  25,055  נטו, )פותמהקו ( הקופותת זכויות אלסך העבר

  2,278  5,752  10,672  סך משיכות

  קרנות השתלמות  

  2008  2007  2006  

  1,477  5,597  5,865  הכנסות מדמי ניהול

  327,909  628,396  529,675   בדצמבר31 ליום סך זכויות העמיתים

  25,906  68,962  73,417  סך הפקדות

  247,531  230,282  )2,020(  נטו, )מהקופות ( הקופותת זכויות אלסך העבר

  1,923  15,418  41,898  סך משיכות

  

  קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול החברהמידע כספי על כ " סה

  2008  2007  2006  

  5,4505,4505,4505,450        17,96417,96417,96417,964        588588588588,,,,17171717  הכנסות מדמי ניהולהכנסות מדמי ניהולהכנסות מדמי ניהולהכנסות מדמי ניהול

  276276276276        451451451451        ))))2,2312,2312,2312,231((((   אחרות מהשקעות וריבית אחרות מהשקעות וריבית אחרות מהשקעות וריבית אחרות מהשקעות וריבית))))הוצאותהוצאותהוצאותהוצאות ( ( ( (הכנסותהכנסותהכנסותהכנסות

  5,1145,1145,1145,114        17,21917,21917,21917,219        432432432432,,,,14141414  הפעילות  הפעילות  הפעילות  הפעילות  עלויות מיוחסות לתחום עלויות מיוחסות לתחום עלויות מיוחסות לתחום עלויות מיוחסות לתחום 

        612612612612        1,1961,1961,1961,196        925925925925  רווח לפני מיסיםרווח לפני מיסיםרווח לפני מיסיםרווח לפני מיסים

  802802802802,,,,157157157157,,,,1111        419419419419,,,,2,0292,0292,0292,029        324324324324,,,,1,6471,6471,6471,647   בדצמבר בדצמבר בדצמבר בדצמבר31313131 ליום  ליום  ליום  ליום סך זכויות העמיתיםסך זכויות העמיתיםסך זכויות העמיתיםסך זכויות העמיתים

  87,37087,37087,37087,370        151,177151,177151,177151,177        418418418418,,,,102102102102  סך הפקדותסך הפקדותסך הפקדותסך הפקדות

  720720720720,,,,826826826826        701,008701,008701,008701,008        000000000000,,,,34343434  נטונטונטונטו, , , , ))))מהקופותמהקופותמהקופותמהקופות ( ( ( ( הקופות הקופות הקופות הקופותת זכויות אלת זכויות אלת זכויות אלת זכויות אלסך העברסך העברסך העברסך העבר

  594594594594,,,,9999        40,16540,16540,16540,165        809809809809,,,,101101101101  סך משיכותסך משיכותסך משיכותסך משיכות
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 :לעילאות הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים המפורטים בטבללהלן  .5.2

 בחודש דצמבר: )לא משלמות לקצבה (לתגמולים ואישיות לפיצוייםקופות גמל  .5.2.1

 2007בסוף שנת .  האמורבתחום הפעילות קופות גמל 3 הופעלו בידי החברה 2004

 שונה שקעהמדיניות ה קופות גמל נוספות בעלות 2 הפעילה החברה 2008ובשנת 

 .מהקופות הקיימות

 שוק ההון בישראל היה נתון להשפעתו החריפה של המשבר בשווקים 2008בשנת 

על רקע משבר זה אשר התעצם במהלך הרבעונים השלישי , םהפיננסים הבינלאומיי

 2008בסיכום שנת .  החריף גם המשבר הפיננסי בישראל2008והרביעי של שנת 

ת חדות ובשל מחנק האשראי והחששות ממשבר עלו רשמו המדדים המובילים ירידו

 שערים וחלו ירידותתשואות אגרות החוב של רבות מהחברות בשוק הישראלי 

בהשפעת התפתחויות אלה חלה מגמת יציאת . חדות באגרות החוב הקונצרניות

מגמה אשר לא פסחה , שוטפות לקופות הגמל בישראלההפקדות ב והפחתהכספים 

ביאו לקיטון הערך בשערי ניירות הת ות אלו בשילוב עם ירידהשפעו. גם על החברה

 יש לציין כי בעקבות המצב הכלכלי ,בנוסף. 2008בסך הנכסים המנוהלים בשנת 

דבר המתבטא במעבר , נראה כי חל שינוי בהעדפת הסיכון של חלק מן החוסכים

  . כספים לאפיקי השקעה סולידים יותר

 פעילות הנובעתחום הבל בהיקפי הנכסים חל גידו 2007 -  ו2006 השניםבמהלך 

 שינויים כמו כן חלו בשנים אלו, בעיקרו מתשואות גבוהות יחסית לפרופיל הסיכון

בשליטה בקופות גמל בשוק שהביאו לעזיבת עמיתים בקופות קיימות ומעברן 

  .ומכך נהנתה בין השאר גם החברה, לקופות חדשות

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

ערך בעקבות המשבר בשערי ניירות הת ויריד, כאמור לעיל .יחידה בתקופת הדוח

 גרם לקיטון בסך הנכסים המנוהלים בקופה המרכזית 2008הפיננסי בישראל בשנת 

 וכן לפיטורי עובדים רבים במשק אשר בגינם נמשכו כספי פיצויים לפיצויים

 אוסר על הקמת קופות 2008 לחוק קופות הגמל מינואר 3יקון  ת,בנוסף .מהקופה

מגביל את ההפקדות לקופות אלו רק לעובדים אשר , גמל מרכזיות לפיצויים חדשות

 וכן קובע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים 2007הופקדו בגינם כספים בדצמבר 

קדות כתוצאה מכך הופחתו סך ההפ. 2011ימשיכו לפעול רק עד לחודש ינואר 

גידול בהיקפי חל  2006-2007בשנים  .2008לקופות אלו בשנת והעברת הזכויות 

 יחסית לפרופיל הסיכון נובע בעיקרו מתשואות גבוהותפעילות נכסים בתחום ה

 . אחרותותדול בהצטרפות עמיתים ומעבר עמיתים מקופישהביאו לג

משנת ידה הלה החברה קרן השתלמות יחי פעילות זה נבתחום: קרנות השתלמות .5.2.3

 קרנות השתלמות נוספות 3 הפעילה החברה 2008 ובשנת 2007בסוף שנת  ,2004

בעקבות המשבר  ,כאמור.  שונה מקרן ההשתלמות הקיימתמדיניות השקעהבעלות 

ערך אשר גרמו לקיטון בשערי ניירות ה חלו ירידות 2008הפיננסי בישראל בשנת 

ידול במשיכות בהשוואה לשנים ג, בנוסף .בסך הנכסים המנוהלים בתחום הפעילות

לדחות  רבים  עצמאיםגורם לעמיתיםהקודמות נובע מהמצב הכלכלי והתעסוקתי 

 בהיקפי גידול חל 2006-2007 בשנים .למשוך כספים בגמר תקופת הותקהפקדות ו

הצטרפות עמיתים חדשים בעיקר עקב תשואות נובע מהפעילות נכסים בתחום הה

  . יחסית לפרופיל הסיכוןגבוהות
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 החברה הסביבה הכללית של סקירת .6

    : כללי–שינויים ברגולציה  .6.1

 – התאפיינה בשנויים כבדים ומהפכניים ברגולציה הקשורה לניהול קופות גמל בארץ 2005שנת 

שהביאו לחקיקת שורת חוקים המסדירים את ניהול , "ועדת בכר"הן בעקבות ישום מסקנות 

 תהריכוזיו החוק להגברת התחרות ולצמצום – ומאידך מחד, קופות הגמל ודרכי שיווקן והפצתן

החוק להגברת  "–להלן  (2005 –ה "התשס) תיקוני חקיקה( בשוק ההון בישראל םהענייניוניגודי 

אשר אף טרם השלמת הליכי החקיקה לגביו הביא להעברת נכסים וכספים מקופות ") התחרות

רת מגמה של העברת מרכז הכובד בתחום ויצי, גמל המנוהלות בידי הבנקים לקופות גמל פרטיות

לקופות גמל הנשלטות בידי , מקופות גמל הנשלטות בידי תאגידים בנקאיים, ניהול קופות גמל

,  תיקונים להוראות הדין החלות לגבי ניהול קופות גמל–בנוסף . חברות בטוח והמגזר הפרטי

). ראה להלן( בקופות גמל ןהחיסכו לתקנות הקופות אשר הביאו לשנוי דרכי 3ובמיוחד תיקון 

וכן פורסמו , 2006 יושמו חלק מאותן הוראות חוק שפורסמו במהלך שנת  2006במהלך שנת 

 אדמיניסטרטיבי של קופות גמל לניהוונכנסו לתוקף הוראות נוספות הנוגעות בעיקר לדרכי 

) ביטוח(ם  פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיי2007 ביולי 15בתאריך  .ולעניין פרסום

נושאים שעל חברי ,  הקובעות תנאי כשירות לדירקטורים2007 - ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו(

  . הדירקטוריון לדון בהם והוראות נוספות ביחס לדירקטוריון וועדותיו

החיסכון הפנסיוני בכלל וקופות הגמל  התאפיינה אף היא בשינויים נרחבים בתחום 2008שנת 

תיקון ) (קופות גמל( ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מו פורס2008בינואר . בפרט 

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

שתכליתם חיזוק עיקרון הפנסיה , 2008 -ח"התשס, )הוראת שעה) (לאישור ולניהול קופות גמל

קופת גמל :  בין היתר כי יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבהבתיקוני החקיקה נקבע. לכל עובד

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

, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אשר לא ניתן יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה

קופות "). קופת גמל לא משלמת "-להלן(אלא באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה 

 לחוק קופות הגמל 3תיקון , בנוסף. התגמולים שבניהול החברה הינן קופות גמל לא משלמות

 לפעול רק עד תמשכנה הןקובע כי ואוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות וכן 

וצי הכללי שנחתם בחודש  נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם הקיב2008בינואר . 2011לחודש ינואר 

ומחיל את הוראות ההסכם הקיבוצי , אשר קובע הסדר של פנסיית חובה לכל עובד, 2007נובמבר 

הוראות ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה קובעים . האמור על כלל העובדים והמעבידים במשק

טובר באוק, בנוסף.  שיעורי הפקדות מדורגים למרכיב תגמולי המעביד2008-2011לגבי השנים 

העברת כספים בין קופות ) (קופות גמל( נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 2008

: תקנות אלה מסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים. 2008 - ח"התשס, )גמל

ת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת אתכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה וז, קופות גמל

  ). ראה להלן (. בין המוצריםהכספים 

שעיקרו תיקונים , 2008ח "התשס,  פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה2008ביוני 

במסגרת  :בנושאים הבאים, בן היתר, התזכיר עוסק.  לחוק קופות הגמל3' משלימים לתיקון מס

רישה הופקדו הפ  תחול גם כאשר כספי -"רצף פיצויים"התזכיר מוצע לקבוע כי הטבת המס של 

ניתן , לחוק קופות הגמל 3כיוון שעל פי תיקון מספר , זאת. למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה

מאפשרת לנישום " פיצויים רצף"הטבת המס של . להפקיד כיום פיצויים לקופות לקצבה בלבד

אלא , במועד הפרישה) פיטורים לרבות פיצויי(שלא לקבל את מענקי הפרישה המשולמים לו 

החיוב במס למועד בו יבקש לשחרר  להשאירם בקופת גמל וכפועל יוצא לדחות את/ הפקידם ל

שסכומו עולה על זכאות , מענק הפרישה במסגרת התזכיר מוצע להגביל את גובה. את הכספים

ואשר בגינו ניתן לזכות בהטבת רצף , 1963 -ג "התשכ, הנישום בהתאם לחוק פיצויי פיטורים

המשכורת של הנישום במספר שנות עבודתו אצל  קבלת מהכפלת תקרתבתקרה המת, פיצויים

לתקן את  עוד מוצע ).הםילפי הנמוך מבינ(, הממוצע במשק אותו מעביד או בארבע פעמים השכר

לגבי , קופות גמל לתגמולים כך שהממונה יהיה רשאי לתת אישור,  בחוק קופות הגמל13סעיף 
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ביחס לחישוב סכום הקצבה  .בקופת גמל אחרת ינוהלו גם אם הם 31.12.2007כספים שנצברו עד 

יוכל עמית למשוך סכום הוני  אשר בהיעדר זכאות לו לא, )צמוד למדד ₪ 3,850סך (המזערי 

, סכום הקצבה המזערי כאמור מוצע להבהיר כי בחישוב, בעת פרישה, מקופת הגמל לקצבה

 .קופת מעבידו של עמיתמ עמית מאוצר המדינה או יובאו בחשבון גם קצבאות להן זכאי

לשלם ישירות לעמית את , לקופת גמל לא משלמת לקצבה, במסגרת התזכיר מוצע לאפשר

 וזאת בכפוף לכך שאין ₪ 40,000ככל שהוא לא עולה על , הסכום הצבור לזכות עמית בקופה

 ,או בקופה משלמת שאינה קרן ותיקה, לעמית חשבונות נוספים בקופה לא משלמת לקצבה

ביחס לעיסוקי . 2004 –ד "התשס, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, גיע לגיל פרישת חובהוהעמית ה

, שיאשר הממונה חברה מנהלת מוצע לקבוע כי חברה כאמור תוכל לעסוק גם בעיסוקים אחרים

לקצבה תורשה לנהל גם  מוצע לקבוע כי חברה מנהלת קופת גמל, כמו כן. גמל מלבד ניהול קופת

 .קרן פנסיה ותיקה

  

 פורסם דוח הועדה לבחינת הצעדים הדרושים להגברת מעורבות הגופים 2008ודש ינואר בח

שהמלצותיה מתמקדות בין היתר בחובת ההשתתפות של , המוסדיים בשוק ההון בישראל 

ניגודי עניינים העלולים לפגוע , ח"הגופים המוסדיים  באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג

הגברת ,  להיעזר בגורמים מקצועיים לצורך הצבעתםעידוד הגופים המוסדיים, בהצבעה

 פורסמה טיוטה ראשונה לתקנות הפיקוח על 2008באוגוסט . מעורבותם במינוי דירקטורים

 וכן 2008- ח "התשס, )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 

.  יים בשוק ההון הישראליטיוטה ראשונה לחוזר שעניינו הגברת מעורבות הגופים המוסד

התקנות מסדירות  את חובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים באסיפות כאמור ואילו החוזר 

בין היתר חובת פרסום (אשר לא עוגנו בתקנות , מסדיר עניינים נוספים עליהם המליצה הועדה

 אופן פרסום, י ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי"שתיבחן באופן שוטף ע, מדיניות ההצבעה

ההצבעה  וכן קביעת מדיניות פיקוח על חברות ציבוריות בהן משקיע הגוף המוסדי ופרסום 

  . למועד דוח זה טרם פורסמו תקנות מחייבות בעניינים אלה). המדיניות

  

) קופות גמל(לאחר תאריך הדוח השנתי פורסמו ברשומות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

 אשר מסדירות את ההוראות בדבר חישוב שווים של  נכסי  2009-ט"התשס, חישוב שווי נכסים

רכישה ומכירה של ניירות ) (קופות גמל(קופות הגמל וכן תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים 

, 2010 -החל מ,    אשר עוסקות ברכישה ומכירה של ניירות ערך ואוסרות2099ט "התשס, )ערך

  .   ערך באמצעות צד קשורביצוע פעולות רכישה ומכירה של ניירות

 

 2005 –ה "התשס) עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני(חוק הפיקוח על שירותים פיננסים  .6.2

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

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

במסגרת חוק , בנוסף. י חוק השיווק הפנסיוני" כנדרש עפתרישיונו לחברה .2006בחודש אפריל 

, הותקנו תקנות לעניין תשלום עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים, השיווק הפנסיוני ומכוחו

קשר לאותם יועצים ב, המחייבות את מנהלי הקופות לשלם עמלות בשעורים מוגדרים בתקנות

בהתקיים תנאים (למעט קופות מרכזיות לפיצויים , עם הפצת קופות גמל וקרנות השתלמות

. 2006תקנות אלו נכנסו לתוקפן בחודש אפריל ). ' לרבות הסכם בין היועץ לעמית וכד–מסוימים 

: קיבלו עשרה בנקים רישיון לעסוק בייעוץ פנסיוני,  ועד למועד פרסום דוח זה2006החל מיוני 

, מ"בנק מרכנתיל דיסקונט בע, מ"בנק דיסקונט בע, מ"טפחות בע-בנק מזרחי, מ"גוד בעבנק א

מ "בנק לאומי לישראל בע, מ"בנק פועלי אגודת ישראל בע, מ"בנק אוצר החייל בע, הבינלאומי

רשיון לייעוץ לשכירים (מ "ישראלי בע- בנק ערבי, )רשיון לייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים(

מ רישיון ייעוץ "קיבל גם בנק הפועלים בע, ובסמוך לאחר תקופת הדוח) מאיםבפריפריה ולעצ

תקופת הדוח התקשרה החברה בהסכמי במהלך ). לייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים(פנסיוני 

השפעה לעמלות האמורות אין , על אף שלמועד דוח זה .הפצה עם מרבית הבנקים בישראל

החברה בשנים הקרובות יגדלו סך להערכת הנהלת , ההחברעל תוצאות הפעילות של מהותית 

  .למות לבנקיםתעמלות ההפצה המש
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שיווק עם סוכנים פנסיוניים כהגדרתם בחוק השיווק  רשאית החברה להתקשר בהסכמי, בנוסף

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

 משווקים פנסיונים לשיווק כלל  מצומצם שלה החברה עם מספר התקשר2007 - ו2008במהלך 

  .אולם נכון למועד הדוח אין מדובר בערוץ הפצה מהותי, מוצריה
 לחוק השיווק הפנסיוני לפיו יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח 3'  נכנס לתוקף תיקון מס2008באפריל 

יהם אלא אם קיים בין פנסיוני לא יבצע עסקה עבור לקוח עם גוף מוסדי או יתווך בינ

הסוכן מחוייב להחזיק כספים שגבה /הסוכן לבין הגוף המוסדי הסכם בכתב לפיו היועץ/היועץ

 –מעמיתים בחשבון נפרד שינוהל על ידו כנאמן של הקופה וכן להעביר לגוף המוסדי עד ליום ה 

 .   בכל חודש כספים שגבה מעמיתים בחודש הקודם15
 הוראות  חוזר הכוללבטוח וחסכון, הממונה על שוק ההוןי "רסם עפו, לאחר תאריך הדוח השנתי

  . לחוק השיווק הפנסיוני14 - ו12לעניין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח מכוח סעיפים 

  

 -ח"התשס, )העברת כספים בין קופות גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .6.3

.  העברת כספים נכנסו לתוקף תקנות2008בר באוקטו :")תקנות העברת כספים: "להלן (2008

תכניות , קופות גמל: תקנות אלה מסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים

. ת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין המוצריםאלביטוח חיים וקרנות פנסיה וז

 כספים בין קופות גמל בתקנות אלו נקבעו כללים אשר נועדו לאפשר למבוטחים לבצע העברת

העברת כספים ממוצרי הון למוצרי (מאותו סוג וכן העברת כספים בין קופות גמל מסוגים שונים 

 נקבעה תקופה מרבית להעברת כספים, בהתאם לתקנות העברת הכספים). קצבה אך לא להיפך

או  ימי עסקים מהיום בו הוגש טופס בקשת ההעברה על ידי הלקוח 20בין קופות גמל של 

לפי , מהמועד בו התקבלה אצל החברה המנהלת של הקופה המקבלת ההפקדה הראשונה

 החוזר פורסם בהמשך". חוזר העברת כספים בין קופות גמל" פורסם 2008באוגוסט .  המאוחר

ומטרתו להסדיר את הליכי העברת הכספים בין קופות הגמל העברת כספים ובהתאם לתקנות 

ות הזמנים להעברת הכספים ולנתונים שיש להעביר בין החברות כשהוא מתייחס בין היתר ללוח

 1964ד "התשכ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(בנוסף עודכנו תקנות מס הכנסה . המנהלות

להערכת החברה אין בהוראות האמורות כדי להשפיע על פעילות . לאור תקנות העברת כספים

  . החברה

 
בשווקים הפיננסיים  המשבר של החריפה להשפעתו נתון לבישרא ההון שוק :בשוק ההון פעילות .6.4

 .ב"בארה פריים-משבר הסאב פרוץ  עם2007שנת  של השנייה במחצית שתחילתו הבינלאומיים
מוסדות  קריסת  עם2008המשבר העולמי התעצם במהלך הרבעונים השלישי והרביעי של שנת 

 באופן ירדה בעולם הנזילות רמת .אשראי פיננסים שונים כגון ליהמן ברדרס והתפתחות מחנק
ק ירד " מדד הנאסד2008במהלך שנת . במיוחד גבוהה לרמה עלתה בעולם הכסף ועלות דרמטי

- ומדד הדאקס בגרמניה ירד ב42.1%-הניקיי ביפן ירד ב, 38.5%- בירד P&S 500, 40.5%-ב

ת האשראי והחששו מחנק בשל .בישראל הפיננסי המשבר גם החריף זה רקע על .40.4%

גבוהות וחלו ירידות  לרמות בשוק החברות מרבית של החוב אגרות עלו תשואות, מהמשבר

 רשמו המדדים המובילים ירידות 2008בסיכום שנת  .החוב הקונצרניות באגרות חדות שערים

 צנח בשיעור של 75א " ומדד ת51.1%- ירד ב100א "מדד ת, 46.2% - ירד ב25א "מדד ת: חדות

, 15טק - תל, מדד מניות הטכנולוגיה, 79.8%איבד , 15ן "א נדל"מדד ת, ברמה הענפית. 67.7%

יש  2008בשנת   ההוןקלקורה בשו. 55.9% -ואילו מדד הבנקים ירד ב, 64.3%סיים בירידה של 

 באפיקים מוטי ניירות ערך וצמצום הגידול בהיקפי הקופות ןהחיסכו על צמצום  ישירההשפעה

 .שערים בבורסותהי נכסים המנוהלים בגין ירידות  קטון בהיקפ–כן כמו , המנוהלות

  

אשר התחרותיות בה , פעילות החברה בניהול קופות גמל הינה בסביבה תחרותית :תחרות .6.5

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

 .מאידך, היכולת להעביר נכסים מקופה לקופה
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  קי התאגיד לפי תחומי פעילותו תיאור עס–חלק שלישי 
  

  כללי על תחומי הפעילותמידע  .7

  

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

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

   . ור ניתן ביחס לפעילות החברה כולההתיא, 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

רטים הנוגעים לתחום להלן פ.  לעיל2.1כמפורט בסעיף ,  קופות גמל5הדוח 

  : הפעילות

  

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה  ליום) ח"אש( זכויות העמיתים סך

  31/12/06  31/12/07  31/12/08  )י התקנון"עפ(

  557,729  950,263  565,863  2%  ילין לפידות קופת גמל 

  129,153  177,881  81,749  2%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  68,898  108,557  216,843  2%  ח"אג קופת גמל ילין לפידות

  -  -  17,131  2%  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  81,149  2%  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  780780780780,,,,755755755755        701701701701,,,,1,2361,2361,2361,236        735735735735,,,,962962962962    כ"סה

  

  

  

שגבתה ניהול הדמי  שיעור   שם  הקופה

  )%( בשנת  בפועלהקופה

נומינלית ברוטו תשואה שיעור 

   (%)שנתבלקופה 

  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

  18.12%  6.14%  -20.28%  0.87%  0.95%  0.98%  ילין לפידות קופת גמל 

  34.40%  6.42%  -40.26%  0.99%  1.08%  1.09%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  13.65%  6.16%  -8.35%  0.67%  0.77%  0.77%  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  -  -  -15.17%  -  -  1.14%  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  2.07%  -  -  0.13%  (*)ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  10/2008 הקופה החלה פעילותה ב(*)
 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות,  חקיקהמגבלות .7.1.2

שיות לפיצויים מוסדרת יפעילות בתחום ניהול קופות גמל לתגמולים וקופות גמל א

 2005 –ה "התשס) קופות גמל( פיננסיים םשירותיוק למועד פרסום דוח זה מכוח ח

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

 אחרים שאינם מוסדרים םוענייניהקופות החלות לעניין השקעות נכסי קופות גמל 

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

לעניין פרטים בנוגע להוראות הדין . 2006הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש פברואר 
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  .  להלן22ראה סעיף , החל

  

 התפתחויות בהיקף התיק וברווחיותו .7.1.3

 3 הופעלו בידי החברה אז, 2004בחודש דצמבר פעילות החברה בתחום החלה 

 קופות 2חברה  הפעילה ה2008 ובשנת 2007בסוף שנת . בתחום הפעילותקופות גמל 

 שוק 2008בשנת .  שונה מהקופות הקיימותמדיניות השקעהגמל נוספות בעלות 

ההון בישראל היה נתון להשפעתו החריפה של המשבר בשווקים הפיננסים 

על רקע משבר זה אשר התעצם במהלך הרבעונים השלישי והרביעי , םהבינלאומיי

 רשמו 2008כום שנת בסי.  החריף גם המשבר הפיננסי בישראל2008של שנת 

המדדים המובילים ירידות חדות ובשל מחנק האשראי והחששות ממשבר עלו 

תשואות אגרות החוב של רבות מהחברות בשוק הישראלי וחלו ירידות שערים 

בהשפעת התפתחויות אלה חלה מגמת יציאת . חדות באגרות החוב הקונצרניות

מגמה אשר לא פסחה , אלכספים והפחתה בהפקדות השוטפות לקופות הגמל בישר

ערך הביאו לקיטון בשערי ניירות הת והשפעות אלו בשילוב עם יריד. גם על החברה

יש לציין כי בעקבות המצב הכלכלי , בנוסף. 2008בסך הנכסים המנוהלים בשנת 

דבר המתבטא במעבר , נראה כי חל שינוי בהעדפת הסיכון של חלק מן החוסכים

  . יותרכספים לאפיקי השקעה סולידים 

 בעיקרו מתשואות חל גידול בהיקף הפעילות הנובע 2007 - ו2006במהלך השנים 

כמו כן חלו בשנים אלו שינויים בשליטה בקופות , גבוהות יחסית לפרופיל הסיכון

ומכך , גמל בשוק שהביאו לעזיבת עמיתים בקופות קיימות ומעברן לקופות חדשות

 כניסתו לתוקף של חוק השיווק ,להערכת החברה. נהנתה בין השאר גם החברה

היותם של כן והפנסיוני ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים 

רווחיות החברה לפגוע ב יםבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויהתאגידים ה

     . מהפעילות בתחום בשל החובה לשלם עמלות הפצה לבנקים

  

  העמיתיםבמאפייני תחום הפעילות או שינויים התפתחות בשווקי .7.1.4

כללים לאישור ( לחוק קופות הגמל ותקנות מס הכנסה 3 פורסם תיקון 2008בינואר 

 נכנסו 2008ובאוקטובר . 2008 -ח"התשס, )הוראת שעה) (ולניהול קופות גמל

רפורמת המוצרים והניוד : "להלן. (לתוקפו תקנות העברת כספים בין קופות גמל

יחסית שחלף ממועד פרסום התקנות אין לאור הזמן הקצר  .")בקופות הגמל

  .ביכולת החברה להעריך את השפעת התקנות על התנהלות השווקים

  

  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 ביחס לפרופיל הסיכוןהובלה 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 –ית ושימוש במערכת גמל חודש

ה בהשוואה נאותגמל שונות מחדדת את הצורך בשמירה על תשואה 

 .לקופות מתחרות
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הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק את מוצרי : שיווקתפעול ו .7.1.6.2

הצלחה בשיווק מותנית בהקמת . החברה לקהל העמיתים הפוטנציאלי

ינים ישיווק יעילה לתקשורת מול עמיתים וכאלה המעונפעול ותמערכת 

, להערכת החברה. מאידך, ויצירת מוניטין לחברה, מחד, להצטרף לקופה

עקב שינויי החקיקה בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני 

עשוי , והטלת חובת ייעוץ אובייקטיבי לטובת העמית על יועצים פנסיוניים

 עמיתים לחברות מנהלות המציגות תשואה יציבה תפנייבהלחול גידול 

 ועד 2006החל מיוני  .הבנקיםבידי , וגבוהה לעומת מדדי הייחוס לאורך זמן

: קיבלו עשרה בנקים רישיון לעסוק בייעוץ פנסיוני, למועד פרסום דוח זה

בנק , מ"בנק דיסקונט בע, מ"טפחות בע-בנק מזרחי, מ"בנק אגוד בע

בנק פועלי , מ"בנק אוצר החייל בע, הבינלאומי, מ"בעמרכנתיל דיסקונט 

רשיון לייעוץ לשכירים (מ "בנק לאומי לישראל בע, מ"אגודת ישראל בע

רשיון לייעוץ לשכירים (מ "ישראלי בע-בנק ערבי, )בפריפריה ולעצמאים

קיבל גם בנק הפועלים , ובסמוך לאחר תקופת הדוח) בפריפריה ולעצמאים

  ).לייעוץ לשכירים בפריפריה ולעצמאים(סיוני מ רישיון ייעוץ פנ"בע

 

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

 השונות עבור כל ןהסיכובאותו תחום מאפשר מתן מענה לצרכים ולרמות 

יכולת העברת כספים בין קופות גמל ובין חברות מנהלות מחייבת . עמית

מים שונים המשתנים בהתאם למצב מתן מענה לדרישות להשקעה בתחו

בסוף שנת  .בדרך של הקמת קופות בעלות מדיניות השקעות מגוונת, השוק

 קופות גמל לא משלמות לקצבה 2 הפעילה החברה 2008 ובשנת 2007

בהתאם , בנוסף.  שונה מהקופות הקיימותמדיניות השקעהנוספות בעלות 

ם להקים קופות גמל החברה תבחן בעתיד הא,  לחוק קופות הגמל3לתיקון 

  . משלמות

  

  בהםתחום הפעילות ושינוייםב 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 ( והקמת מערך תפעול בטוח, לרבות הון עצמי, הדין השונות

  כניסה לפעילות בתחום :חסמי שוק) ב. (שיווק וקשרי לקוחות, )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 . לות בדרך של מכירת הפעילות לאחריםמתחום הפעי

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

  

  בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים .7.1.8

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

וכן קופות ) קרנות פנסיה(לקצבה משלמות פעילות הן קופות גמל מתחרים לתחום ה

  . משתתפות ברווחים המנוהלות בידי חברות בטוח
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 יםקופת גמל מרכזית לפיצויכללי על תחום הפעילות מידע  .7.2

 

  בותחום הפעילות ושינויים החליםמבנה  .7.2.1

  קופת גמלניהלה 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(זכויות העמיתים  סך

  31/12/06  31/12/07  31/12/08  מותר

  74,113  164,322  154,914  2%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  

  

  

  

ול שגבתה  שיעור דמי הניה  שם  הקופה

  (%)הקופה בפועל בשנת 

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  (%)לקופה בשנת 

  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

  19.07%  6.72%  -17.62%  0.82%  0.87%  0.83%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  

  

 

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקהמגבלות  .7.2.2

ול קופות גמל מרכזית לפיצויים מוסדרת למועד דוח זה בחוק פעילות בתחום ניה

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

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

ף לעניין בנוס.  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 , לחוק קופות הגמל3בהתאם לתיקון 

ובלבד שמדובר , 2011ינואר  יוכלו להמשיך לפעול עד לחודש 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 

  .2007סכומים בקופה עבור חודש דצמבר 

  

  

  בהיקף הפעילות וברווחיותוהתפתחויות .7.2.3

. ברה קופה מרכזית לפיצויים יחידה בתקופת הדוחבמגזר פעילות זה ניהלה הח

ירידת ערך הנכסים המנוהלים בקופת הגמל בעקבות המשבר הפיננסי , כאמור

 גרם לקיטון בסך הנכסים המנוהלים בקופה המרכזית 2008בישראל בשנת 

נמשכו כספי פיצויים בגינם  וכן לפיטורי עובדים רבים במשק אשר לפיצויים

 אוסר על הקמת קופות 2008 לחוק קופות הגמל מינואר 3ון תיק, נוסףב. קופהמה

מגביל את ההפקדות לקופות אלו רק לעובדים אשר , גמל מרכזיות לפיצויים חדשות

 וכן קובע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים 2007הופקדו בגינם כספים בדצמבר 
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ות כתוצאה מכך הופחתו סך ההפקד. 2011ימשיכו לפעול רק עד לחודש ינואר 

להערכת הנהלת . 2008 בשנת והעברת זכויות אל הקופה ביחס לכניסת כספים אליה

החברה מגמה זו עשוייה להימשך גם בשנים הבאות בשל כוונת המחוקק להגביל 

 חל גידול בהיקפי הפעילות הנובע בעיקרו 2006-2007בשנים . שימוש במוצר זה

ול בהצטרפות עמיתים מתשואות גבוהות יחסית לפרופיל הסיכון שהביאו לגיד

       .ג אחרות"מקופומעבר עמיתים 

 

 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 , באופן מהותי על פעילות החברה בתחום הפעילות במהלך שנות הדוח

 לחוק קופות 3תיקון .  לעיל6.1כמפורט בסעיף וק קופות הגמל לח. 3' מס תיקון

 המגביל הפקדות לקופות אלו רק לעובדים אשר הופקדו בגינם כספים הגמל

אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות וכן קובע כי  ,2007בדצמבר 

להערכת . 2011ר קופות גמל מרכזיות לפיצויים ימשיכו לפעול רק עד לחודש ינוא

הנהלת החברה בשנים הבאות צפויה מגמה של הפחתת הפקדות ביחס למשיכת 

  .כספים מקופות מרכזיות לפיצויים בשל כוונת המחוקק להגביל שימוש במוצר זה

  

  טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים .7.2.5

   .   מיוחדיםים בתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגי

  

 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 . ארוך אפיק השקעה לטווח והת בתחום הפעילות מהוקופת הגמל הנכלל

להערכת החברה אין מוצרים . להבטיח למעסיקים תשלומי פיצויי פרישה לעובדים

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

 

  החלים בו הפעילות ושינוייםמבנה תחום .7.3.1

,  השתלמות קרנות4דוח ה ניהלה החברה בתקופתבתחום ניהול קרנות השתלמות  

  :  להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילותלחברה.  לעיל2.3כמפורט בסעיף 

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה  ליום) ח"אש(זכויות העמיתים  סך

  31/12/06  31/12/07  31/12/08  מותר

  327,909  628,396  457,663  2%   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  14,727  2%   )ב (תהשתלמוילין לפידות 

  -  -  30,407  2%  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  26,878  2%  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  327,909327,909327,909327,909        396396396396,,,,628628628628        675675675675,,,,529529529529    כ"סה

  

  

 שיעור דמי הניהול שגבתה   שם  הקופה

  (%)הקופה בפועל בשנת 

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  (%)לקופה בשנת 

  2008  2007  2006  2008  2007  2006  

  17.87%  6.10%  -20.01%  0.91%  1.00%  1.02%   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  -11.23%  -  -  1.17%   )ב (תהשתלמוילין לפידות 

  -  -  -5.39%  -  -  0.32%  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  1.68  -  -  0.12%  (*)ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  10/2008ב הקופה החלה פעילותה (*)
 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות,  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 

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

לעניין שיווק , בנוסף.  אחרים שאינם מוסדרים בחוק קופות הגמלםוענייניגמל 

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 "). הייעוץחוק  ("1995 –ה "תיקי השקעות התשנ

  .  להלן22ראה סעיף , החל

  

  הפעילות וברווחיותוהתפתחויות בהיקף .7.3.3

 2007בסוף שנת . 2004במגזר פעילות זה ניהלה החברה קרן השתלמות יחידה משנת 

 מדיניות השקעה קרנות השתלמות נוספות בעלות 3 הפעילה החברה 2008ובשנת 

בעקבות המשבר הפיננסי בישראל בשנת , כאמור. ות הקיימתשונה מקרן ההשתלמ

שר גרמו לקיטון בסך הנכסים המנוהלים  אערךבשערי ניירות ה חלו ירידות 2008

 חל גידול בהיקפי הפעילות הנובע מהצטרפות 2006-2007בשנים . בתחום הפעילות

  להערכת.הסיכוןעמיתים חדשים בעיקר עקב תשואות גבוהות יחסית לפרופיל 

לעניין תשלום בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות , החברה

עשויה להפגע רווחיות החברה מהפעילות בתחום בשל תשלומי , עמלות הפצה
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או ליועצים פיננסיים או פנסיוניים או משווקים פיננסיים /עמלות הפצה לבנקים ו

  . וכן ועמלות תפעול לבנקים, או פנסיוניים

   

 העמיתים בשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני ותהתפתח .7.3.4

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

  . או שינויים במאפייני העמיתים, מוצרי החברה בתחום הפעילות

  

  טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילותשינויים .7.3.5

   .   מיוחדיםברה שימוש באמצעים טכנולוגיים בתחום הפעילות לא עושה הח

  

  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
ות השתלמות המאפשרות חסכון לתקופת זמן למוצרים מסוג קרנ, להערכת החברה

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

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

  .ויקרה עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה
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  ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השוניםמבנה .7.4

 

בהתאם , החברההול השקעות הקופות בתחומי הפעילות השונים נעשה בידי  מנהלי ההשקעות של ני

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

 ותנועת כספים לקופה, והשקעות נכסי הקופות נעשה תוך בחינת הקף הנכסים המנוהלים בכל קופה

להלן פרטים בנוגע למבנה תיקי ההשקעות של . כפי שידוע למנהלי השקעות, ) או פדיונותגיוסים(

בחלוקה  2008 בדצמבר 31 המנוהל ליום סך זכויות העמיתים מתוך )ח"באלפי ש(הקופות השונות 

  ):לסוגי נכסים עיקריים

  

  מזומנים  שם  הקופה

   ושווי 

  מזומנים

ח "אג

ממשלתי

  סחירות

ח "אג

קונצרני 

  סחירות

מניות 

ע "וני

סחירים 

  אחרים

פיקדונות 

ע "וני

בלתי 

  סחירים

  אחרות

  369  56,764  99,483  329,246  93,732  10,976  ילין לפידות קופת גמל 

  16  3,781  55,921  15,340  5,257  5,541   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  91  13,517  3,076  146,113  44,691  9,638  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  12  -  4,172  8,938  3,830  857  )ב( לפידות גמל ילין

  3  -  -  879  60,916  19,397  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  44  7,959  21,103  87,539  26,930  14,986  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  272  35,793  73,801  277,597  67,281  17,683   קרן השתלמותילין לפידות 

  15  -  3,624  8,370  2,264  633   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  26  -  727  21,540  6,946  1,189  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  1  -  -  165  19,708  7,018  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  

  .מגבלות נוספות על פעילות קופות הגמל החלות על פעילות החברה .7.5
 

 ")הממונה "–להלן (בטוח וחסכון , הממונה על שוק ההוןי "במהלך השנים האחרונות פורסמו ע

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

מערך הביקורת , וני אשראיסיכ, סיכוני אבטחת מידע, וביניהם נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו(

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

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

דיווח לציבור על הוצאות , פרסום מרכיבי התשואה של הגופים המוסדיים, האינטרנט של החברה

בנוסף ).  הנכס הבודדפרסום רשימת נכסי הגוף המוסדי ברמת, ישירות המנוכות מחשבונות העמיתים

פורסמו על ידי הממונה חוזרים בנושאים שדרשו התייחסות והבהרות עקב המשבר העולמי בשווקים 

בדבר שערוך השקעה  שעההוראת , באגרות חוב קונצרניותהוראת שעה לעניין השקעה (הפיננסיים 

מתנות לעניין ת חוזר כדוגמ( הקשורים לפעילות גופים מוסדיים וחוזרים נוספים) בנכס חוב לא סחיר

 לענין מסמך הנמקה ומסירתו ללקוח החל על בעל רישיון ייעוץ  וחוזרוהטבות למבוטחים ולעמיתים

  ).שיווק פנסיוני אך מטיל חובות גם על הגופים המוסדיים/ פנסיוני 
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 מוצרים ושירותים .8

  : בחתך לפי תחומי הפעילות,קופות הגמל בניהול החברה תיאורלהלן 

 
 הול קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצוייםתחום ני .8.1

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

2008  2007  2006  

  445,649  363,564  -215,028  23/11/04  ילין לפידות קופת גמל 

  86,904  43,189  -33,802  23/11/04   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  39,541  35,424  132,312  23/11/04  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  -  -  19,880  28/12/07  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  79,698  06/10/08  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        572,094572,094572,094572,094        177177177177,,,,442442442442        ----940940940940,,,,16161616    כ"סה

  

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

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

 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 

2008  2007  2006  

  60,888  86,037  22,050  23/11/04   קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

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

. עיל ל7.2- ו6לעניין שינויים בפעילות בתחום ראה סעיפים  . להם זכאים עובדים במועד פרישתם

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

   .11.4קופה ראה סעיף 

  

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

2008  2007  2006  

  271,514  283,806  -46,022  23/11/04   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  16,794  28/12/07   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  -  -  32,239  01/07/08  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  26,488  06/10/08  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

        271,514271,514271,514271,514        806806806806,,,,283283283283        499499499499,,,,29292929    כ"סה

  

ינויים בביקוש לעניין ש. קרנות השתלמות מהוות  אפיק השקעה לטווח בינוני לשכירים ועצמאיים

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 לפיצוייםורווחיות תחום  הכנסות  .9.1
 

   הקופהשם   2006שנת   2007שנת   2008שנת 

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

 מסך %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

   הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

  הכנסות 

  החברה

  46.88%  2,555  47.50%  8,533  42.09%  7,402  ילין לפידות קופת גמל 

  14.22%  775  10.79%  1,939  7.55%  1,330   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  5.93%  323  4.56%  821  8.14%  1,431  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  -  -  -  -  0.58%  102  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  -  -  0.52%  91  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        67.0367.0367.0367.03%%%%        3,6533,6533,6533,653        62.8562.8562.8562.85%%%%        11,29311,29311,29311,293        88888888%%%%....58585858        356356356356,,,,10101010  כ"סה

  

 
 זית לפיצוייםקופות גמל מרכתחום  הכנסות ורווחיות  .9.2
 

  שם  הקופה  2006שנת   2007שנת   2008שנת 

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

 מסך %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

   הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

  הכנסות 

  החברה

  5.87%  320  5.99%  1,074  7.77%  1,367   מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

 
 קרנות השתלמות  חום ורווחיות תהכנסות  .9.3

 
  שם  הקופה  2006שנת   2007שנת   2008שנת 

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

 מסך %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

   הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש (

   מסך%

  הכנסות 

  החברה

  27.10%  1,477  31.16%  5,597  32.37%  5,694   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  -  -  0.38%  67   )ב(שתלמות הילין לפידות 

  -  -  -  -  0.46%  80  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  -  -  0.14%  24  ח מדינה"השתלמות אג-יליןלפידות

        27.1027.1027.1027.10%%%%        1,4771,4771,4771,477        31.1631.1631.1631.16%%%%        5,5975,5975,5975,597        35353535%%%%....33333333        865865865865,,,,5555  כ"סה

  

 

 מוצרים מהותיים חדשים .10

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

 .הוצאות שיווק החורגות מן המקובל
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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. עצמאיים

בכפוף להוראות הדין , נותיהםשונים עם לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבו

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

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

 . הפעילותם מהכנסות החברה בתחו10%-מהם מהווה למעלה מ
בחלוקה לפי , התפלגות חשבונות העמיתים בקופות גמל בניהול החברה פרטים על להלן .11.3

 : פעילותתחומי
 

  : תחום קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים  )א(

  שם  הקופה  לשנתשכירים עמיתים חשבונות מספר   לשנתעצמאים עמיתים חשבונות מספר 

2008  2007  2006  2008  2007  2006  

  766  1,939  2,224  3,634  6,689  7,171  פידות קופת גמל ילין ל

  306  630  695  1,727  2,647  2,740   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  48  93  312  270  541  1,309  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  -  -  55  -  1  196  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  119  -  -  466  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        1,1201,1201,1201,120        2,6622,6622,6622,662        3,4053,4053,4053,405        5,6315,6315,6315,631        878878878878,,,,9999        882882882882,,,,11111111  כ"סה

  . חשבונות מעבידים, בתקופת הפעילות לא היו בתחום הפעילות

  

  : תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(

  שם  הקופה  מעבידים ליוםחשבונות מספר 

31/12/08  31/12/07  31/12/06  

  240  349  377   קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

   :תחום קרנות השתלמות  )ג(

מספר חשבונות עמיתים עצמאים 

  לשנת

  שם  הקופה  מספר חשבונות עמיתים שכירים לשנת

2008  2007  2008  2007  2008  2007  

  3,799  7,737  8,913  1,359  2,146  2,355   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  315  -  1  50   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  -  -  328  -  -  86  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  296  -  -  74  ח מדינה"השתלמות אג-ןלפידותילי

        3,7993,7993,7993,799        7,7377,7377,7377,737        9,8529,8529,8529,852        1,3591,3591,3591,359        2,1472,1472,1472,147        2,5652,5652,5652,565  כ"סה

  . בתקופות האמורות לא נוהלו בקרן ההשתלמות חשבונות מעבידים
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 .בחלוקה לפי תחומי פעילות, קופות שבניהול החברהחוץ ללהלן פרטים בדבר התפלגות הפקדות משיכות והעברות אל ומ .11.4
 : גמל לתגמולים ואישיות לפיצוייםתחום קופות   )א(

  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2008שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2008  

  -215,028  271,717  74,977  26,170  5,598  6,445  7,035  ילין לפידות קופת גמל 

  -33,802  42,863  8,049  3,212  708  1,987  2,945   מנייתיתת קופת גמל ילין לפידו

  132,312  63,191  205,018  10,325  671  761  720  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  19,880  524  20,049  120  -  213  262  )ב(ילין לפידות גמל 

  79,698  3,034  84,201  2,310  125  661  305  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        ----940940940940,,,,16161616        329329329329,,,,381381381381        294294294294,,,,392392392392        42,13742,13742,13742,137        7,1027,1027,1027,102        067067067067,,,,10101010        11,26711,26711,26711,267  כ"סה

  

  ): 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  ילין לפידות קופת גמל 

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

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

  -  -  -  -  -  -  -  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  -  -  -  -  -  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        177177177177,,,,442442442442        156,487156,487156,487156,487        551,180551,180551,180551,180        16,70916,70916,70916,709        2,282,282,282,286666        565565565565,,,,52525252        13,91413,91413,91413,914  כ"סה
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  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2006שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2006  

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

  86,904  4,575  81,726  587  116  9,450  1,006   מנייתיתות קופת גמל ילין לפיד

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

        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

  

 : )מעבידים בלבד (תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(

 

  ):ח"שי כל הסכומים הם באלפ (2008שנת 

  משיכות   הפקדות  שם  הקופה  סך העברת זכויות

  מהקופה  אל הקופה

  צבירה נטו

2008  

  22,050  52,163  77,218  10,672  7,667  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2007שנת 

  משיכות   הפקדות  שם  הקופה  סך העברת זכויות

  מהקופה  הקופהאל 

  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  אל הקופה

  צבירה נטו

2006  

  60,888  3,929  57,722  2,278  9,373  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 
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 : תחום קרנות השתלמות  )ג(

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2008שנת  

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2008  

  -46,022  121,114  44,297  4,393  34,689  8,158  61,719   קרן השתלמותילין לפידות 

  16,794  736  16,135  -  363  248  1,510   )ב(השתלמות לפידות ילין 

  32,239  6,858  39,764  398  1,428  518  641  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  26,488  26  26,518  2  625  228  395  ח מדינה"השתלמות אג-יליןלפידות

        499499499499,,,,29292929        128,734128,734128,734128,734        714714714714,,,,126126126126        793793793793,,,,4444        105105105105,,,,37373737        152152152152,,,,9999        265265265265,,,,64646464  כ"סה

  

  ):ח"שים הם באלפי כל הסכומ (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 השתלמותילין לפידות 

  -  -  -  -  -  -  -   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  -  -  -  -  -  -  -  ח" אגהשתלמותילין לפידות 

  -  -  -  -  -  -  -  ח מדינה"השתלמות אג-יליןלפידות

        806806806806,,,,283283283283        37,64337,64337,64337,643        267,925267,925267,925267,925        828828828828        14,95014,95014,95014,950        789789789789,,,,12121212        56,15356,15356,15356,153  כ"סה

  

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי  (2006שנת 

  שם  הקופה  סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות

  ופהמהק  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים 

צבירה נטו 

2007  

  271,514  1,246  248,777  311  1,612  10,774  15,132   קרן השתלמותילין לפידות 
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 שיווק והפצה .12

נעשה שיווק קופות הגמל המנוהלות בידי , טרם כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני .12.1

, החברה בידי עובדי חברות קשורות שהם בעלי רישיון יועץ השקעות או רישיון מנהלי השקעות

שאלים נכון למועד הדוחות מו .או אצל חברי בורסה/אמצעות יועצי השקעות בבנקים ואו ב

 בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים בין , משווקים פנסיוניים4לחברה מאת חברה קשורה 

  . כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם,לחברה הקשורההעובדים 
  

או משווקים /ם פנסיוניים והחברה אינה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשהם עם יועצי .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

עתידה להיות משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור קבוע נקבעה העמלה ש, ליועצים פנסיוניים

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

במהלך תקופת הדוח התקשרה החברה ). קיום הסכם ייעוץ בין היועץ לעמית(בתנאים כאמור 

על השפעה מהותית לעמלות האמורות  אין ,למועד דוח זה. בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים

אולם להערכת הנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות , החברהתוצאות הפעילות של 

  .ההפצה המשתלמות לבנקים
  

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

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

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

משווקים פנסיונים מספר מצומצם של התקשרה החברה עם  2008 - ו 2007פנסיונים ובמהלך 

 .למועד דוח אין מדובר בערוץ הפצה מהותיאולם , לשיווק כלל מוצריה

  

 .חברה מידע תלות במקורות הפנית הלקוחותלוח זה אין למועד ד .12.6

  

 .לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם .12.7

  

 תחרות .13

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

מרכזית לפיצויים , )קופות גמל לא משלמות לקצבה (קופות גמל לתגמולים ואישיות לפיצויים

חברות   למיטב ידיעת החברה עשרותהינו שוק תחרותי ביותר בו פועלות) וקרנות השתלמות

היקף הנכסים המנוהלים בידי החברה לתאריך הדוח אינו להערכת החברה . ניהול קופות גמל

חייב את ומשמעותית ברמת התחרות עליה הוביל למספר המתחרים  .מהווה חלק מהותי מהשוק

  .יהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברתהחברה להקצאת משאבים נ

 

 צעדים במטרה לשפר את תדמית המותג ולמצות כוללתתחרותי ההחברה בשוק התמודדות  .13.2

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

שירות מערך מו כן  כהעלאת הפרופיל התקשורתי תוך הדגשת הערכים הייחודיים למותג

   .השקעה בתשתיות ובכוח אדםבמשך באמצעות  מכירותו

 .   המתחרים של החברה בתחום פעילותה הן כל חברות ניהול קופות הגמל .13.3

  

 עונתיות .14
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קופות מרכזיות לפיצויים  ושוק קרנות , שוק קופות הגמל לתגמולים ואישיות לפיצויים, ככלל

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

 תקופות הדוח היו רצופות ,מאידך. על מנת ליהנות מהטבות מס בשנה המסתיימת) רבעון רביעי(

החברה אין הערכת ל, לפיכך .השפיעו ומשפיעים על התנהגות השוקבשינויי רגולציה בתחום אשר 

ינדיקציה למגמה כלשהי או לשקף התנהגות בנתונים הקיימים בידיה לגבי עונתיות כדי להוות א

  .ואף עשויים להטעות, מסוימת

  

 רכוש קבוע ומתקנים .15

משרדי החברה . )למעט הון עצמי כנדרש מחברה מנהלת(החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו 

 מצדדים שלישיים בלתי חברה קשורהבנכס שנשכר בידי , תל אביב, 50דיזנגוף ' נמצאים ברח

  . קשורים

  

 ים לא מוחשייםנכס .16

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

  . מסחר

  

 הון אנושי .17

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

 בהתאם , משווקים פנסיוניים4 - ואחראי בכיר בתחום הכספים ,דהן–מר אמיר בן, השקעותה

כשהחברה הקשורה נושאת בעלות , לחברה הקשורהלהוראות הסכמי עבודה אישיים בין העובדים 

לרבות , ומקבלת שירותים שונים, החברה אינה מעסיקה כוח אדם במישרין למעט עובדים אלו .שכרם

ושרותי משרד , מזכירות, דואר, שרות לקוחות, מכירות, אדמיניסטרציה,   שירותי ניהול השקעות-

  .  מחברות קשורות, אחרים

  

 ספקים ונותני שירותים .18

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

 .מאת חברה קשורה לחברה המושאל

 

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

 . מאת חברה קשורה', וכד, האדמיניסטרצי

  

שירותי שוק בין החברה לבין לאומי  2004 בנובמבר 24י הסכם מיום "עפ: שרותי תפעול  .18.3

 -וההסכם ייקרא , "לאומי גמל "–ב ביחד "להלן לאומי גמל ומשל(מ "ב בע"מ ומשל" בעההון

לת הכוללים הנה, מקבלת החברה שרותי ניהול לקוחות מאת לאומי גמל") הסכם התפעול"

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

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

בנוסף מספק לאומי גמל . וטפול בהעברת חשבונות עמיתים, מידע על חשבונות העמיתים

 .'העברת הודעות וכד, ע מיד– לעמיתים םשירותי

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

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

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

. עמלת התפעול אותה גובה בנק לאומי הינה בהתאם להוראות הדין, השיווק הפנסיוני לתוקף

  . מהיקף נכסי הקופות0.1%דמי התפעול להם זכאית לאומי גמל מוגדרים מראש בשיעור של 

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

ההסכם ניתן לבטול בכל . לתקופות של שנה בכל פעם)  יום מראש180ם לפחות בידי מי מהצדדי
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   . יום מראש180עת בהודעה מוקדמת בת 
  

 .במהלך תקופת הדוח התקשרה החברה בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים :הסכמי הפצה .18.4

אולם , החברהעל תוצאות הפעילות של השפעה מהותית לעמלות האמורות אין , למועד דוח זה

 . רכת הנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המשתלמות לבנקיםלהע
 

בעקבות כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף נערכה החברה להתקשר עם : הסכמי שיווק .18.5

 התקשרה החברה עם מספר מצומצם של משווקים 2008 -  ו2007משווקים פנסיונים ובמהלך 

 .עד דוח אין מדובר בערוץ הפצה מהותיאולם למו, פנסיונים לשיווק כלל מוצריה

 

 חשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים בבנק לאומי :שרותי בצוע לקופות גמל .18.6

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

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

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

 ).לרבות קופות הגמל שנוהלו בידי תאגיד קשור לבנק לאומי(גמל אחרות 

  

 החברה התקשרה בהסכם עם משרד עורכי דין לפיו :שרותי השתתפות באסיפות כלליות .18.7

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

וזאת לצורך עמידה בדרישות תקנות הקופות לעניין השתתפות , 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:םתלות בספקי .18.8

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

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

ובמידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה , די בנק לאומיבהם מוצעים וניתנים השירותים בי

י הוראות הממונה "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

  . וכחיאלא רק במקביל לסיום התקשרותה עם המתפעל הנ, חדשות

  

 השקעות .19

  . למעט השקעה בציוד טכני ובפרסום, 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 (חוק לתיקון פקודת מס הכנסה , בקריאה שנייה ושלישית

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

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

 .ך ואיל2010 משנת המס 25%לשיעור של 

 

 2008 בפברואר 26ביום  –1985א "התשמ) תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה  .21.1.2

תיקון ) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה , עבר בכנסת בקריאה שלישית

לפיו תחולתו , ")התיקון "- להלן (2008- ח"התשס, )הגבלת תקופת התחולה) (20' מס

 לא 2008ומשנת המס , 2007אומים בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס של חוק התי

למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי , יחולו עוד הוראות החוק

לא תחושב עוד התאמה של ,  ואילך2008בשנת המס , בהתאם לתיקון. המס

תופסק ההצמדה למדד של , כן-כמו. ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי

באופן , סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים לצרכי מס

והצמדתם למדד תיפסק , 2007שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס 

 .ממועד זה ואילך

 

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

משולם מס על הרווח ועל השכר , כךבהתאם ל. מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה

. י הכללים שנקבעו בחוקים אלו ובשעורים הזהים לשיעורי מס ערך מוסף"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 33.73%א שיעור המס האפקטיבי החל על החברה בשנת הדוח הו .21.3

 להלן מובא תיאום בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו 36.78%סטטוטורי בשיעור 

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

 :לבין הסכום שנזקף בדוח רווח והפסד בשנת הדוח

 

  2008  2007  2006  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

  612  1,196  925  רווח לפני מס

  40.6%  38.53%  36.78%  שיעור מס סטטוטורי

  248  461  340  מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי

        :במס בגין) הפחתה (תוספת 

  20  -  )23(  מיסים בגין שנים קודמות

  -  -  )21(  הכנסות פטורות

  )37(  -  -  מיסים נדחים שטרם מומשו אשר לא חושבו בגינם) הפסדים(רווחים 

  -  )7(  4  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

  -  16  12  נטו, הפרשי תאום נכסים כספיים והפרשים אחרים

  3  19  -  הפרשים תמידיים

        234234234234        489489489489        312312312312  הוצאות מס בדוח הכספי
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 מגבלות ופיקוח .22

  :הםועיקרי, להלן פרוט הדינים העיקריים החלים על פעילות החברה

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

מגבלות לעניין העברת אמצעי שליטה בחברה , ירקטורים וחברי ועדת השקעותכשירויות ד

, 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,  לעמיתיםדיווחים, 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

, לממונה, י דרישות החוק"ברה פנתה עפהח. 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

. 2006 בפברואר 10וני נכנס לתוקף ביום שיווק הפנסי 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

. 'סוכן וכד/תשלומים ליועץ, וחותיוסוכן ביחסיו עם לק/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

 

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

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

, 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

  

  : 2008-ח"התשס, )הוראת שעה) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  .22.4

התאמת תקנות הקופות להסכם הקיבוצי  שנחתם  עם הסתדרות העובדים ולצו ההרחבה 

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

  . העובדיו הפקדות לקופת גמל לקצב

  

תקנות  ("2006 –ו "התשס) עמלות הפצה) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.5

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

 . 0.25%שלא יעלה על  ומוגדר 

  

 2007 -ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.6

הרכב חברי , תקנות הדירקטוריון קובעות תנאי כשירות לדירקטורים"): תקנות הדירקטוריון("

טוריון נושאים שעל חברי הדירקטוריון לדון בהם והוראות נוספות ביחס לדירק, הדירקטוריון

 .תיווועדו
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, )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.7

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

  . עסקאות בנכסי קופת גמל וכן הוגדרה עמלת ניהול חיצוני

  

-ח"תשס, )העברת כספים בין קופות גמל) (קופות גמל (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים .22.8

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

  . תכנית לביטוח חיים וקרנות פנסיה ללא תשלום מס, ות גמלקופ: השונים

  

,   הוראות מסויימות בפקודת מס הכנסה  נוגעות לפעולת קופות גמל:פקודת מס הכנסה .22.9

והגבלת שעורי ההשקעה ,  השקעות ורווחים הנצברים בקופות גמלילמיסולרבות בכל הנוגע 

ת מאותם נכסים לא יראו כהכנסה המותרים לקופות גמל בנכסים מסויימים על מנת שהכנסו

 . מעסק בידי הקופה

  

דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה מנהלת קופת , חבות זהוי(צו אסור הלבנת הון  .22.10

ג מטיל " קופ–צו אסור הלבנת הון "):  ג" קופ–צו אסור הלבנת הון  ("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 "חוק הגנת הפרטיות התשמ .22.11

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

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

  . המאגרים

 

פעילות החברה או חלקים מפעילותה ,  בנוסף להוראות הדינים המפורטים לעיל:שונות .22.12

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

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 ורטגים שיתופי פעולה אסט

  

 הליכים משפטיים .24

. או נושאי משרה בחברה  צד להליכים משפטיים כלשהם/ לא היו הדירקטורים ו31/12/08ליום 

בסכום שאיננו  החברה תביעה כספית נזיקית נתקבלה במשרדי 26.02.2009ביום , אחר תאריך הדוחל

להערכת החברה בהסתמך על יועציה . פרסום דוח זה טרם הוגש כתב הגנהנכון למועד . מהותי

או כנגד /לא ידוע לחברה על כוונה לנקוט כנגדה ו, למעט האמור. המשפטיים אין כל בסיס לתביעה

ולמיטב ידיעת החברה אין בכוונת מי מהם לנקוט בהליכים , הדירקטורים בחברה  בהליכים כלשהם

  .כאמור
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 יעדים ואסטרטגיה .25

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

  . חברההגדלת הכנסות ההיקף הנכסים המנוהלים על ידה לשם 

  

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

ותוך הצעת מבחר מוצרים מגוון שיאפשר מתן מענה , יבדרך של ניהול השקעות מקצוע, קופות גמל

  . לצרכי סוגי עמיתים שונים

  

 . או קרנות השתלמות נוספות להרחבת סל מוצריה/החברה בוחנת מעת לעת  הקמת קופות גמל ו

או קרנות השתלמות /החברה אינה בוחנת רכישת  פעילות ניהול קופות גמל ו, למועד דוח זה

  .מאחרים

  

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

  . ומוצריםםשירותילהרחיב את בסיס הספקים ולאפשר היצע גדול יותר של 

  

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .26

הנהלת התוכנית מעריכה כי המשך התחרות בענף לרבות תקנות הניוד שנכנסו יגבירו את 

  תימשך השפעת השינויים מצד שוק ההון,כמו כן. פים מקופה לקופההתחרותיות והעברות הכס

 להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים אשר בהעדר יציבות צפויים מסלולים סולידים

 מותנה בשמירה על תשואות נאותות הוקיומ,  החברה מבוססת על ניתוח השוק הערכת.להיחלש

, פים ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות החסכוןוהעדר שינויים נוס, ביחס למתחרים בשוק

     .ולפיכך אין ודאות כי תחזיות או הערכות אלה יתממשו

  

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

לים או  לא אירעו אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגי2008 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, מידע זה נסמך בין היתר. 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, שינויי חקיקה, חוסר יציבות כלכלית, כלכלות מקומיות

  

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

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

לתנודתיות כאמור השפעה על היקף פעילות הציבור בשוק ההון . 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 , יר לפידותילין ויאה  דב "הואיל וניהול השקעות החברה נעשה בידי ה. למוניטין החברה

    .ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות הקופות"תלות בהמשך פעילותם של ה
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המאבק בין החברות המתחרות בשוק נסב על .  השוק בו פועלת החברה הינו שוק תחרותי– תחרות

הואיל והחברה . או למשווקים/והן על הטבות שעשויות קופות להציע לעמיתים ו, תשואות הקופות

והיקף נכסיה אינו משתווה להיקף הנכסים המנוהלים בידי גופים , ינה חברה חדשה יחסית בתחוםה

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

להערכת החברה ריבוי מספר המתחרים יגרור עליה משמעותית ברמת התחרות ויחייב את החברה 

  .שאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברתלהקצאת מ

  

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

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

  .  נית לגדול בהשקעות ובחסכון לטוות ארוךחקיקה תכופים פוגעים בתחושת היציבות שהיא חיו

  

  – 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 "של חברות שהיא משקיעה באג פירעון החוב היטב את יכולתבוחנת החברה למזער סיכון זה 

פיקוח ובקרה נאותים , לחברה מנגנוני ניהול .שלהן וכן מפזרת את ההשקעה בין חברות רבות

דירקטוריון החברה קבע גבולות חשיפה . לניהול סיכוני האשראי הנובעים מפעילות ההשקעות

 .אחר יישום המדיניות שקבע לסיכונים הנובעים מהעמדת אשראי וכן נהלי בקרה למעקב שוטף

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

, גובה הריבית, האינפלציה, הצמיחה והתעסוקה במשקדוגמת רמת , כלכליים-משינויים מקרו

יים השונים כלכל- ובחשבון את התרחישים המקר החברה לוקחת .תנודות שערי החליפין ועוד

ם  בקופות במקרה של תרחישי האפשרית להקטין ככל האפשר את הפגיעההאפשריים ומנסה

 .  וזאת בין היתר באמצעות פיזור רחב של תיק ההשקעותשליליים

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

מ "אגרות חוב בעלות מחב החברה משקיעה. ופות הגמלישפיעו על ערך הנכסים אשר בהחזקת ק

 . 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 . )הי לשער המטבעבאופן ישיר או על ידי החזקה בנכס שצמוד בצורה כלש(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  •

ן זה מחזיקה מנת להתמודד עם סיכועל  .גבוהות יותר מכמות הנכסים הנזילים שיש בקופות

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

הוא מושתת מהווים המערכות המנהלות אותו האמצעים והציוד עליו , 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

ת והכלים השיטו, אבטחת המידע תוך ניהול המשאבים הנדרשים לקיומם ההולם של התהליכים

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

 מינתה 2006-9-6בהתאם לחוזר האוצר . חשיפה או שינוי בלתי מורשה מתוככי החברה ומחוצה לה

ונות ממונה אבטחת מידע ומנהל אבטחת מידע על מנת ליישם את עקר, הנהלת החברה ועדת היגוי

נסמכת התוכנית בין היתר על היערכות החברה המתפעלת להגנה על המידע , כמו כן. המדיניות

  .השייך לתוכנית ואשר קיים במערכות המחשוב של החברה המתפעלת
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חוק .  הפעלת הקופות דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנות– 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

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

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

  

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

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

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

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

לקוחות לצורך החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות . 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

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

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

  

המדורגים בהתאם להערכות הנהלת , בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם

  :החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי החברה 

  

  

  

  

  

  

  

    

  
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  לותהפעילות החברה בכל

  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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   2008, בדצמבר 31 שהסתיימה ביום לשנה ירקטוריוןדוח הד

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

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א
  

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

 קופות גמל וקרן השתלמות אחת 4הול החברה החלה לפעול בני. 2004 בנובמבר 24החברות ביום 

 נתקבל אישור משרד האוצר להפעלת קופת גמל נוספת וכן 2005במהלך . 2004בחודש נובמבר 

 אישר דירקטוריון החברה 2007בחודש אוקטובר . אשר לא הופעלולהפעלת קרן השתלמות נוספת 

את אישור משרד האוצר הקופות קיבלו . שינוי שמות ומדיניות הקופות על מנת להתחיל פעילותן

 התקבל 2008 בחודש מאי 25ביום . 2007 בדצמבר 28לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

קרן ההשתלמות ). ח"ילין לפידות השתלמות אג (אישור משרד האוצר להפעלת קרן השתלמות נוספת

 ממשרד האוצר  התקבלו אישורים2008'  בחודש ספט28ביום . 2008הופעלה לראשונה בחודש יולי 

-וילין לפידות) ללא מניות(ח מדינה "גמל אג- ילין לפידות (להפעלת קופת גמל וקרן השתלמות נוספות

 .2008הקופות הופעלו לראשונה בחודש אוקטובר )). ללא מניות(ח מדינה "השתלמות אג

  

  

  :להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמנהלת החברה למועד הדוח

  

  

  
    הקופהשם

פר אישור מס מס

  הכנסה
  ניהול

  בנאמנות  1035  ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1036   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1037  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  בנאמנות  1163  )ב(ילין לפידות גמל 

 בנאמנות  1360  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

 נותבנאמ  1038   קרן השתלמותילין לפידות 

  בנאמנות  1162   )ב(השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1319  ח"השתלמות אגילין לפידות 

 בנאמנות  1361  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

 בנאמנות  1039  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :שיש לקופות המנוהלות תחת החברה(*) פרטים בדבר סוג האישורים

  
  

אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל רק לגבי ,  לחוק קופות הגמל 3בעקבות תיקון (*) 

 נתקבל 2008מופקדים בשל שנת המס לגבי כספים ה. 2008כספים שהופקדו לקופות בשל שנות המס שקדמו לשנת 

  .ביטוח וחיסכון אישור גורף כקופת גמל לקצבה, מהממונה על שוק ההון
  

  :2008בשנת  החברה על ידי שנוהלועמיתים חשבונות מספר 

  

  

  מעמד העמיתים  רסוג האישו    הקופהשם

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים  ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים  )ב(ילין לפידות גמל 

  שכירים ועצמאים  תגמולים ופיצויים  ח מדינה"אג גמל - ת ילין לפידו

  שכירים ועצמאים  השתלמות   קרן השתלמותילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  מעבידים  פיצויים  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  סך הכל  בידיםמע  שכירים  עצמאים    הקופהשם

  9,395  -  2,224  7,171  ילין לפידות קופת גמל 

  3,435  -  695  2,740   תיתמנייילין לפידות קופת גמל 

  1,621  -  312  1,309  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  251  -  55  196  )ב(ילין לפידות גמל 

  585  -  119  466  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  11,268  -  8,913  2,355   קרן השתלמותילין לפידות 

  365  -  315  50   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  414  -  328  86  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  370  -  296  74  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  377  377  -  -  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :31/12/2008 ליום החברה המנוהל על ידי סך זכויות העמיתים

  

  

  

  

  

  

  

  :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"לוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בעבמ

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

ל  אחד המחזיקים  כ, 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

  

  :יים בפעילות החברה  ובמסמכי היסודשינו

. 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
  סך זכויות העמיתים

  )ח"אלפי ש(

  565,863  ילין לפידות קופת גמל 

  81,749   מנייתיתמל ילין לפידות קופת ג

  216,843  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  17,131  )ב(ילין לפידות גמל 

  81,149  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  457,663   קרן השתלמותילין לפידות 

  14,727   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  30,407  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  26,878  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  154,914  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

        324324324324,,,,1,6471,6471,6471,647  כ"סה
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 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים  .ב
 מצב עסקי  החברה .1

 11,078 -לעומת כ, ח"אלפי ש 5,060 - מסתכם בכ2008 בדצמבר 31רכושה  השוטף  של החברה  ליום 

  . 2007 בדצמבר 31ח ליום "אלפי ש

  -לעומת כ, ח"אלפי ש 2,312 - מסתכמות בכ2008 בדצמבר 31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 

שינויי בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקר מחבות החברה . 2007 בדצמבר 31ח ליום " אלפי ש8,717

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

 31ח ליום " אלפי ש2,225לעומת הון העצמי בסך  , ח"אלפי ש 2,838 – מסתכם בכ 2008 בדצמבר 31ליום 

פי  אל1,150 הנדרש מחברה לניהול קופות גמל הינוהמזערי ההון העצמי , למועד הדוח. 2007בדצמבר 

  .ח בקירוב"ש

  

 תוצאות הפעילות .2

 מסתכמות לסך 2008 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום מדמי ניהול מקופות גמל הכנסות החברה 

דמי הניהול . 2007 בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום " אלפי ש17,964לעומת , ח"אלפי ש 17,588

 בדצמבר 31ה שהסתיימה ביום  לשנ) המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים(לחברה קשורה 

. ח בתקופה המקבילה אשתקד" אלפי ש14,537 –לעומת כ , ח"אלפי ש 11,238 מסתכמים לסך 2008

הרווח הנקי של החברה לשנה . הקיטון בדמי הניהול לחברה קשורה נובע מהפסדי החברה מניירות ערך

  אלפי707 -ת רווח נקי של כלעומ, ח"אלפי ש 613 מסתכם לסך של 2008 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

  .2007 בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום "ש

  תמצית דוחות רווח והפסדלהלן 

  )ח"אלפי ש(

  

  

 נזילות ומקורות מימון .3

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

  .באשראי

לצורך ח "אלפי ש 3,163מזומנים נטו בסך בחברה השתמשה ה 2008 בדצמבר 31בשנה שהסתיימה ביום 

ח בתקופה "אלפי ש 4,149 -בסך שנבעו לחברה מפעילות שוטפת נטו  לעומת מזומנים ,פעילותה השוטפת

תמורה ממכירת (פעילות השקעה מ ח"אלפי ש 417 סך של חברהנבעו לבתקופה זו . המקבילה אשתקד

  ). בניכוי רכישותניירות ערך סחירים

  

 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  2008 בדצמבר 31מיום 

  . על החברה ועל דוחותיה הכספיים

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  /2008/1231  /2007/1231  /2006/1231  

  5,450  17,964  17,588  הכנסות מניהול קופות גמל

  276  451  )2,231(  ואחרותמניירות ערך ) הפסדים(רווחים 

        5,7265,7265,7265,726        18,41518,41518,41518,415        357357357357,,,,15151515  סך הכנסות

        

  5,107  17,207  14,406  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  7  12  26  נטו, הוצאות מימון

  234  489  312  הוצאות מס

        378378378378        707707707707        613613613613  רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק  .ג
  

  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה
  

, מושפע מגורמים פוליטייםו, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, החברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון
ל עו, היקף פעילות הציבור בשוק ההוןגורמים אלו משפיעים על . וכלכליים בישראל ובעולם, ביטחוניים

 ן והפיננסים" הנדל המשבר בשוק והעמיקךנמש 2008נת בש. מחירי ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים
משברים אלו הובילו לירידות חדות .  ומחנק האשראי שבא בעקבותיו, ובמדינות אחרותבארצות הברית

  . במדדי המניות ואגרות החוב הקונצרניות ולעליות באגרות החוב הממשלתיות
  

- ירד ב50מדד יתר , 67.74%- ירד ב75מדד תל אביב , 46.19%- ב25ירד מדד תל אביב  2008במהלך שנת 
 ירד 20ומדד תל בונד , 14.04%-ח קונצרני כללי ירד ב"מדד אג, 9.5%-ח ממשלתי עלה ב"מדד אג, 73.05%

  .3.24%ב
  

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

  כללי
בארצות הברית ומחנק האשראי שהתפתח בעקבותיו השפיעו   והפיננסיםן" המשבר בשוק הנדל2008בשנת 

ן "מחיר הנדלבמהלך השנים הקודמות . שוק ההון בישראלעל ובכללם גם , רבות על שוקי ההון בעולם
 אפשרו מתן אשר,  נמוכיםן רשם עליות שערים רצופות ושיעורי חדלות פירעו בארצות הבריתלמגורים

דורגו על ידי חברות , כאלו אוגחו על ידי מוסדות פיננסייםמשכנתאות . הלוואות בעלות מרכיב הון עצמי נמוך
בארצות  ן"הנדלהחלשות שוק . ונמכרו להשקעה ברחבי העולם) ודולוגיה בעייתיתתוך שימוש במת(דירוג 
 על ידי בנקים ו שהוחזקערכי הנכסיםעה ב לפגיו הוביל והשימוש הנרחב בנגזרים פיננסיים בעייתייםהברית

 מרכזיים וחשש ליציבות כלל המערכת הפיננסית  גופים פיננסייםוהובילה לקריסה של) זריםאמריקאים ו(
 אלו של ובראשם  והבנקים המרכזייםנקטו ממשלות העולם, בתגובה.  חמורלמחנק אשראיובעקבות כך 

סיוע כספי למוסדות פיננסיים ,  מרחיבהתמוניטאריפיסקאלית ומדיניות : ארצות הברית צעדים רבים
 הובילו התפתחויות אלו לירידות שערים חדות בשערי המניות ואגרות ,ל"בדומה לחו, בארץ. והגברת הנזילות

שחלקן אף  ו שווי נכסיהן ירד משמעותיתן בפרט עקב חשש כי" ושל חברות הנדלהקונצרניות בכללהחוב 
  . לעמוד בהתחייבויותיהןיתקשה

  
שבאה לידי ביטוי בין היתר ,  פעלה להקטנת רמת הסיכון בקופות הגמל ובקרנות ההשתלמותהנהלת החברה

 -ח הקונצרני"ח ממשלתיות במינון סביר ובתחום האג"בהשקעה באג, בהקטנת החשיפה לשוק המניות
  . בהשקעה בעיקר באגרות חוב של חברות יציבות ומבוססות יחסית

 
 היה קצב האינפלציה השנתי 2008במהלך כל שנת . 3.8% עמד על 2008לציה בשנת שיעור האינפ – אינפלציה

בעקבות , אולם. 5.5%ובשיאו אף עמד על , שהוא הגבול העליון של יעד האינפלציה של הממשלה, 3%- מעל ל
 חודשים 12- האינפלציה החזויה ל, ירידת מחירי הסחורות והנפט והאטת הפעילות הכלכלית במדינות רבות

הנהלת החברה עוקבת אחר הגורמים השונים אשר .  ואף נחזה כי תהיה שלילית2008מה ירדה במהלך קדי
יטה על הרכב הנכסים ובהתאם להם ולציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית מחל, משפיעים על האינפלציה

  .בקופות הגמל
  

 של השנה השקל תוסף במהלך החצי הראשון. 2008 לעומת הדולר במהלך 1.1%-השקל תוסף ב- דולר-שקל
הסבר אפשרי לכך הנו תנאי המקרו הטובים יחסית של ישראל והזרמת דולרים לישראל על ידי . בחדות

אחד .  פוחת השקל מול הדולר2008במהלך החצי השני של . ל" בתגובה למשבר האשראי בחומשקיעים
 מיליון 25-והחל לרכוש כאשר התערב במסחר , ח של בנק ישראל" הנו תוכנית רכישות המטהגורמים לכך

  . דולר ביום מיליון 100-בע את קצב הרכישות לכיולאחר מכן אף ר,  ביוםדולר
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 3.25% עד לרמה של 4.25% ריבית בנק ישראל הופחתה בחודשים הראשונים של השנה מרמה של - ריבית
 4.25%לגובה של לאחר מכן הועלתה הריבית על . בחודש אפריל בעקבות חששות בנק ישראל מהאטה כלכלית

 עקב 0.75%לאחר מכן הורדה הריבית בחדות עד לגובה של . עקב חששות בנק ישראל מעליה באינפלציה
זוהי הריבית הנמוכה ביותר . חששות בנק ישראל מהאטה בצמיחה הכלכלית והתמתנות האינפלציה

.  מרחיבהת מוניטאריזאת בדומה למדינות רבות בעולם אשר נקטו במדיניות, בהיסטוריה של מדינת ישראל
ואילו חלקו , הורדות הריבית של בנק ישראל השפיעו רבות על התשואה בחלקו הקצר של עקום התשואות

על מנת להוריד את התשואות בחלקו הארוך של העקום החל בנק ישראל . הארוך של העקום הושפע פחות
.  רכישות אלו על העקוםאולם מוקדם לקבוע את השפעת, לרכוש אגרות חוב ממשלתיות בשוק המשני

 על החלטות החברה בקשר לאגרות החוב שבהן משקיעות האפשריים בשיעורי הריבית משפיעיםהשינויים 
  .קופות הגמל

  
. ג" מהתמ2.1%- שהם כח"ש מיליארד 15.2- הסתכם בכ2008 הגירעון הכולל בשנת -הגירעון בתקציב המדינה

אז עמד  (2003גידול בגירעון השנתי הראשון מאז שנת זהו ה. 0.5%-הגירעון גבוה מהתכנון המקורי בכ
וההסבר העיקרי לו הוא הירידה בהכנסות המדינה ממיסים בעקבות המשבר ) ג" תמ5.4%הגירעון על 

  .אשר הוביל לירידה בפעילות הכלכלית, הכלכלי
  

ר עודף של  לאח,דולר מיליארד 1.6-ף הסתכם ב העודף בחשבון השוט2008 בשנת -מאזן התשלומים הלאומי
 2.6לעומת ,  מיליארד דולר3.8-רותים הגיע ליהגירעון בחשבון הסחורות והש. 2007 בשנת דולר מיליארד 4.2

בדומה ,  מיליארד דולר10.5-ל בישראל הסתכמו ב"השקעות ישירות של תושבי חו. 2007מיליארד דולר בשנת 
 ירידה חדה ביצוא ויבוא של סחורות חלה, 2008ברבעון הרביעי של שנת . 2007להשקעות הישירות בשנת 

  . וזאת בשל השפעות המשבר הגלובליושרותים לעומת הרביע הקודם
  

  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים
  

  ירדו סך ההנפקות בשוק הראשוני2008 במהלך שנת -  וגיוסי ההון על ידי חברות ואגרות החובשוק המניות
ח במכירת " מיליוני ש18,765גויסו : ת ישראליות בתל אביב וניו יורקשל חברו, ח קונצרני"של מניות ואג

-בהשוואה ל, )ב" בארהח במניות שהנפיקה חברת טבע" מיליארד ש11-כולל כ(מניות והמירים למניות 
ח " מיליוני ש87,116-בהשוואה ל, ח קונצרני"ח באג" מיליוני ש23,353גויסו . 2007ח בשנת " מיליוני ש24,103
ח בשנת " מיליוני ש31,126-ח בהשוואה ל" מיליוני ש53,067ח ממשלתי גויסו "באג, לעומת זאת .2007בשנת 
2007.  

  
במחזור במסחר היומי הממוצע באופציות על מדד  חלה ירידה 2008נת מהלך ש ב– ף ונגזרים"שוק המעו

חזור יומי ממוצע וזאת בהשוואה למ,  אלפי אופציות332-מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם ב. ף"המעו
  .2007 אלפי אופציות בשנת 385של 

  
   אלותמגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל ומצבן של הקופות ביחס להתפתחויו

, נראה כי חל שינוי בהעדפת הסיכון של חלק מן החוסכים,  ובעקבות המשבר הכלכלי2008במהלך שנת 
ואף בקיטון בהפקדות , קעה סולידיים יותרדבר שהתבטא במעבר כספים לאפיקי הש, לטובת הקטנת הסיכון

הקימה החברה קופת גמל , על מנת לתת מענה לחוסכים בעלי העדפת סיכון נמוכה. וגידול במשיכות כספים
  .ח ממשלתי"וקרן השתלמות שמרבית נכסיהן מושקעות באג

  
  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 2005 ביולי 25

במסגרת .  ונכנסה לתוקף במועדים שונים2005 אשר פורסמה בתחילת אוגוסט ")ועדת בכר("בישראל 
תוקן חוק , יגודי העניינים בשוק ההון בישראלנחקק חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות ונ, 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 
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בהתאם לחקיקה ). עמלות הפצה(ותקנות השקעות משותפות בנאמנות ) פצהעמלות ה) (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
 הבנקים מנהלים עבור הציבור את כספו ומייעצים לו היכן , מחד,המובנה הנובע ממבנה בוניגוד האינטרסים 

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

בשוק שהביאה למעבר עמיתים מקופות גמל שנוהלו בידי הבנקים לקופות גמל המנוהלות בידי חברות 
   . מגמה אשר ממנה נהנתה ונהנית החברה, פרטיות

  
  רפורמה בתחום המיסוי

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

 הושוו שיעורי המס החלים על ניירות 2005בתחילת . לגבי רווחי הון בבורסההפטורים שחלו 
ל לשיעורי המס החלים לגבי ניירות ערך הנסחרים בבורסה "ערך הנסחרים בבורסה בחו

לה דבוטלו הטבות מס או הוג,  לתקנות מס הכנסה3 בעקבות תיקון מס 2006בשנת . בישראל
במסגרת החקיקה , כמו כן . עה בקופות גמל מהטבות המס הנובעות מהשקתהזכות ליהנו

. הוסדרה פעילותה של קופת הגמל  בחקיקה ראשית הכוללת קבוצת חוקים המכונים חוקי בכר
לתוך החקיקה אומצו מרבית הנושאים שהיו קבועים בתקנות מס הכנסה וכן הורחבו נושאים 

במסגרת . ספיים וקנסותכגון סמכויות הפיקוח של הממונה וסמכויות הטלת עיצומים כ, נוספים
 2008גם בשנת . החקיקה נקבע כי השר הממונה רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו

  .חוזרים וטיוטות הכוללים הוראות המסדירות ומבהירות את האמור בחוק, פורסמו תקנות
  . הגנת הפרטיות וחוק איסור הלבנת הון, בנוסף חלים חוקים נוספים מתחום דיני העבודה

  
. 2008-ח"התשס, )166מספר ( פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 2008 ביולי 29ביום   .ב

בפקודה נקבע פטור ממס הכנסה לקופות גמל ובלבד שההכנסה אינה הכנסה ששולמה לקופת 
גמל על ידי תאגיד העוסק בעסק שהוא בשליטת קופת הגמל או שלקופת הגמל יש בו החזקה 

" החזקה מהותית"ו" שליטה"את ההוראות שנקבעו בפקודה לענין התיקון שינה . מהותית
  :כדלקמן

  
או קבוצת קופות גמל המנוהלות או , החזקה מהותית תחשב החזקה של קופת גמל אחת  .1

 20%בשיעור העולה על , יחד ולחוד, במישרין או בעקיפין, המוחזקות בידי אדם אחד
  .באחד או יותר מאמצעי השליטה בתאגיד

  
בידי קופות , במישרין או בעקיפין, יחד או לחוד, ה תחשב החזקה או זכות להחזקהשליט  .2

  . מאמצעי השליטה בחבר בני אדם50%בשיעור העולה על  , גמל
  

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

מחוץ למערכת ניהול ההשקעות הבנקאית וכן ההקלות הרבות בהקשר לשקיפות ביצועי הרבות הנמצאות 
את היקף השוק , 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 , ה למערכת שיווקית אובייקטיבית ודומיננטיתבישראל והפיכת

החברה מעריכה כי מודעות זו צפויה להתחזק בשנים . צפוי להתחזק, ההשקעות לבין נתח השוק שלהם
  .הקרובות וכי הדבר יפעל לטובת גופי השקעה שיצטיינו בביצועיהם ויתרום לפתיחת אפיקי השקעה חדשים
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  ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברהמצבן  .ד

  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1

השינויים . בתקופת הדוח חלו שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשוק ההון הישראלי

רת להעב, בין היתר לשינוי דרכי החיסכון בקופות הגמל והניוד בקופות הגמלהמהותיים נוגעים 

הגדלת השקיפות בקשר עם ביצועי קופות , פעילות ניהול קופות גמל מהגופים הבנקאיים לאחרים

 ןהקלת מנגנון העברת הכספים מקופה לקופה והטלת מגבלות שונות לגבי תקופת החיסכו, גמל

להערכת החברה השפיעו השינויים האמורים על העברת  . בקופות גמל והזכאות להטבות במס

מגבלות הדין לעניין תקופת ההשקעה והזכאות להטבות ,  כמו כן.ם מקופה לקופהכספים מנוהלי

  . לפגוע בהיקף ההפקדות בקופות גמלבקשר עם השקעה בקופות גמל עשויה

 

  לעמיתים הסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים .2

    :השוואה לתקופות קודמותת הדוח בלהלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופ

  

  

  )ח" שימיליונ( ליום נטו , נכסי הקופההיקף   

  31/12/06  31/12/07  31/12/08  שם  הקופה 

  557.9  950.3  565.9  ילין לפידות קופת גמל 

  129.2  177.9  81.7   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  68.9  108.6  216.9  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  -  -  17.1  )ב(ל ילין לפידות גמ

  -  -  81.1  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  327.9  628.3  457.7   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  14.7   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  -  -  30.4  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  26.9  ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  74.1  164.3  154.9  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  1,158.0  2,029.4  1,647.3  כ"סה

  

 11.4נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות בסעיף 

   .לדוח תיאור עסקי החברה

  

 ניתוח ההתפתחויות

קרן השתלמות  , קופות גמל3 הופעלו בידי החברה אז, 2004בחודש דצמבר פעילות החברה החלה 

 קרנות 3 קופות גמל ו2 הפעילה החברה 2008 ובמהלך שנת 2007בסוף שנת . פיצוייםוקופה מרכזית ל

  .  של הקופות הקיימותמזו שונה מדיניות השקעההשתלמות נוספות בעלות 

 היה נתון להשפעתו החריפה של המשבר בשווקים הפיננסים 2008שוק ההון בישראל בשנת 

 2008 הרבעונים השלישי והרביעי של שנת על רקע משבר זה אשר התעצם במהלך, םהבינלאומיי

 רשמו המדדים המובילים ירידות חדות 2008בסיכום שנת . החריף גם המשבר הפיננסי בישראל

ובשל מחנק האשראי והחששות ממשבר עלו תשואות אגרות החוב של רבות מהחברות בשוק 

 לחוק קופות הגמל 3ון תיק, בנוסף. הישראלי וחלו ירידות שערים חדות באגרות החוב הקונצרניות

מגביל את ההפקדות לקופות ,  אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות2008מינואר 

 וכן קובע כי קופות גמל מרכזיות 2007אלו רק לעובדים אשר הופקדו בגינם כספים בדצמבר 
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מגמת יציאת  בהשפעת התפתחויות אלה החלה .2011לפיצויים ימשיכו לפעול רק עד לחודש ינואר 

מגמה אשר לא , כספים והפחתה בהפקדות השוטפות לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בישראל

ערך הביאו לקיטון בסך בשערי ניירות הת והשפעות אלו בשילוב עם יריד. פסחה גם על החברה

המשך התחרות בענף לרבות תקנות הניוד שנכנסו  להערכת החברה. 2008הנכסים המנוהלים בשנת 

תימשך השפעת השינויים מצד , כמו כן. ו את התחרותיות והעברות הכספים מקופה לקופהיגביר

שוק ההון אשר בהעדר יציבות צפויים מסלולים סולידים להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון 

  . להיחלשצפויים 

ת  בעיקרו מתשואות גבוהות יחסיחל גידול בהיקף הפעילות הנובע 2007 -  ו2006במהלך השנים 

כמו כן חלו בשנים אלו שינויים בשליטה בקופות גמל בשוק שהביאו לעזיבת , לפרופיל הסיכון

להערכת . ומכך נהנתה בין השאר גם החברה, עמיתים בקופות קיימות ומעברן לקופות חדשות

כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים , החברה

ם של התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות בנקאיים וכן היות

  . החברה בשל החובה לשלם עמלות הפצה לבנקים

וקיומה מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס , ת על ניתוח השוקו החברה מבוססתוהערכ

ולפיכך אין ,  החסכוןוהעדר שינויים נוספים ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות, למתחרים בשוק

     .ודאות כי תחזיות או הערכות אלה יתממשו

    

 פות הגמל בשנת הדוחניתוח התשואות שהשיגו קו .3

  

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

  

  
  2006שנת   2007שנת   2008שנת   שם  הקופה

  18.12%  6.14%  -20.28%  גמל ילין לפידות קופת 

  34.41%  6.42%  -40.26%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  13.65%  6.16%  -8.35%  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  -  -  -15.17%  )ב(ילין לפידות גמל 

  -  -  2.07%  (*)ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  17.87%  6.10%  -20.01%   קרן השתלמותילין לפידות 

  -  -  -11.23%   )ב(השתלמות ידות ילין לפ

  -  -  -5.39%  (**)ח"השתלמות אגילין לפידות 

  -  -  1.68%  (*)ח מדינה" השתלמות אג- ילין לפידות 

  19.07%  6.72%  -17.62%  לין לפידות קופה מרכזית לפיצוייםי

  

  .10/2008 - הקופה החלה פעילותה ב)(*

  .07/2008 -הקופה החלה פעילותה ב(**)
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 יכוני שוק ודרכי ניהולםחשיפה לס  .ה

  .ה תיאור עסקי החבר 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
 : פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלתלהלן  .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

  :בות בהן השתתף במשך השנהמספר הישי

  14    :דירקטוריון

  5    :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

    M.B.A   : השכלה 

  

  :   בחמש שנים אחרונות עיסוקיו

   ל בגזית גלוב"מנכס– 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
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  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

  15    :דירקטוריון

  5    :וועדת ביקורת

    26    :וועדת השקעות

  יועץ עסקי  ):   'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  לא  : ו חברה קשורהעובד התאגיד א

  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(קעות בהון סיכון הש, ל בחברת קונרס"  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



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  דוח הדירקטוריון
  
  

46  

  

  אליהו שחר:   שם  .ג
    26004069  . ז.ת. מס

    1946  : שנת לידה

  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

  15    :דירקטוריון

    5    :וועדת ביקורת

ות וכן מכהן מנהל חברה פרטית לייעוץ השקע  :  )'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

  

  :  רקטורבהם משמש כדינוספים 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

  :תף במשך השנהמספר ישיבות  בהן השת

  15    :דירקטוריון

  :)טוריוןמלבד 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

  

   :בהם משמש כדירקטורנוספים 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

  ):  טוריוןמלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

   משותף בבית ההשקעות ילין לפידותל"   מנכ- ואילך 2004

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:  ל בעל עניין בתאגיד משפחה שהאם 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

  

  : ירקטורבהם משמש כדנוספים 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  : ונינציג חיצ

   11/2004  :  התחלת כהונתו

  : במשך השנהמספר הישיבות בהן השתתף

  15    :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

  .ילין לפידותבית ההשקעות  בל"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  :  שנת לידה

   מושב אמונים106הזית   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  לא  :   חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

   02/2007   :התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  13    :דירקטוריון

  :  )'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  .מ"עות בע ילין לפידות ניהול תיקי השקמנהל מחלקה הכלכלית   - ואילך 2006

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  : בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

   M.B.A  :   השכלה 

  

  :   בחמש שנים אחרונות עיסוקיו

  . ההשקעות ילין לפידותבביתמנהל המחלקה הכלכלית  ו השקעותל"סמנכ ואילך – 2006

  .שוקי הון     מנהל השקעות ואנליסט מיקרו ומאקרו בחברת מגדל 2004-2005

  

  :בהם משמש כדירקטורנוספים תאגידים 

  אין

  

   שכר דירקטורים .2

   .ח"אלפי ש 192 הסתכם לסך 2008שכר הדירקטורים החיצוניים בשנת 

  

  מספר הפעמים  שהתכנסו הדירקטוריון וועדותיו בשנת הדוח .3

  מספר התכנסויות  עדהושם הו

    15  דירקטוריון

  5  וועדת ביקורת

   28  וועדת השקעות
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   נושאי משרה בחברהן פרטים לגבי להל .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 בתאגידבן משפחה של נושא משרה 

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

  .בעל רישיון רואה חשבון                

  .בעל רישיון מנהל תיקי השקעות                

    : בחמש שנים אחרונותעיסוקיו 

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

  .לפידותל משותף בבית ההשקעות ילין "   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

  1985בעל רישיון רואה חשבון משנת   :השכלה

  

  :ת עסקי בחמש השנים האחרונוןניסיו

  .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  :  כהונתוהתחלת 
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  אמיר בן דהן: שם  .ג

  033320888    .:ז.ת. מס

  1976  :  שנת לידה

  בכיר התחום הכספיםהנושא משרה   :   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

  אביב - תל'ונאבמשפטים   M.A  : השכלה 

  B.A   ת ירושליםעברי' 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 בהי ששלמה החברה בתקופת הדוח  לנושאלהלן פרטים לעניין תשלומי שכר

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

  :כמפורט להלן, החברה

  

שם התאגיד   תפקיד  שם    )ח"ש(פירוט התשלומים 

  2006  2007  2008  המשלם

ילין לפידות ניהול   מבקר פנים  דן ארד 

  מ" בעופות גמלק

202,217  58,219  42,804  

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

ילין לפידות החזקות   ל"מנכ  דב ילין

  מ"בע

נושא משרה הבכיר   אמיר בן דהן 

  בתחום הכספים

ילין לפידות ניהול 

  מ"תיקי השקעות בע

    

תם עבור כלל החברות בגין פעילו,  קשורותותשולם מאת חברמדהן -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  :ל הטיפול בחברה המנהלתהשותף במשרד אשר אחראי ע
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  אופן ניהול החברה  .ח

  
  נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו .1

 שהם בסמכותו של הדירקטוריון בהתאם להוראות חוק םבעניינידירקטוריון החברה מכונס לדון 

 וועדותיו נוהל עבודת דירקטוריון –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

  . שרדי החברהבישיבות דירקטוריון נרשם פרוטוקול ונשמר במ

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 . הקופותל השקעת נכסי קופות הגמל בניהול הקופה נעשית בידי מנהל ההשקעות ש

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

רכת מנהל והע, השקעות הקופה בתקופה שקדמה לישיבות הועדה,  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

ות הגמל של החברה במקרה של ביצוע עסקאות באמצעות חשבון מפצל נעשה בהתאם פיצול בין קופ

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

ר קופה הינה בהתאם למדיניות ההשקעות באופן שיאפשר עמידה בהוראות מכירת ניירות ערך עבו

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 

  ;  )הקופות לעניין פזור נכסים

  

  הלי בקרת פיקוח השקעותנ .4

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

בדיקת ההשקעות . על בסיס יומי, יאיר לפידות ואורית אורן, דב ילין : האנשים שלהלן3-בידי אחד מ

לצורך בדיקת , נותנעשית בדרך של בדיקה ממוחשבת וידנית של השקעות נכסי קופות הגמל השו

עניין סוגי נכסים בהן רשאית קופת גמל להשקיע והן לעניין השעורים להתאמתן לתקנות הקופות הן 

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

 אותה יבעניינבדיקה אל מול פרוטוקול ועדת ההשקעות הקודמת שדנה (בידי ועדת ההשקעות 

באופן המאפשר במידת הצורך בטול פעולות , הבדיקה נעשית בכל יום עד לתום המסחר). 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 ,  לתקנות הקופות1ה41על 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" איזה מהנבמקרים שאינם. 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

שאינם כאלה בנושאים , 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

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

  ). להלן3ראה סעיף ( ההשקעות ועדת

  

  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

  

  דיווח לוועדת ההשקעות .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"קעות אינה דנה בדועדת ההש. 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 , נושא שעל סדר היוםומקבלת את החלטתה בהסתמך על ה, המתוכנן

  .  ומשמעותה

  

 יישום הנהלים .4

  2006בשנת (.  היא מחזיקהבניירות הערך שלהןהחברה מתעדת פרטים לגבי אסיפות של חברות אשר 

  אסיפות250 - ב- 2007בשנת ,  אסיפות בעלי מניות116- השתתפה החברה בעבור קופות בניהולה ב

  . אסיפות304 -  ב– 2008ובשנת 

, 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

נמוך של ניירות ערך ובשל  השיעור ה, 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 , 2006לי בחודש יו

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

יערכו , חוץלמעט תאגידי , 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-פי תקני ה מאפשר לישויות כאמור לבחור לערוך את דוחותיהם הכספיים ל29תקן , 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

  . לכלל הגופים המוסדיים בדומה לישויות הכפופות לחוק ניירות ערך

  

בכפוף להתאמות ) IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים ערוכים  של החברה  הכספייםיהדוחות

הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה ,  להוראות הממונה על שוק ההוןמסוימות 

- יישום תקני הלמעט תקנות אשר אינן מאפשרות את, 1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(

IFRS ,או את המותר על פיהם.  
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 בקרה פנימית על הדיווח הכספי  .יא
 

 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

 הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן יעילות על תקופה זו בעניינים הכספיים הסיקו כי לתום הבכיר
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
  

 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה 2008  בדצמבר31מת ביום  המסתייופה המכוסההתקבמהלך 
על הבקרה הפנימית של החברה , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, המנהלת אשר השפיע באופן מהותי

  .המנהלת על הדיווח הכספי
  

רד האוצר את חוזר גופים מוסדיים ביטוח וחיסכון במש,  פרסם הממונה על שוק ההון2008 בדצמבר 7ביום 
החוזר מחיל על הגופים .  הדן באחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי2008-119מספר 

 404את דרישות סעיף ) קרנות השתלמות וקופות הפיצויים, קופות הגמל, חברות מנהלותובכללם (המוסדיים 

  ).404סעיף : להלן (SOX-ACTשל 
  

החברה והקופות . יבות קיום של מערכת בקרה פנימית בקופה על פי מודל מוגדר ומוכרדרישות החוזר מחי

  . ככזהCOSO אמצה את מודל שבניהולה
  

, 2010 כך שהחל מהדוחות הכספיים המפורסמים לציבור הרחב לשנת 404על פי דרישות החוזר ייושם סעיף 
 בדוחות כספיים ,בנוסף. הדיווח הכספיתיכלל בהם הצהרת הנהלה באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על 

  .אלה תיכלל חוות דעת של רואה החשבון המבקר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי
  

 404מונה צוות היגוי ליישום הוראות סעיף . ת בעיצומו של יישום החוזרו נמצאות בניהולההקופהחברה ו
הכולל את צוות ההיגוי  צוות לפרויקט  מונה,כמו כן. האחראי הבכיר בתחום הכספים בחברהבראשות 
  .של יועצים חיצוניים לצורך יישום הסעיףובעזרתם 

  
  : את הפעולות הבאותות בנהולההקופו החברה ועד סמוך למועד פרסום הדוחות הכספיים ביצע

  לסיכונים הקשוריםתהליכים עסקיים מהותיים והבקרות הפנימיות הרלוונטיות חשבונות וזיהוי  .א
תהליכים ו  יחידות עסקיות מהותיות וכן של חשבונות בוצע מיפוי של.י ולגילוי הנאותלדיווח הכספ

 .אלה
הקיימות הפנימיות ברמת התהליכים והעסקאות תיעוד התהליכים והערכת הסיכונים והבקרות   .ב

  .בביצוע בימים אלונמצא 

 2009שנת במהלך ). WALK THROUGH( את שלב התיעוד ואימותו חברהתסיים ה  2009 שנת במהלך
החברה תנתח את .  תעריך החברה את מידת יעילות הבקרות תוך תיעוד של האפקטיביות שלהן2010ושנת 

  .הפערים מול מודל הבקרה הפנימית המוזכר לעיל ותתקן את הליקויים שהתגלו
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  :מצהיר כי, ליןימר דב , אני

 

להלן ( 2008לשנת  ")החברה"להלן (מ "הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע את סקרתי .1

 ").הדוח"

 עובדה 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 בוותית הנחוץ כדי שהמצגים מה

 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 מכל, משקפים באופן נאותוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הד,  על ידיעתיבהתבסס .3

העצמי ותזרימי המזומנים השינויים בהון , 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 לדיםמיועה

  .וחדבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

 לגבי נו את מסקנותינווהצגחברה  את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ההערכנו  .ב

ס על בהתבס, 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 , המבקראני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון  .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, חברה לרשום אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתו של ה, 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, אין באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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  : מצהיר כי,דהן- אמיר בןמר , אני

  

להלן  (2008  לשנת")החברה"להלן (מ "הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע את סקרתי .1

 ").הדוח"

 עובדה מצג של ולא חסר במצג לא נכון של עובדה מהותית וכל 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 , ת הפעולותתוצאו, 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

,  בקרות ונהלים כאלהאו גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של, 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 , התקופה המכוסה בדוחלתום , 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 ,  גילינו לרואה חשבון המבקראני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו .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, ם לפגוע ביכולתו של החברה לרשוםאשר סביר שצפויי, 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, מאחריות כל אדם אחראין באמור כדי לגרוע מאחריותי או 

  

  

  

    2009 במרס 29
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
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  בריטמן אלמגור זהר
  1מרכז עזריאלי 

  67021תל אביב 
  61164 תל אביב ,16593. ד.ת

  
     5555 608 (3) 972+:   טל

 4022 609 (3) 972+: פקס
in fo@delo i t t e .co . i l 
www.de lo i t te .co . i l 
 

  לי המניות שלעדוח רואי החשבון המבקרים לב

 מ"ות ניהול קופות גמל בעילין לפיד
  

  

  

 

   2008  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 והפסד2007-ו

אחריותנו היא לחוות . חות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברהדו. שהסתיימו באותם תאריכים

  .דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 

  

דרך פעולתו  (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון ,  בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה ,  על פי תקנים אלה.1973-ג"התשל, )של רואה חשבון

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות . סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ומדנים ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל הא. בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים

. המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

  .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו

  

  

 31 המצב הכספי של החברה לימים את, ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות" הדוחות הכספיים הנ,לדעתנו

השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים ,  ואת תוצאות פעולותיה2007- ו2008בדצמבר 

הביטוח , הוראות הממונה על שוק ההון, )IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים לבהתאם  שהסתיימו באותם תאריכים

   .1964 -ד "התשכ) כללים לאישור ולניהול קופות גמל(קנות מס הכנסה  ובהתאם לתסכון במשרד האוצריוהח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ' ושות זהרבריטמן אלמגור

  רואי חשבון

  

  

 2009 , במרס15, אביב-תל
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע

  ם י נ ז א מ
  

  

  

  

  

   בדצמבר31ליום     

  2 0 0 7  2 0 0 8  באור  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    

        פיםנכסים שוט

  3,694   948   'א4  מזומנים ושווי מזומנים

  5,888   2,889   'ב4  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  1,496   1,223   'ג4  חייבים ויתרות חובה

  11,078   5,060     כ נכסים שוטפים"סה

        

        נכסים לא שוטפים

  -   90     נכסי מיסים נדחים
        
        

  11,078   5,150     סך כל הנכסים

        

        

        

  (*)8,717   2,312   5  התחייבויות שוטפות

        

        התחייבויות בלתי שוטפות

     (*)136   -     התחייבות מיסים נדחים

        

        הון עצמי

  1,100   1,100   6  הון מניות

  1,125   1,738     יתרת רווח

  2,225   2,838     סך הון עצמי
        
        

  11,078   5,150     יות והון עצמיסך התחייבו

       

  מויין מחדש(*) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  2009 , במרס15: תאריך אישור הדוחות

  

  

  

  

  .ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה

      

  יאיר לפידות

  ר הדירקטוריון"יו

  דב ילין

  מנהל כללי

  אמיר בן דהן

  נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים
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  מ"ות ניהול קופות גמל בעילין לפיד
  דוחות רווח והפסד

  

  

  

  

  

  לשנה שנסתיימה     

   בדצמבר31ביום 

  2 0 0 7  2 0 0 8  באור 

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש    

       

       הכנסות

  17,964   17,588   7  דמי ניהול מקופות גמלהכנסות מ

  108   75     הכנסות ממזומנים ושווי מזומנים

         של נכסים פיננסיים בשווימהתאמת שווי הוגן) הפסד(רווח 

  343   )2,306(  8  הוגן דרך רווח והפסד

        

  18,415   15,357      הכנסותכ"סה

        

        הוצאות

  14,537   11,238   9  דמי ניהול לחברה קשורה

       (*)807   1,327   'א10  הנהלה וכלליות

  (*)  1,863   1,841   'ב10  הוצאות תפעול

  12   26     הוצאות מימון

        

  17,219   14,432      הוצאותכ"סה
        
        

  1,196   925     לפני מיסים על הכנסהמפעולות רגילות רווח 

        

  489   312   12  מיסים על ההכנסה

        

  707   613     לשנהרווח נקי 

        

  .מויין מחדש(*) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .םים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהבאורה
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות על השינויים בהון העצמי

  

  

  

  

  

  סך הכל  עודפים   הון מניות  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        

        

  1,518   418   1,100   2007 ינואר  ב1יתרה ליום 

        

  707   707   -   נקי לשנהרווח 

        

  2,225   1,125   1,100   2007 בדצמבר 31יתרה ליום 

        

  613  613  -  לשנהרווח נקי 

        

  2,838  1,738  1,100  2008 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

  

  

  

  לשנה שנסתיימה   

   בדצמבר31ום בי

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

     

  707   613   השנה מפעילויות נמשכותרווח 

  489   312   הוצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד

  12   26   הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד

      סים פיננסיים בשווימהתאמת שווי הוגן של נכ) רווח(הפסד 

  )177(  2,582   הוגן דרך רווח והפסד

      

      שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

      

  )691(  273   בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 

  3,945   )6,698(  גידול בזכאים צדדים קשורים) קיטון(

  263   )44(  גידול בזכאים ויתרות זכות) קיטון(

  )12(  )26(  תשלומי ריבית

  )387(  )201(  תשלומי מיסים

      

  4,149   )3,163(  פעילות שוטפתל )נבעו(  ששימשו ,נטו, מזומנים

      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

      

  4,080  4,944   תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  )6,573(  )4,527(  רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

      

  )2,493(  417    לפעילות השקעה) שימשו( שנבעו ,נטו, מזומנים
      
      

  1,656   )2,746(  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

      

  2,038   3,694   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

      

  3,694   948   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםבאורה
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  כללי  -  1באור 

  

  :תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א

  

  החברה .  כחברה פרטית2004 בנובמבר 24התאגדה ביום )  החברה-להלן (מ " לפידות ניהול קופות גמל בע-ילין 

  

החברה הינה מוסד כספי לעניין מס  .הול קופות גמלבמטרה לעסוק בתחום ני, 2004החלה את פעילותה בדצמבר 

  .ערך מוסף

  

  :החברה עוסקת בניהול קופות הגמל הבאות

  

  קרן השתלמות-ילין לפידות   )1(

  

  קופת גמל-ילין לפידות   )2(

  

 ח" קופת גמל אג-ילין לפידות   )3(

  

   קופת גמל מנייתית-ילין לפידות   )4(

  

  יצויים קופה מרכזית לפ-ילין לפידות   )5(

  

  ' קופת גמל ב-ילין לפידות   )6(

  

  ' השתלמות ב-ילין לפידות   )7(

  

  ח מדינה" קופת גמל אג-ילין לפידות   )8(

  

  ח" קרן השתלמות אג-ילין לפידות   )9(

  

  ח מדינה" קרן השתלמות אג-ילין לפידות   )10(

 

  :הגדרות  .ב

  

  :בדוחות כספיים אלה

  

  .מ" בע לפידות ניהול קופות גמל-ילין   -  החברה

  

  מ"ילין לפידות החזקות בע  -  החברה האם

  

  .ולפי תקנות מס הכנסה כללית לאשור קופות גמל  IAS 24 -כהגדרתם ב  -צדדים קשורים

  .12 יתרות ועיסקאות עם צדדים קשורים מוצגות בבאור

  

  .על תקנותיו, 1968-ח"כהתש,  ניירות ערךחוקכהגדרתם ב  -  בעלי עניין

  

  . שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כפי,כןמדד המחירים לצר  -    מדד
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  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  2באור 

  

 :(IFRS)יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   .א

  

  )IFRS(הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   )1(

  

) "IFRSתקני " - להלן(ה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים חברהדוחות הכספיים של ה

עיקרי המדיניות . (IASB)והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה 

  . IFRS -וכן בעריכת מאזן הפתיחה לפי תקני ה

  

   דיווח כספי בינלאומיים אימוץ לראשונה של תקני  )2(

  

אימוץ תקני דיווח ",  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות29בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר 

ה את תקני הדיווח הכספי חברמיישמת ה 2008ר  בינוא1החל מיום , ")29תקן  "- להלן" (כספי בינלאומיים

  ). IASB(י חשבונאות בינלאומיים הבינלאומיים והבהרות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקנ

  

ולשנה  2008  בדצמבר31ליום ") הדוחות הכספיים" - להלן(ה חברהדוחות הכספיים של ה, לאור זאת

  . IFRS - הינם הדוחות הכספיים השנתיים הראשונים הערוכים לפי תקני ה,שנסתיימה באותו מועד

  

 1 "-להלן " ( של תקני דיווח כספי בינלאומייםאימוץ לראשונה "IFRS 1בדוחות כספיים אלה יושמו הוראות 

IFRS(" ,הקובע את הוראות המעבר לדיווח לראשונה לפי תקני ה- IFRS . 1בהתאם להוראות IFRS ,

 -להלן( 2007  בינואר1 הינו יום IFRS 1 -כהגדרתו ב, IFRSמועד המעבר של הקבוצה לדיווח לפי תקני 

  "). מאזן הפתיחה" - להלן (IFRSמאזן הפתיחה לפי תקני והמאזן לאותו מועד הינו ") מועד המעבר"

  

 -ה באופן רטרואקטיבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות את תקני החברבדוחות כספיים אלה יישמה ה

IFRS 2008 בדצמבר 31 שנכנסו לתוקף עד ליום.   

  

.  מקובלים בישראל את דוחותיה הכספיים לפי כללי חשבונאותחברהערכה ה, IFRS -לפני אימוץ תקני ה

 31ה לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל נערכו ליום חברהדוחות הכספיים השנתיים האחרונים של ה

מספרי ההשוואה לתקופה זו הוצגו מחדש בדוחות .  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך2007, בדצמבר

  . IFRS -כספיים אלה בהתאם לתקני ה

  

 להוראות בכפוף להתאמות מסויימות ) IFRS(ני דיווח כספיים בינלאומיים בהתאם לתקהדוחות הכספיים ערוכים   .ב

כללים (ובהתאם לתקנות מס הכנסה ") ההוראות "-להלן (הביטוח והחיסכון במשרד האוצר , הממונה על שוק ההון

את או , IFRS-למעט תקנות אשר אינן מאפשרות את יישום תקני ה, 1964-ד"התשכ, )מללאישור ולניהול קופות ג

  .המותר על פיהם

  

  :בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  ג
  

מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח למעט , הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית
  .והפסד

  
  :מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ד

  

  .ל לאלף הקרובהמידע הכספי מעוג. ח שהינו מטבע הפעילות של החברה"הדוחות הכספיים מוצגים בש
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  )המשך (כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  2באור 

  

  :ים ושווי מזומניםמזומנ  .ה

  

 ואשר לא חל שלושה חודשיםשהופקדו לתקופה מקורית של עד , כולל ריבית צבורה, יתרות ופקדונות בבנקים

  .עליהם כל שעבוד או מגבלה אחרת

  

 :נכסים פיננסיים  .ו

  

  כללי  )1(

  

. ה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשירחברה כאשר החברם מוכרים במאזן הנכסים פיננסיי

מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת הזמן 

המועד בו הקבוצה (ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר , המקובלת על ידי השוק המתייחס

  ). ור נכסהתחייבה לרכוש או למכ

  

למעט אותם נכסים , השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי העלות הכוללת עלויות עסקה

אשר עלויות הנלוות לרכישתם נזקפות לדוח , פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד

  . הרווח והפסד

  

 לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו הסיווג. נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן

  : של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי

  

  ;נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד �

 .חייבים �

 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )2(
  

כאשר אותם נכסים מוחזקים " וגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים בשווי ה"נכסים פיננסיים מסווגים כ
  .לצורכי מסחר או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  
  :אם, נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר

 או; הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה או רכישה חזרה בעתיד הקרוב �

ה ולגביהם החברידי -המנוהלים יחד על, מכשירים פיננסיים מזוהיםהוא מהווה חלק מתיק של  �

 או; קיימת ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר

 .הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר �

  

, ל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגןכ. נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן

הרווח . מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי, לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין

  . או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי

  
  חייבים  )3(

  

. מסווגים כחייבים, מים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעילחייבים אחרים עם תשלו

למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית , הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית

  .בהם יש להכיר אינם מהותיים
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  )המשך (כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  2באור 

  

  :הכרה בהכנסה  .ו

  

ה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן חבראו התמורה ש/סה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה והכנ

  .לאחר ניכוי אומדן בגין הנחותההכנסה מוצגת . שירותים במהלך העסקים הרגיל

  

  שירותים מתן הכנסה מ

  

  : הבאיםשירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה ובהתקיים כל התנאיםמתן הכנסה מעסקה ל

  

 ;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן �

 

 ; חברהצפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו ל �

 

 וכן; שלב ההשלמה של העסקה בתאריך המאזן ניתן למדידה באופן מהימן �

 

  . העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן �

  

  :הפרשות  .ז

 
ה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש חברפרשות מוכרות כאשר לה

  . בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות, בעבר

  

 המחויבות הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב

ההפרשה נמדדת תוך . בהווה במועד המאזן תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות

הערך הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של , שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות

  . רווח והפסדשינויים בגין ערך הזמן יזקפו לדוח . תזרימי המזומנים החזויים

  

ה חברמכירה ה, כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי

 שהשיפוי יתקבל (virtually certain)רק כאשר וודאי למעשה , עד לגובה ההפרשה שהוכרה, בגין ההשבה, בנכס

  . וכן ניתן לאומדו באופן מהימן

  

 :מסים על הכנסה  .ח

  

  כללי  )1(

  

המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים ) הכנסות(הוצאות 

  . ולעסקאות צירופי עסקים, למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון העצמי, הנדחים

  

  מסים שוטפים  )2(

  

בת לצרכי מס של החברה במהלך תקופת  בהתבסס על ההכנסה החייבות מחושיםהוצאות המסים השוטפ

בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות , ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה.  הדיווח

. או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי, והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות

 חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי  המס אשר נחקקו או אשר נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים

  .  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך המאזן
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  )המשך (כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  2באור 

  

 )המשך (:מסים על הכנסה  .ח

  

  מסים נדחים  )3(

  

התחייבויות לבין ערכם  מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והחברה יוצרת

מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת ) נכס או התחייבות(יתרות המסים הנדחים . בדוחות הכספיים

עד תאריך , בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, מימושן

ים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של בגין כל ההפרש, בדרך כלל, התחייבויות מסים נדחים מוכרות. המאזן

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים . נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים

הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן 

  .לניכוי

  

גים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז  והתחייבויות מסים נדחים מוצםנכסי

וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים , נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים

  . ה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטוחברובכוונת ה, על ידי אותה רשות מס

  

  :ס ההצמדהשערי חליפין ובסי  .ט

  

נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על , או הצמודות אליו, יתרות במטבע חוץ  )1(

  .ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן

  

  . יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן  )2(

  

  :פין של הדולר ועל המדדלהלן נתונים על שער החלי  )3(

  

  מדד בישראל  שער החליפין  

  מדד בגין  מדד ידוע  היציג של הדולר  

  נקודות  נקודות  )ח"ש(  

        

        תאריך הדוחות הכספיים

  110.44  110.55  3.802  2008 בדצמבר 31

  106.40  105.77  3.846 2007 בדצמבר 31

        

        

  %  %  %  שיעורי השינוי

        :וםלשנה שנסתיימה בי

  3.80  4.52  )1.14(  2008 בדצמבר 31

  3.40  2.79  )8.97( 2007 בדצמבר 31

        
  

  :תיקונים לתקנים והבהרות שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף אשר לא אומצו בידי הקבוצה באימוץ מוקדם, תקנים  .י

  

• IAS 1) הצגת דוחות כספיים) "מתוקן" 

  

, ומפרט מסגרת כללית למבנה דוח כספי ותוכן מינימלי, דוחות הכספייםבהתקן קובע את ההצגה הנדרשת 

בוצעו שינויים למתכונת ההצגה הקיימת של , במסגרת התיקון לתקן זה. אשר יש לכלול במסגרת הדוח

ובכלל זה הצגת דוח נוסף , וכן הורחבו דרישות ההצגה והגילוי לדוחות הכספיים ,הדוחות הכספיים

והוספת מאזן לתחילת התקופה המוקדמת ביותר , "רווח מקיףדוח על "במסגרת הדוחות הכספיים בשם 

במקרים של , המוצגת בדוחות הכספיים במקרים של שינוי מדיניות חשבונאית בדרך של יישום למפרע

  . הצגה מחדש ובמקרים של סיווג מחדש

  

  .התקן מאפשר יישום מוקדם. 2009 בינואר 1התקן יחול לגבי תקופות דיווח המתחילות ביום 

 

  .דוחותיה הכספיים לאמוד את השפעת יישום התקן על החברהשלב זה אין ביכולתה של הנהלת ב
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  )המשך (כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -  2באור 

  

: תיקונים לתקנים והבהרות שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף אשר לא אומצו בידי הקבוצה באימוץ מוקדם, תקנים  .י

  )המשך(

  

  הצגת דוחות כספיים, IAS 1-ו, הצגה: פיננסייםמכשירים , IAS 32 תיקון  •

  

וקובע כי מכשירים , נכס פיננסי ומכשיר הוני,  משנה את הגדרת התחייבות פיננסיתIAS 32 -התיקון ל

  .הניתנים למימוש בידי המחזיק בהם יסווגו כמכשירים הוניים, פיננסיים מסוימים

  

  .יישום מוקדם מותר. 2009 בינואר 1חילות ביום הוראות התיקון יחולו לגבי תקופות דיווח שנתיות המת

  .החברההנהלת החברה מעריכה כי ליישום התקן לא תהיה כל השפעה על הדוחות הכספיים של 

  
  

  שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  -  3באור 
  
  :כללי  .א

  
,  במקרים מסוימים, נדרשת הנהלת החברה,  לעיל2המתוארת בבאור , החברביישום המדיניות החשבונאית של ה

להפעיל  שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים והתחייבויות 
מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים , האומדנים וההנחות הקשורות. שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים

  .אות בפועל  עשויות להיות שונות מאומדנים אלההתוצ. הנחשבים כרלוונטיים
  

 מוכרים רק שינויים באומדנים החשבונאיים. טףנבחנים בידי ההנהלה באופן שו, האומדנים וההנחות שבבסיסם
בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה 

  . השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיותובתקופות עתידיות במקרים בהם
  
  :שיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאית  .ב

  
שביצעה ההנהלה , )ראה לעיל(פרט לאלו הכרוכים באומדנים , המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים

  .שפעה על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים להם הואשר יש, בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה
  
  

  מסים על הכנסה 

  

של שיקול דעת נרחב נדרש לצורך קביעת ההתחייבות למס שוטף . במדינת ישראלה כפופה לחוקי המס חברה

  .החברה

 מכירה בהתחייבויות בגין תוצאות המס של החברה. אשר תוצאות המס לגביהן אינן וודאיות,  עסקאותלחברה

בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס ,  על יועצים מקצועייםהמסתמכת, בהתבסס על אומדני ההנהלה, העסקאות אל

יוגדלו הוצאות /יוקטנו , כאשר תוצאת המס של עסקאות אלה שונה מאומדני ההנהלה. הנובעת מעסקאות אלה

  .המסים וההתחייבויות למסים נדחים במועד קביעת השומה הסופית

  

  

   על הרכוש השוטףפרטים נוספים  -  4באור 

  

 מזומנים ושווי מזומנים  .א

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  193   423   מזומנים בקופה ובבנקים

  3,501   525   פקדונות לזמן קצר

   948   3,694  
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  )המשך (פרטים נוספים על הרכוש השוטף  -  4באור 

  

  הוגן דרך רווח או הפסדנכסים פיננסיים בשווי   .ב

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום             

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      :מוחזקים למסחר

      :נגזרים שלא יועדו למטרות גידור

  322  7   כתבי אופציה

      :נכסים כספיים שאינם נגזרים

  1,194   940   מניות

  1,639   1,164   אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

  2,733   778   מלוות ממשלתיות ואגרות חוב אחרות

   2,889   5,888  

      

  חייבים ויתרות חובה  .ג

  

  : ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  697   406   גמלקופת  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  151   62   יתית מני קופת גמל- דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  474   344   למותתהשקרן  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  63   126   ח" גמל אג קופת- דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  90   88    קופה מרכזית לפיצויים-דמי ניהול לקבל ילין לפידות 

  -  39   ח מדינה" קופת גמל אג- דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  -  11   )ב(למות תהשקרן  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  -  18   ח"למות אגתהש קרן - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  -  12   ח מדינה"למות אגתהש קרן - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  -  10   )ב (גמלקופת  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות

  21   -   הכנסות לקבל

  -  107   הוצאות מראש

   1,223   1,496  

  

  ויות שוטפותהתחייב  -  5באור 

  

  :ההרכב

   בדצמבר31ליום   

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  10   11   ספקים

  253   208   הוצאות לשלם

      (*)139   476   מס הכנסה

  8,315   1,617   *)*(חברה קשורה 

   2,312   8,717(*)   

      

      מויין מחדש(*)      

  . 9 ראה באור – מלאה של חברת האם של החברה החברה הקשורה הינה חברה בבעלות  (**)
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  הון מניות  -  6באור 

  

  ):בסכומים נומינליים (2007- ו2008 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(הכנסה  בתקנות מס 14סעיף   .ב

  ).2001צמוד למדד שפורסם בחודש נובמבר (ח " ש1,000,000-לא יפחת מ, מחברה המנהלת קופות גמל

  

  דמי ניהול מקופות גמל  -  7באור 

  

  :ההרכב

  

  לשנה שנסתיימה   

   בדצמבר31ביום 

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

  8,533   7,403   ת גמל קופ-ילין לפידות 

  1,939   1,330  ת גמל מנייתית קופ-ילין לפידות 

  5,598   5,695   קרן השתלמות-ילין לפידות 

  820   1,431  ח" קופת גמל אג-ילין לפידות 

  1,074   1,367    קופה מרכזית לפיצויים-ילין לפידות 

  -   90   ח מדינה"פת גמל אג קו- ילין לפידות

  -   67   )ב(למות תהש קרן - ילין לפידות

  -   80   ח"למות אגתהש קרן - ילין לפידות

  -   24   ח מדינה"למות אגתהש קרן - לפידות

  -   101   )ב (גמלקופת  - ילין לפידות

   17,588   17,964  

      

  

  מניירות ערך סחירים) הוצאות(הכנסות   -  8באור 

  

  :ההרכב

  שנה שנסתיימה ל  

   בדצמבר31ביום 

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

  151   )1,276(  רניותצאגרות חוב קונ

  192   )1,030(  מניות וניירות ערך אחרים

  )2,306(   343  

      

  

  דמי ניהול לחברה קשורה  -  9באור 

  

, הכוללים, יהול ושיווק מהחברה הקשורהמקבלת החברה שרותי נ, בין החברה לחברה קשורהשנערך הסכם בהתאם ל

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

  

 מהרווח )מ"בתוספת מע (80%החברה משלמת לחברה הקשורה דמי ניהול בשיעור של , בתמורה לשירותי הניהול כאמור

  . לפני מסים על ההכנסהילותמפעולות רג
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  הנהלה וכלליות  -  10באור 

  

  :ההרכב  .א

  לשנה שנסתיימה   

   בדצמבר31ביום 

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

  406  551   שרותים מקצועיים

  64   127    אחריות מקצועיתביטוח

  -   169   אחזקת משרד

  157   192   שכר דירקטורים

  35   230   עמלות שיווק והפצה

  145   58   אחרות

   1,327   807(*)   

      

      .מויין מחדש(*) 

  
. ) לאומי גמל-להלן  (מ" חתמה החברה על הסכם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי גמל בע2004בחודש נובמבר   .ב

זכאית לאומי גמל לקבל כל עוד חוק השיווק הפנסיוני היתה , י הוראות ההסכם"ועפ, בתמורה לשירותים האמורים

 מתוך הצבירה 0.125%-ו,  מהכנסות החברה מדמי ניהול בגין עמיתים שהופנו בידי לאומי35%, לא היה בתוקף

עמלת התפעול אותה גובה לאומי , לאחר כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף .בגין עמיתים שהם לקוחות החברה

 מהיקף 0.1%ל דמי התפעול להם זכאית לאומי גמל מוגדרים מראש בשיעור ש. גמל הינה בהתאם להוראות הדין

  .נכסי הקופה

  

אלא אם ניתנה הודעת אי הארכה בידי מי (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

  

  

  מכשירים פיננסיים  -  11באור 

  

  :בוצות מכשירים פיננסייםק  .א

   בדצמבר31ליום   

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      נכסים פיננסיים

      :שווי הוגן דרך רווח או הפסד

  5,888   2,889   מוחזקים למסחר

  5,190   2,064   )כולל מזומנים ושווי מזומנים(חייבים 

      

  

  :סיכון מטבע  .ב

  

  .  חליפיןיבשערתנודות  חשיפה לנוצרת, כתוצאה מכך. חוץ במטבע ובותהנק ביצעה מספר עסקאות החברה

  

  . מודדת את הסיכוןהחברה לא חל שינוי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה 2008במהלך שנת 

  

 : כדלקמןהנקובים במטבע חוץ הינםהחברה הנכסים הכספיים של  הפנקסניים של הערכים

  נכסים  

   בדצמבר31ליום   

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

 887  50  דולר
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  )המשך (מכשירים פיננסיים  -  11באור 

  
  המשך: סיכון מטבע  .ב

 
  ניתוח רגישות של מטבע חוץ

  
ניתוח הרגישות . בשער החליפין הרלוונטי 10% - 5%הטבלה הבאה מפרטת את הרגישות לעלייה או ירידה של 

הנקובים במטבע חוץ ומתאים את התרגום שלהם בתום התקופה לשינוי כולל יתרות קיימות של פריטים כספיים 
  .  בשיעורי מטבע חוץ10% - 5% בשיעור של

  
, ח"לשביחס  10%, 5%- במתחזק הדולרכאשר מטבע עצמי הון  או גידול במספר חיובי בטבלה מציין עליה ברווח

  .ח"לשביחס  10% ,5%-ב -נחלש ב הדולרמטבע או ירידה ברווח וקיטון בהון העצמי כאשר 
  

  : לפני השפעת מסח"הש מול  בדולר10%, 5%-ב -השפעה של עליה ב

  השפעת  הדולר  

   בדצמבר31ליום   

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     
 44  2.5  ±  5%רווח או הפסד 
 89  5  10%±רווח או הפסד 

  
  :סיכוני מחיר אחרים  .ג

  
דרך רווח המטופלות כנכסים פיננסיים , סחירות הנובע מהשקעות רךניירות ע מחיר ני חשופה לסיכוהחברה
  .והפסד

  
 2,889 - ו5,888:  הינם2008 - ו2007ניירות ערך בשנת  של ההשקעות החשופות לסיכון מחיר ערכם הפנקסני

  .בהתאמה, ח"אלפי ש
  

  .ח" ש אלפי2,999 -מידת החשיפה לסיכון במהלך השנה קטנה ב
  

  ניירות הערךמחיר ניתוח רגישות של 
  

  .  במועד הדיווחניירות הערךניתוח הרגישות להלן נקבע בהתבסס על החשיפה לסיכוני מחיר 
  

  :ההשפעה לפני מס הייתה כדלקמן, 10%, 5%- בכיםנמו/ים גבוהוהיהמוחזקים  ניירות הערך יאם מחיר

  ניירות ערך  

   בדצמבר31ליום   

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     
 294   144   ±  5%יירות ערך נ

 589   290   10%±ניירות ערך 
     

  :ניהול סיכוני אשראי  .ד
  

   . לא קיימת חשיפת סיכון אשראילחברה
  

  .לחברה יש חייבים בפיגור עד חודש אחד
  

  :שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  .ה
  

בהתייחס למחירי  נקבע ים פעיליםקו עם תנאים סטנדרטיים ואשר נסחרים בשונכסים פיננסייםהשווי ההוגן של 
  .שוק מצוטטים
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  מיסים על ההכנסה  -  12באור 

  

  :יתרות מסים נדחים  .א

  

  :מס נדחה מפורטים כדלהלן) התחייבויות(הרכב נכסי 

  

  יתרה ליום    יתרה ליום  

   בדצמבר31  הוכר ברווח   בינואר1  

  2 0 0 8  והפסד  2 0 0 8  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        עיתויהפרשי 

  90   90   -   נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  -   136   )136(  התחייבויות פיננסיות אחרות

  90   226   )136(  כ"סה

        

  

  יתרה ליום    יתרה ליום  

   בדצמבר31  הוכר ברווח   בינואר1  

  2 0 0 7  והפסד  2 0 0 7  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

        הפרשי עיתוי

  )136(  )136(  -   תחייבויות פיננסיות אחרותה

        

  

  :מסים נדחים מוצגים במאזן כדלקמן

   בדצמבר31יום ל  

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

     

  -   90   )1( נכסי מסים נדחים –בנכסים לא שוטפים 

  )136(  -    התחייבויות מסים נדחים–בהתחייבויות לא שוטפות 

   90  )136(  

  
החברה צופה את קיומה של הכנסה חייבת בעתיד מעבר לרווחים אשר ינבעו מהיפוך של הפרשי עיתוי   )1(

  .לאור האמור נוצרו נכסי מסים נדחים, חייבים במס
  

  :מסים על הכנסה שהוכרו בדוח הרווח והפסד) הכנסות(הוצאות   .ב

  

  לשנה שנסתיימה  

   בדצמבר31יום ב  

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"לפי שא  ח"אלפי ש  

      מסים שוטפים

  353   561   הוצאות  מסים שוטפים

  -   )23(  מסים בגין שנים קודמות

  353   538   כ מסים שוטפים"סה

      מסים נדחים

  מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם) הכנסות(הוצאות 

   של הפרשים זמניים

  

)226(  

  

 136  
            
  489   312   כ הוצאות מס"סה
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  מיסים על ההכנסה  -  12באור 

  

  :יתרות מסים שוטפים  .ג

  לשנה שנסתיימה  

   בדצמבר31יום ב  

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  -    90   נכסי נסים שוטפים

  )136 (  -   התחייבויות מסים שוטפים

      

  

  :מידע נוסף  .ד

  

  .טרם הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדהלחברה   .1

  

תיקון ) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה ,  עבר בכנסת בקריאה שלישית2008 בפברואר 26ביום   .2

לפיו תחולתו של חוק התיאומים , ")התיקון "-להלן (2008-ח"התשס, )הגבלת תקופת התחולה) (20' מס

ת למעט הוראו,  לא יחולו עוד הוראות החוק2008ומשנת המס , 2007בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס 

  . המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ,  ואילך2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים , כן-כמו. ריאלי

והצמדתם למדד תיפסק , 2007מדד של סוף שנת המס באופן שסכומים אלה יתואמו עד ל, לצרכי מס

  . ממועד זה ואילך

  

 המושת על חברות 34%שיעור המס , 2005-ה"התשס,  לפקודת מס הכנסה147בהתאם לתיקון מספר   .3

 – ואילך 2010שנת , 35.93% – 2009שנת  , 36.79% 2008שנת : יופחת בהדרגה לשיעורי המס הבאים

35.06%.  

  

  .כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי"החברה הינה   .4

  

 שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס החל על האפקטיביהתאמה בין המס   .ה

  .מוסד כספי לבין ההפרשה המותאמת למסים על הרווח מפעילות כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד

  

  לשנה שנסתיימה   

   בדצמבר31ביום 

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  1,196   925  רווח לפני מסים על הכנסה לפי דוח רווח והפסד

      

  38.53%  36.78%  שיעור המס הסטטטורי החל על מוסד כספי בישראל

      

  461   340  הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי

      

      :תוספת חיסכון במס בגין

      

  -   )23(  מסים בגין שנים קודמות

  -   )21(  הכנסות פטורות

  )7(  4     שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

  16   12  נטו, הפרשי תאום נכסים כספיים והפרשים אחרים

  19   -   הפרשים תמידיים

      

  489   312  כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח והפסד"סה
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  צדדים קשורים  -  13ור בא

  

  

 :ים קשוריםיתרות עם צדד  .א

 

   בדצמבר31ליום   

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      -במסגרת ההתחייבויות השוטפות 

  8,315   1,617  זכאים

      

  

  :עסקאות עם צדדים קשורים  .ב

  

  

  לשנה שנסתיימה   

   בדצמבר31ביום 

 8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

 14,537  11,238  הוצאות דמי ניהול חברה קשורה

  

  

  

  

  :גמלהרכב דמי ניהול מקופות   .ג

  

  

  לשנה שנסתיימה  

   בדצמבר31ביום 

  8 0 0 2  7 0 0 2  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

      

  8,533   7,403    קופות גמל-ילין לפידות 

  1,939   1,330   קופות גמל מנייתית-ילין לפידות 

  5,598   5,695   קרן השתלמות-ילין לפידות 

  820   1,431  ח"פת גמל אג קו-ילין לפידות 

  1,074   1,367    קופה מרכזית לפיצויים-ילין לפידות 

  -  90   ח מדינה" קופת גמל אג- ילין לפידות

  -  67   )ב(למות תהש קרן - ילין לפידות

  -  80   ח"למות אגתהש קרן - ילין לפידות

  -  24   ח מדינה"למות אגתהש קרן - לפידות

  -  101   )ב (גמלקופת  - ילין לפידות

   17,588   17,964  

      

  



  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  באורים לדוחות הכספיים
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   IFRSהתאמת מידע כספי שהוצג בעבר לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לתקני   -   14באור 

  

  כללי  .א

  

, 2006בחודש יולי , )"IFRS(אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ", 29בעקבות פרסומו של תקן חשבונאות מספר 

  .2008 בינואר 1יום  החל מIFRS מאמצת את תקני החברה

  

 לאמץ חברהובהתחשב במועד שבו בחרה ה, IFRSהדן באימוץ לראשונה של תקני , IFRS 1על פי הוראות 

 הם הדוחות הכספיים ליום IFRS לערוך לפי תקני חברההדוחות הכספיים הראשונים שעל ה, לראשונה תקנים אלו

 -כהגדרתו ב, IFRS לדיווח לפי תקני חברה של המועד המעבר. ולשנה שתסתיים באותו מועד, 2008 בדצמבר 31

1 IFRS , 2007 בינואר 1כאשר מאזן הפתיחה הוא המאזן ליום , ")מועד המעבר "-להלן  (2007 בינואר 1הוא 

  "). מאזן הפתיחה "-להלן (

  

סמו אשר פור, באור זה נערך על בסיס תקני חשבונאות ודיווח כספי בינלאומיים וההבהרות להם הידועים כיום

 בדצמבר IFRS  ,31ה לפי החברוייכנסו לתוקף או הניתנים לאימוץ מוקדם במועד הדיווח השנתי הראשון של 

2008 .  

  

-לא בוצעו התאמות מהותיות בחברה למעבר מדיווח לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל לדיווח לפי כללי ה

IFRSלמעט  בנושא מסים נדחים . 

  

  

  מסים נדחים  .ב

  

נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים הוצגו בחלוקה בין נכסים ,  חשבונאות מקובלים בישראלעל פי תקני

  .בהתאמה, שוטפים לבין נכסים בלתי שוטפים ובין התחייבויות שוטפות להתחייבויות בלתי שוטפות

  

צגים כנכסים בלתי  קובע כי נכסים מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מוIAS 1, על פי התקינה הבינלאומית

  .שוטפים והתחייבויות בלתי שוטפות בהתאמה

  

ח מסעיף התחייבויות שוטפות לסעיף מסים נדחים " אלפי ש136- מוין סכום של כ2007 בדצמבר 31ליום 

  .במסגרת ההתחייבויות הבלתי שוטפות

  

  אירועים לאחר תאריך המאזן  -  15ור בא

  

, להערכת הנהלת החברה. זיקית כנגד החברה בסכום שאיננו מהותיהוגשה תביעה כספית נ 2009 בפברואר 26ביום 

  .  סיכויי התביעה נמוכים, בהסתמך על יועציה המשפטיים



 

 

  

  


