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  מ"בע ילין לפידות ניהול קופות גמל
  ")החברה("

   י התאגידתיאור עסק
  מבוא

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

  ").   תקופת הדוח(" 2010בשנת  הוהתפתחות עסקיחברה הסוקר את עסקי ה 2010בדצמבר 

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד –חלק ראשון 
  
 החות עסקיותיאור התפת חברה פעילות ה .1

 חוקעל פי  ,כחברה פרטית בעירבון מוגבל 2004בנובמבר  24החברה נתאגדה בישראל ביום  .1.1

 .1999 -ט "התשנהחברות 

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

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

אישר דירקטוריון החברה שינוי  2007בחודש אוקטובר . אשר לא הופעלו תלמות נוספתהש

הקופות קיבלו את אישור משרד . מדיניות הקופות על מנת להתחיל פעילותןשינוי שמות ו

' ילין לפידות גמל ב( 2007בדצמבר  28האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

 . )'וילין לפידות השתלמות ב

 התקבל אישור משרד האוצר להפעלת קרן השתלמות נוספת 2008בחודש 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 מברבחודש ספט 28

השתלמות -וילין לפידות) ללא מניות(מדינה ח "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 בעהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

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

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

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

המחזיקים  כל  , לפידות ודב ילין ה יאיר"ה הדוח הםמ למועד "בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע

בהון  50%- המחזיקה במ "שוקי הון בעולידר ,  מזכויות ההצבעה 25%-בהון  ו מהזכויות 24.38%-אחד ב

  . מ"בע) 2005(ובזכויות ההצבעה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים 
כל  25%עי שליטה בחברה בשיעור של מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצ, ה דב ילין ויאיר לפידות"ה

  .אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל

 

 שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסוד .1.6
לידר מבעלי השליטה ב, מ"נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע  4.10.2010ביום 

וכתוצאה מכך , ATE Technology Equipment B.V לבין ,מ"בע )2005( ניהול נכסים פיננסיים
החזקות משיעור ההחזקה בלידר  50.49% -ב ATE Technology Equipment B.Vמחזיקה 
 ATE Technology -הינו בעל השליטה ב, באמצעות גופים בשליטתו, דן דודמר . מ"בע והשקעות

Equipment B.V  , שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה רהינו בעל הית 4.10.2010והחל מיום 
באותו מועד חדלה שרם פודים גרופ מלהיות . בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל 12.87%יעור של בש

  .מ"בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע
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 מבנה הקבוצה .1.7

   :נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

ÙÂ‾‚ ÌÈ„ÂÙ 

Ì‾ ÈÏ 
˙Â„ÈÙÏ ÔÈ 

: הבהרות  

הינה חברה פרטית העוסקת בהחזקות בחברות  ")החזקות. ל.י" –לן לה(מ "ילין לפידות החזקות בע

לידר "לבין חברה בת של , החזקות. ל. נחתם הסכם בין י 2005בנובמבר  21ביום . הפעילות בשוק ההון

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

בשלב ראשון הוחזקו בידי לידר מניות  –בשני שלבים , מזכויות ההצבעה בחברה 50%- מהזכויות בהון ו

הוקצו והועברו מניות נוספות עד לשעורים כמפורט  2006באוקטובר  5וביום , בהון ובשליטה 30%המהוות 

 .בתרשים

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

השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת תיקי  ניהול  ןניהול היא בעלת רישיו. ל.י. השקעות בניירות ערך

 .1995 - ה "שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנב, העיסוק בייעוץ השקעות

נות קר להינה חברה שהוקמה לצורך ניהו  ")נאמנות. ל.י" –להלן ( מ"קרנות נאמנות בע לניהוילין לפידות 

את החברה החלה . לשמש כמנהל קרןניירות ערך לרשות נתקבל אישור מה 2007באפריל  1בתאריך . נאמנות

   .2007בנובמבר  1בתאריך  הפעילות
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  תחומי פעילות .2

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

 

 :כמפורט להלן *)לתגמולים ואישיות לפיצוייםקופות גמל ( א משלמות לקצבהקופות גמל ל .2.1

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

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

  ; מסך השקעותיה 50%-השקעותיה במניות לא יפחת מ

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

  ; מסך השקעותיה 50%-ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ

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

 ;מסך השקעותיה 50%-לא יעלה על

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

 ;מסך השקעותיה 75%- ח מדינה לא יפחת מ"באג שעור ההשקעה
אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית , )להלן 6.1סעיף ראה (לחוק קופות הגמל  3בעקבות תיקון   (*)

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

   .ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל לקצבה, נתקבל מהממונה על שוק ההוןואילך  2008המס 
 
 : (**)לפיצויים מרכזיותקופות  .2.2

 . ג שמדיניות ההשקעות שלה גמישה"קופ. ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים .2.2.1
 לתת אישור לקופת גמלנקבע כי הממונה יהיה רשאי , )להלן 6.1ראה סעיף (לחוק קופות הגמל  3במסגרת תיקון (**)

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

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

  . 2007שהופקדו בשלו כספים עבור חודש דצמבר 

  

  :כמפורט להלן קרנות השתלמות .2.3

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

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

 ;מסך השקעותיה 50%-יעלה עללא במניות ההשקעה 

ניות ההשקעות שלה י מדי"שעפ קרן השתלמות – ח"ילין לפידות השתלמות אג .2.3.3

  ; מסך השקעותיה 50%-שעור ההשקעה באגרות חוב לא יפחת מ

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

 ;מסך השקעותיה 75%-ח מדינה לא יפחת מ"באג ההשקעות שלה שעור ההשקעה

  

 בהון התאגיד ועסקאות במניותיו השקעות .3

.  של החברהא .כנ "ע ח"ש 1מניות רגילות בנות  1,500,000החזקות . ל.י-החברה הוקצו לשום ימועד רב

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

  .בחברהולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות , למן מועד הקמתה

 

 ומניות הטבה בידנדיםדי .4

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

 .הטבה

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

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

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

 .כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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  מידע אחר –חלק שני 

 על תחומי פעילות עיקריים כספימידע  .5

 

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

  

  :להלן הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים המפורטים בטבלאות לעיל .5.2

בתחום פעילות זה : )תגמולים ואישיות לפיצויים( שלמות לקצבהא מקופות גמל ל .5.2.1

 .לעיל 2.1מפורט בסעיף קופות גמל כ 5החברה בתקופת הדוח  ניהלה

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

. על רקע משבר זה החריף גם המשבר הפיננסי בישראל, םהפיננסים הבינלאומיי

רשמו המדדים המובילים ירידות חדות ובשל מחנק האשראי  ,2008שנת  בסיכום

  קופות גמל לתגמולים  ואישיות לפיצויים  

  2010  2009  2008  

  10,356  11,948 16,115  הולהכנסות מדמי ני

  962,735  1,514,201 2,246,475  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  21,334  27,177 30,621  סך הפקדות

  10,965  156,434 502,905  נטו, )מהקופות(הקופות  ת זכויות אלסך העבר

  49,239  23,363 35,292  סך משיכות

  קופת גמל מרכזית לפיצויים    

  2010  2009  2008  

  1,367  1,780  2,243  הכנסות מדמי ניהול

  154,914  268,854  323,517  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  7,667  11,862  15,179  סך הפקדות

  25,055  46,543  16,807  נטו, )מהקופות(הקופות  ת זכויות אלסך העבר

  10,672  9,120  8,271  סך משיכות

  קרנות השתלמות  

  2010  2009  2008  

  5,865  7,218  11,155  הכנסות מדמי ניהול

  529,675  910,090  1,551,502  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  73,417  89,003  152,272  סך הפקדות

  )2,020(  105,467  383,519  נטו, )מהקופות(הקופות  ת זכויות אלסך העבר

  41,898  33,508  38,478  סך משיכות

  

  ת הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול החברהקופומידע כספי על כ "סה 

  2010  2009  2008  

  17,588  20,946  29,513  הכנסות מדמי ניהול

  )2,231(  3,088  2,538  אחרות מהשקעות וריבית )הוצאות( הכנסות

  14,432  15,438  21,471  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  

  925  8,146  10,580  רווח לפני מיסים

  1,647,324  2,693,145  4,121,494  בדצמבר 31ליום  םסך זכויות העמיתי

  102,418  128,042  198,072  סך הפקדות

  34,000  308,444  903,231  נטו, )מהקופות(ת זכויות אל הקופות סך העבר

  101,809  65,991  82,041  סך משיכות
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עלו תשואות אגרות החוב של רבות מהחברות בשוק הישראלי  ,והחששות ממשבר

נבלמה השפעת  2009נת בש. וחלו ירידות שערים חדות באגרות החוב הקונצרניות

על רקע  .רשמו עליות שערים חדותבעולם ובישראל המשבר העולמי ושוקי ההון 

צעדי התגובה של ממשלות העולם והבנקים המרכזיים שבו חלק ממשקי העולם 

 2010נת ש. הוןושווקי האשראי שבו ואפשרו לחברות לגייס  מסוימת לצמיחה

התאפיינה בתנודתיות רבה על רקע סימני השאלה סביב התאוששות המשקים 

כומה של שנה עליות השערים שנרשמו בסי. המפותחים ממשבר הדיור והבנקאות

אך עדיין מעל לתוחלת  2009תנודתית היו צנועות יותר מאשר אלו של שנת 

מגמת יציאת כספים ב 2008התאפיינה שנת  ואל מגמותבהשפעת . התשואה

 מגמה אשר לא פסחה גם על, הפקדות שוטפות לקופות הגמל בישראלב והפחתה

החוסכים בשוק הון בחזרת אמון  ולעומתה התאפיינ 2010 - ו 2009השנים  .החברה

 -ו 2009בשנים . הפקדות השוטפות לקופות הגמלת כספים וחזרבהוכתוצאה מכך 

כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך וכן  בסך הנכסים המנוהליםחל גידול  2010

 הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת  .מהעברת זכויות מקופות גמל אחרות

 הקופותבילות ביחס לסיכון שהושגו בידי נובע בין היתר בשל פרסום תשואות מו

יש לציין כי בעקבות  ,בנוסף .לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

ת הסיכון של חלק מן ופבהעד יםשינוי ונראה כי חל המתואר לעיל המצב הכלכלי

 2008בשנת  םסולידייתבטא במעבר כספים לאפיקי השקעה האשר  דבר, החוסכים

   .2010 -ו 2009 בשנים בעלי סיכון גבוה יותר השקעה יקיוהחזרתם לאפ

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

התאפיינו במגמת החזרת אמון  2010 -ו 2009השנים , כאמור .יחידה בתקופת הדוח

ים החוסכים בשוק ההון בעקבות התאוששות המשקים המפותחים מהמשבר בשווק

חל גידול בסך הנכסים המנוהלים כתוצאה מעליות שערי בשנים אלו . הפיננסים

גידול בסך העברת  .אחרות רת כספים מקופות מרכזיות ניירות הערך וכן מהעב

נובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון  הקופהאל  זכויות נטו

 3יקון ת. ובי לחברה המנהלתלאורך זמן וליצירת מוניטין חי הקופהשהושגו בידי 

אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים  2008לחוק קופות הגמל מינואר 

מגביל את ההפקדות לקופות אלו רק לעובדים אשר הופקדו בגינם כספים , חדשות

וכן קובע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים יוכלו להמשיך ולקבל  2007בדצמבר 

 .2011ר הפקדות רק עד לחודש ינוא

קרנות  4בתקופת הדוח  בתחום פעילות זה ניהלה החברה: קרנות השתלמות .5.2.3

התאפיינו במגמת  2010 -ו 2009השנים , כאמור .לעיל 2.3השתלמות כמפורט בסעיף 

החזרת אמון החוסכים בשוק ההון בעקבות התאוששות המשקים המפותחים 

בתחום  ים המנוהליםחל גידול בסך הנכסבשנים אלו . מהמשבר בשווקים הפיננסים

רנות כתוצאה מעליות שערי ניירות הערך וכן מהעברת כספים מק הפעילות

נובע בין  קרנות ההשתלמותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת  .אחרות השתלמות

לאורך זמן  הקופותהיתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 

 יש לציין כי בעקבות המצב הכלכלי, בנוסף  .וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

 דבר, ת הסיכון של חלק מן החוסכיםונראה כי חלו שינויים בהעדפ המתואר לעיל

והחזרתם  2008בשנת  םסולידייהתבטא במעבר כספים לאפיקי השקעה אשר 

 .2010 -ו 2009 בשניםלאפיקי השקעה בעלי סיכון גבוה יותר 
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 רההחבהסביבה הכללית של  סקירת .6

  - :כללי –שינויים ברגולציה  .6.1
  

. התאפיינה בשינויים נרחבים בתחום החיסכון הפנסיוני בכלל וקופות הגמל בפרט  2008שנת 
, )3' תיקון מס) (קופות גמל(פורסמו ברשומות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  2008בינואר 
כללים לאישור (הכנסה ותקנות מס , ")קופות הגמל לחוק 3תיקון " -להלן( 2008 -ח"התשס

. שתכליתם חיזוק עיקרון הפנסיה לכל עובד, 2008 - ח"התשס, )הוראת שעה) (ולניהול קופות גמל
קופת גמל לקצבה : בתיקוני החקיקה נקבע בין היתר כי יהיו שני סוגים של קופות גמל לקצבה

אשר לא  וקופת גמל לקצבה") קופת גמל משלמת" –להלן (אשר משלמת ישירות קצבה לזכאים 
אלא , למעט כספים ממרכיב הפיצויים, ניתן יהיה למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה

קופות "). קופת גמל לא משלמת" -להלן(באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה 
לחוק קופות הגמל  3תיקון , בנוסף. התגמולים שבניהול החברה הינן קופות גמל לא משלמות

 לקבל הפקדות רשאיותגמל מרכזיות לפיצויים חדשות וכן וקובע כי הן  אוסר על הקמת קופות
נכנס לתוקף צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי שנחתם  2008בינואר . 2011רק עד לחודש ינואר 

ומחיל את הוראות ההסכם , אשר קובע הסדר של פנסיית חובה לכל עובד, 2007בחודש נובמבר 
הוראות ההסכם הקיבוצי וצו ההרחבה . מעבידים במשקהעובדים וה על כללהקיבוצי האמור 

, בנוסף. שיעורי הפקדות מדורגים למרכיב תגמולי המעביד 2008-2011קובעים לגבי השנים 
העברת ) (קופות גמל(נכנסו לתוקף תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2008באוקטובר 

את המעבר בין מוצרי החיסכון  תקנות אלה מסדירות. 2008 -ח"התשס, )כספים בין קופות גמל
תכניות לביטוח חיים וקרנות פנסיה וזאת ללא צורך בתשלום מס , קופות גמל: הפנסיוני השונים

  .  בעת העברת הכספים בין המוצרים
  
 

התקנות : 2007 -ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .6.2
לרבות דירקטורים , והן קובעות תנאי כשירות לדירקטורים 2007באוגוסט נכנסו לתוקף 

לדון בהם והוראות נוספות ביחס וועדותיו השונות נושאים שעל הדירקטוריון , חיצוניים
 . לדירקטוריון ולועדותיו

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

חוק זה קובע בין היתר כי שיווק מוצרים פנסיונים יכול  "):הפנסיוניחוק השיווק " –להלן (
חוק זה נכנס לתוקף . בלבד, מתאים כהגדרתו בחוק השיווק הפנסיוני ןבידי בעלי רישיו תלהיעשו

במסגרת חוק , בנוסף. י חוק השיווק הפנסיוני"כנדרש עפ תלחברה רישיונו. 2006בחודש אפריל 
, ותקנו תקנות לעניין תשלום עמלות הפצה ליועצים פנסיונייםה, השיווק הפנסיוני ומכוחו

לאותם יועצים בקשר , המחייבות את מנהלי הקופות לשלם עמלות בשעורים מוגדרים בתקנות
בהתקיים תנאים (למעט קופות מרכזיות לפיצויים , עם הפצת קופות גמל וקרנות השתלמות

  . 2006נות אלו נכנסו לתוקפן בחודש אפריל תק). 'לרבות הסכם בין היועץ לעמית וכד –מסוימים 
החברה בשנים להערכת הנהלת  .התקשרה בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים בישראלהחברה 

 . למות לבנקיםתהקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המש
רשאית החברה להתקשר בהסכמי שיווק עם סוכנים פנסיוניים כהגדרתם בחוק השיווק , בנוסף

 . לסוכנים כאמור עמלות כפי שייקבע בהסכמה בין החברה לאותם סוכניםולשלם , הפנסיוני
 .משווקים פנסיונים לשיווק כלל מוצריה התקשרה עם מספר החברה

לחוק השיווק הפנסיוני לפיו יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח  3' נכנס לתוקף תיקון מס 2008באפריל 
תווך ביניהם אלא אם קיים בין פנסיוני לא יבצע עסקה עבור לקוח עם גוף מוסדי או י

להחזיק כספים שגבה  מחויבהסוכן /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 

 .  ש כספים שגבה מעמיתים בחודש הקודםדבכל חו 15
מסמך  הוראות בדבר" ביטוח וחסכון, הממונה על שוק ההוןחוזר  ס לתוקףנכנ ,1.1.2010 ביום
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לחוק השיווק  12סעיף . לחוק השיווק הפנסיוני 14 -ו 12מכח סעיפים " הנמקה ומסירתו ללקוח
ולבחור את , לקוחלצרכי ההשיווק הפנסיוני /ן להתאים את הייעוץשיויבעל רהפנסיוני מחייב 

 בירורלאחר , הגוף המוסדי המתאימים ביותר עבורוופנסיוני המוצר ה, סוג המוצר הפנסיוני
השיווק לחוק  14סעיף  .חסכון פנסיוני קיים ועוד, מצבו הכספי, הלקוח מטרות החיסכון של

המפרט את הנימוקים להמלצתו , שיון להעביר ללקוח מסמך בכתבימחייב את בעל הרהפנסיוני 
, מפרט את אופן עריכת מסמך ההנמקה החוזר. הפנסיוני שהותאם עבורובדבר כדאיות החיסכון 

שיון לשמור העתק ממסמך ההנמקה ואת ימשך הזמן שבו על בעל ר, בו הנכללהמידע המינימלי 
  .חובת הגוף המוסדי בעת צירוף לקוח למוצר פנסיוני

  
 - ח"התשס, )העברת כספים בין קופות גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .6.4

. נכנסו לתוקף תקנות העברת כספים 2008באוקטובר  :")תקנות העברת כספים: "להלן( 2008
תכניות , קופות גמל: תקנות אלה מסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני השונים

. לביטוח חיים וקרנות פנסיה וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין המוצרים
שר נועדו לאפשר למבוטחים לבצע העברת כספים בין קופות גמל בתקנות אלו נקבעו כללים א

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
וגש טופס בקשת ההעברה על ידי הלקוח או ימי עסקים מהיום בו ה 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

ות הגמל ובהתאם לתקנות העברת כספים ומטרתו להסדיר את הליכי העברת הכספים בין קופ
כשהוא מתייחס בין היתר ללוחות הזמנים להעברת הכספים ולנתונים שיש להעביר בין החברות 

 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
  

: להלן( 2009-ט"התשס, )חישוב שווי נכסים) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  .6.5
בהן נכנסו לתוקף תקנות חישוב שווי נכסים  26.3.2009ביום  :)"תקנות חישוב שווי נכסים"

נכסים לא , לרבות נכסים סחירים, נקבעו הוראות לעניין חישוב שווי נכסים לפי סוגי הנכסים
  .ניירות ערך שנמכרו בחסר וניירות ערך זרים, י הגוף המוסדי"ניירות ערך שהושאלו ע ,סחירים

  
- ט"התשס, )רכישה ומכירה של ניירות ערך) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  .6.6

בהן נקבעו ' נכנסו לתוקף תקנות הברוקראז 31.3.2009ביום  :")'תקנות הברוקראז: "להלן( 2009
לרכישה ומכירה של ניירות ערך בהנפקה בידי משקיעים מוסדיים  מרבייםעורים בין היתר שי

וכן מגבלות על רכישת ומכירת ניירות ערך בידי ) וחתם, משווק הנפקה(באמצעות צד קשור 
כי רכישה כן נקבע . 31.12.2009משקיע מוסדי באמצעות צד קשור שייכנסו לתוקף החל מיום 

קשורים לחברה  עסקאות עם צדדים .התאם להליך תחרותיומכירה של ניירות ערך תתבצע ב
  .'מבוצעות בהתאם לתקנות הברוקראז

  
אשר נחקק , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  4' תיקון מס .6.7

2009-תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית 
, 4' פורסם ברשומות תיקון מס 23.7.2009ביום : ")4' תיקון מס: "להלן( 2009-ט"התשס, )2010
קובע כי חברה מנהלת לא תנהל  4' תיקון מס. 1.7.2011נדחה ליום מועד כניסתו לתוקף אשר 

כאשר ניתן , 4' סוגי קופות הגמל המפורטים בתיקון מס 11 -יותר מקופת גמל אחת מכל אחד מ
להוראה . בהתאם לכללים שיקבע הממונה בחוזר, ופהיהיה לנהל מספר מסלולים בכל ק

קופה מבטיחת , קופת גמל בניהול אישי(ארבעה חריגים בלבד  4' האמורה נקבעו בתיקון מס
אך נקבע בנוסף כי שר האוצר , )קופה מרכזית לקצבה וקופה המיועדת לציבור מסוים, תשואה

ספר קופות הגמל שבניהול חברה יתקין תקנות שיכללו חריגים נוספים להוראה בדבר צמצום מ
 במיזוג כל הקופות מאותו הסוג חברה מנהלתבאילו מקרים לא תחויב מנהלת ויקבעו 
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  . שבניהולה
הרשאה ) (קופות גמל(פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  24.4.2010ביום 

יותר  15.7.2009ום לפיה חברה מנהלת שניהלה בי, 2010-ע"התש, )לנהל יותר מקופת גמל אחת
 1.1.2014תהיה רשאית לנהל עד ליום , ג אחת מכל סוג באמצעות יותר ממתפעל אחד"מקופ

וכן כי חברה מנהלת שקיבלה , ג אחת מכל סוג"באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים קופ
ג נוספת מסוג "תהיה רשאית לנהל קופ, 1.6.2010 -ג מחברה מנהלת אחרת לאחר ה"לניהולה קופ

להערכת החברה ליישום הוראות . חודשים נוספים 6פה שהועברה לניהולה כאמור במשך הקו
   .התיקון לא צפוי להיות השפעה מהותית על התנהלות החברה

פורסם באתר האוצר נוהל מיזוג קופת גמל עם קופת גמל  27.4.2010בהקשר זה יצוין כי ביום 
לחוק הפיקוח על שירותים  37לסעיף  אחרת המנוהלת בנאמנות בידי אותה חברה מנהלת בהתאם

בוצעו מיזוגי קופות גמל בהתאם , טרם פרסום הנוהל. 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 
. ג המנוהלת בנאמנות לחברה מנהלת אחרת"לנהלים שונים הקשורים בהעברה מרצון של קופ

כחלק מההיערכות  והוא פורסם, הנוהל החדש מתייחס למיזוג קופות בניהול אותה חברה מנהלת
למיזוגי קופות גמל בהתאם לתיקון האמור לחוק קופות גמל בדבר צמצום הקופות מאותו סוג 

  . מיזוג הקופות בניהול החברה יתבצע בהתאם לנוהל האמור. שבניהול חברה מנהלת
  

, )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .6.8
ח הועדה לבחינת "בהמשך לדו): "תקנות ההשתתפות באסיפות: "להלן( 2009-ט"התשס

ם בשוק ההון בישראל שפורסם בחודש ייגופים המוסדהצעדים הדרושים להגברת מעורבות ה
באסיפות  ובת ההשתתפות של הגופים המוסדייםבין היתר בח התמקדושהמלצותיה , 2008ינואר 

 התקנות. תקנות ההשתתפות באסיפותלתוקף  1.11.2009ביום נכנסו , ח"בעלי מניות ומחזיקי אג
אשר חובה על משקיע מוסדי , כוללות רשימת נושאים המובאים לאישור באסיפה כללית

כאשר לבעל  -ושני חריגים לחובת ההשתתפות וההצבעה , להשתתף ולהצביע לגביהם בעד או נגד
ר בעלי המניות ישתתפו השליטה החזקה במניות בשיעור המאפשר קבלת ההחלטה בהנחה שית

ע חוץ "ובמקרה שנייר הערך המקנה למשקיע המוסדי זכות הצבעה הינו ני) ויצביעו נגדה
בנוסף נקבע בתקנות כי משקיע מוסדי רשאי להתקשר עם גורם . ל"והאסיפה מתקיימת בחו

בכפוף לאישור ועדת , לסוגי הצעות שיקבע מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה ביחס
  .לקבוע מדיניות לבחינת המלצות ההצבעה של הגורם המקצועי, בין היתר, הנדרשתההשקעות 

  
 2009-ט"התשס, )קופות גמל בניהול אישי) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .6.9

ג בניהול "נכנסו לתוקף תקנות קופ 22.11.2009ביום : )"ג בניהול אישי"תקנות קופ: "להלן(
ספים שניתן לנהל בניהול אישי בידי העמית או בידי מנהל תיקים עימו הקובעות מהם הכ ,אישי

למועד זה  .לרבות לעניין מגבלות השקעת נכסי קופות בניהול אישי, ואת אופן ניהולן, התקשר
 .אין בכוונת החברה להקים קופות כאמור

  
ומות פורסם ברש 31.12.2009ביום : 2009–ע"התש) 173' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  .6.10

שעיקרו תיקונים משלימים לתיקון , 2009–ע"התש) 173' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ה
תקרה לרצף זכויות פיצויים רטרואקטיבית החל  ,בין היתר, לחוק קופות הגמל ואשר כלל 3' מס

כהגדרתו , ארבע פעמים השכר הממוצע במשק(לא יותר מתקרת המשכורת לפיה , 2008מינואר 
כשהיא מוכפלת במספר שנות העבודה אצל המעביד ממנו  )לפקודת מס הכנסה) ה3(בסעיף ה 

מעביד עבור אותו עובד לפי  בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו, פרש
לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו של אותו עובד לאחר  1963 –ג "התשכ, חוק פיצויי פיטורים

 .מעביד שהופקדו עבורו על ידי אותו
  

חוזר לעניין טיפול בחובות בעייתיים ביטוח וחסכון , פורסם באגף שוק ההון 6.4.2009ביום  .6.11
למעט מספר הוראות ( 19.4.2009אשר נכנס לתוקף ביום , ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב

גופים מטרת החוזר הינה הטלת אחריות על ה). שכניסתן לתוקף נדחתה למועד מאוחר יותר
בין יתר הוראות . לרבות מעקב והליכי גביה או הסדר, חובותבאקטיבי  לטיפול ים מוסדיה
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מסגרת קווים מנחים בנוגע לתהליך החוזר נדרשים הגופים המוסדיים לאשר בדירקטוריון 
אחראי על ביצוע תהליך הערכת מצב חוב בגוף שיהיה  "פורום חוב"ולהקים  הערכת מצב חוב

צאות הקשורות להסדר חוב או לנקיטת אמצעים משותפים הוכן נקבע בחוזר כי . המוסדי
תקנות הפיקוח על שירותים אחרים לגביית חוב ייחשבו כהוצאה ישירה בגין הלוואה מכח 

ובלבד שההוצאות , 2008-ח"התשס, )הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות( )קופות גמל(פיננסיים 
נמוך מזה שייפרע מכל הקופות שהחברה המנהלת נושאת בהוצאות בסכום שאינו , סבירות
מסכום  1%ושסכום העלויות בגין תעודת התחייבות נשוא ההסדר אינו עולה על , בניהולה

דירקטוריון החברה אישר מסגרת לטיפול . ההשקעה של הקופה באותה תעודת התחייבות
  .בחובות הבעייתיים ומינה את חברי פורום החוב אשר מתכנס באופן שוטף

  
גמול לדירקטורים "ביטוח וחסכון חוזר שעניינו , פורסם באתר אגף שוק ההון 2.6.2009ביום  .6.12

מחיל על גופים מוסדיים באופן חלקי את התיקון לתקנות החברות ה, "חיצוניים בגופים מוסדיים
שפורסם ") תקנות הגמול: "להלן( 2000- ס"התש, )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(

, ץ בגוף מוסדי"ץ רשאי לקבל עבור כהונתו כדח"דחנקבע הגמול ש בחוזר. 2008בחודש מרץ 
כן . או בשליטת בעל השליטה בו ובחברה אם של גוף מוסדי ובגופים מוסדיים אחרים שבשליטת

ינימלי המחויב גמול לישיבה רק עבור מספר הישיבות המץ בגוף מוסדי "נקבע כי ניתן לשלם לדח
ף מוסדי בעל היקף פעילות נמוך שהוא חברה פרטית רשאי גו וכי, בהן השתתף לפי הוראות הדין

אך לא פחות מהסכומים שהיה עליו לשלם , בחוזרנמוכים מהקבוע  בסכומיםץ גמול "לשלם לדח
גוף מוסדי שהוא חברה עוד נקבע כי . דרגת הגוף המוסדימתחת לאם היה מדורג בשתי דרגות 

ומובהקת בתחום הביטוח או הפנסיה ץ מומחה בעל מומחיות מוכחת "פרטית רשאי לשלם לדח
נדרשו , לפי החוזר. ץ מומחה שאינו בעל מומחיות כאמור"גמול גבוה מהגמול המשולם לדח

 .יום ממועד פרסום החוזר 30ים המכהנים בתוך "את שכר הדחצהגופים המוסדיים לעדכן 
 .החברה עומדת בדרישות החוזר

    
לפיו , ש של גוף מוסדי על מדיניות השקעה שלופורסם חוזר לעניין הצהרה מרא 26.7.2009ביום  .6.13

החל מיום , )ברבעון האחרון בכל שנה(אחת לשנה נדרשים הגופים המוסדיים להצהיר 
על מדיניות ההשקעות שנקבעה לכל מסלול , באמצעות אתר האינטרנט שלהם ,31.1.2010

רית העוקבת על מדיניות ההשקעות הצפויה לשנה הקלנדוכן  השקעה מתמחה בקופות בניהולם
כן . לרבות ציון מדדי ייחוס רלבנטיים, ביחס לכל מסלול השקעה לא מתמחה בקופות בניהולם

בהתאם לדרישות  פועלתהחברה . ניות השקעה כאמורדינקבע כי יש להודיע על כל שינוי במ
  .החוזר

  
לאחר , 16.2.2010ביטוח וחסכון טיוטה ראשונה וביום , פורסמה באגף שוק ההון 9.11.2009ביום  .6.14

פורסמה טיוטה שניה של מסמך הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכת , ח השנתי"תאריך הדו
המבהיר מהו הדין החל במקרים , ג או בין מסלולי השקעה"כספים או בהעברת כספים בין קופ

כאשר העיקרון המנחה הוא תשלום ריבית פיגורים , של איחור במשיכת כספים או בהעברתם
לפיכך מקום שלא נקבע כך בהוראות . השבת העמית למצב בו היה לולא האיחור ומאידך, מחד
בטיוטה השניה התווספה הוראה המטילה . ניתנת השלמה להוראות הדין בטיוטת ההכרעה, הדין

במקרה שהיא זו שהפרה , אחריות לפיצוי העמית גם על החברה המנהלת של הקופה המקבלת
כן התווספה הוראה המאפשרת . עיכוב ונזק לעמית את הוראות העברת הכספים וגרמה בכל

לחברה המנהלת להיפרע מסוכן ביטוח או יועץ פנסיוני במקרה שבקשה להעברת כספים או 
והוראה נוספת לפיה גם אם , משיכתם הוגשה לחברה המנהלת באמצעותם והעיכוב נגרם על ידם

ר במשיכת או בהעברת כספיו בנוגע לפיצוי המגיע לו עקב איחוהעמית חתם על כתב ויתור על 
כפי שנקבע בשתי  .הדבר אינו גורע מחובת החברה המנהלת לפצותו לפי מסמך ההכרעה, מהקופה
בקשות למשיכת כספים או להעברת כספים שהוגשו לחברה ההוראה תחול על , הטיוטות

הנהלת החברה מעריכה כי לכניסת החוזר לתוקף לא תהיה  . 1.1.2007המנהלת החל מיום 
פעה על פעילות החברה וכי לא תידרש לפיצוי עמיתים בשל איחור במשיכת או העברת הש

  .החברה ערוכה לפעול בהתאם לדרישות החוזר .כספים
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נכנס לתוקף חוזר לעניין מערך ניהול ובקרת סיכונים בחברות מנהלות של קופות  1.1.2010ביום  .6.15

יכונים ייעודי ולייצר תשתית המגדיר את חובת החברה המנהלת לקיים מערך ניהול ס, גמל
הבנה ומדידה של הסיכונים הפיננסיים העומדים בפני החברה המנהלת , מתאימה לזיהוי

החוזר מחייב חברה מנהלת להקים יחידת ניהול ובקרת סיכונים . ולמעשה בפני עמיתי הקופות
קים שתספק להנהלת החברה ייעוץ וניהול של הסיכונים המהותיים הנוגעים לנכסים המוחז

, ח"מיליארד ש 5 - חברה המנהלת נכסים בשווי נמוך מ, לפי החוזר. בקופות בניהול החברה
לפיכך התקשרה החברה עם קבוצת ניהול הסיכונים . רשאית למנות מנהל סיכונים במיקור חוץ

לפי . במשרד קסלמן וקסלמן רואי חשבון שישמש כמנהל הסיכונים של הקופות בניהול החברה
ל "ועדת ההשקעות והמנכ, על מנהל הסיכונים להגיש לדירקטוריון 30.4.2010 עד ליום, החוזר

ח התקופתי "הוצג בפני האורגנים שלעיל הדו 25.4.2010ביום , וכנדרש, ח תקופתי ראשון"דו
 . הראשון לעניין מערך ניהול הסיכונים בחברה

  
 שקעות של גוף מוסדיהתפעול והבקרה בתחום הה מערךנכנס לתוקף חוזר לעניין  1.1.2010ביום  .6.16

שתאופיין , שמטרתו הבטחת קיום תשתית ארגונית לתפעול נכסי ההשקעה של הגופים
. במקצועיות ובהפרדה מבנית למניעת ניגודי עניינים בין תחומי הפעילות שבניהול השקעות

שתהא נפרדת ממערך , י יחידת מערך עורפי"תפעול נכסי ההשקעה יבוצע ע, בהתאם לחוזר
שתהא , י יחידת בקרת ההשקעות"ואילו בקרת ההשקעות תבוצע ע, לתי תלויה בוההשקעות וב

ובלתי תלויה , הקצאה והערכה של נכסי השקעה ואשראי לא סחיר, ייזום, נפרדת מיחידות ניהול
כן קובע החוזר כי על חברה מנהלת ). אך היא יכולה להיות כפופה למנהל מערך ההשקעות(בהם 

החברה מקבלת את שירותי יחידת . התאם לכישורים הנדרשים בחוזרב, למנות לכל יחידה מנהל
ומינתה מנהל ליחידת בקרת ) לאומי שירותי שוק ההון(, המערך העורפי מהבנק המתפעל
  .ההשקעות כנדרש בהוראות החוזר

  
לפיו פרסום , נכנס לתוקף חוזר לעניין כללי פרסום תשואה לגופים המוסדיים 1.2.2010ביום  .6.17

פרסום תשואה שנתית , בין היתר, הגמל מוגבל לתשואות שנתיות בלבד ומחייב תשואות קופות
שנים אחרונות ופרסום מדדי סיכון או סטיית תקן לאותן  5 -ו 3 -ממוצעת של מסלול השקעה ל

  .החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר. תקופות
  

) קופות גמל(יננסיים לתקנות הפיקוח על שירותים פ 2' תיקון מס נכנסו לתוקף 1.7.2010ביום  .6.18
קופות (לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2' תיקון מסו) רכישה ומכירה של ניירות ערך(

 –וחברה מנהלת (כהגדרתו בתקנות , כי משקיע מוסדיבהם נקבע , )קופת גמל בניהול אישי) (גמל
בניהולו באמצעות  ע עבור הקופות"רשאי לרכוש ולמכור ני, )בכל הנוגע לקופות גמל בניהול אישי

מסך כל העמלות ששולמו בגין  20%העמלות לא יעלו על ) 1( :צד קשור בכפוף לתנאים הבאים
) 2( ;במהלך שנה, לפי העניין, החברה המנהלת/ רכישות ומכירות שביצע המשקיע המוסדי 

העמלה שתשולם לצד קשור לא תעלה על העמלה שתשולם למי שזכה בהליך תחרותי ואינו צד 
 . החברה פועלת בהתאם לדרישות התיקון ;בשל עסקת רכישה או מכירה זהה או דומה – קשור

  
ביטוח וחסכון טיוטה שניה של תקנות הפיקוח על , פורסמה באתר אגף שוק ההון 6.7.2010ביום  .6.19

שעניינן הקמת , 2010- ט"התשס, )הקמת מסלולי ברירת מחדל) (קופות גמל(שירותים פיננסיים 
וטיוטת חוזר שעניינו , בהתאם לגיל העמית, ל לעמיתים המצטרפים לקופותמסלולי ברירת מחד

הקובע את אופן הצטרפות העמיתים למוצרי , התאמת מסלולי החיסכון למאפייני העמית
את דירקטוריון , בין היתר, ומחייבת, החיסכון השונים בהתבסס על המאפיינים הייחודיים להם

זה עד למועד פרסום בשלב . תים ומאפיינים רלבנטייםהגוף המוסדי לקבוע מודל לסיווג העמי
  .החוזר והתקנות הסופיים אין באפשרות החברה להעריך את השפעתם על פעילותה

  
נכנסו לתוקף מרבית הוראות חוזר לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות  1.10.2010ביום  .6.20

להתייחסות גופים  ח הועדה לקביעת פרמטרים "אשר פורסם בעקבות דו, חוב לא ממשלתיות
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נקבעו , בין היתר. מוסדיים המעמידים אשראי באמצעות רכישת אגרות חוב לא ממשלתיות
בחוזר המסמכים שעל הגופים המוסדיים לקבל לצורך בחינת השקעתם באגרות חוב לא 

תניות וכן , קביעות מפורשות שיש לכלול במסמכי ההנפקהנקבעו , ממשלתיות ומועדי קבלתם
אלא אם הגוף המוסדי נימק , מידה פיננסיות שיש לכלול במסמכי ההנפקה חוזיות ואמות

נקבעה חובת הכנת אנליזה כתובה לאגרת חוב כן . היעדר תניות ואמות מידה מסוימות
, בנוסף לניתוחים אותם מבצעת החברה באופן שוטף. טרם רכישתה, שהונפקה בישראל
והיא ערוכה לפעול בהתאם  .לשם קבלת אנליזות כאמורבמיקור חוץ  התקשרה החברה

 .לדרישות החוזר
  

 5' תיקון מס) (קופות גמל(פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  25.11.2010ביום  .6.21
שמטרתו לתקן עיוות שנותר בעקבות , ")5' תיקון מס: "להלן( 2010-א"התשע, )והוראת שעה

ייועדו לקצבה בגיל  2008שקבע כי כספים שהופקדו מינואר , לחוק קופות גמל 3' תיקון מס
פרישה בלבד וכי כספי פיצויים שלא נמשכו בעת סיום העבודה הפכו גם הם לכספים ניתנים 

 .לקצבה בעת הפרישה
גם סכום קצבה מקופה  קבע כי לעניין סכום הקצבה המזערי יובא בחשבון –התיקון לחוק 

התקיים תנאים וכי ב, אחרת ומגוף אחר המשלם לעמית תשלומים חודשיים בגיל פרישה
מסוימים ניתן למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה מבלי להעבירם לקופת גמל 

  .משלמת לקצבה
חלון זמן למשיכת כספים שהופקדו בקופה שאינה משלמת לקצבה  מעניקה - שעהההוראת 

. 2011סוף עד לעמיתים שיבקשו החזר כספים וזאת , וללא קנסאו הועברו לקופה כאמור 
לכל העמיתים עליהם חלה הוראת , 31.3.2011עד ליום  ,ות המנהלות נדרשו להודיעהחבר

 .בהתאם להוראות הוראת השעההחברה פעלה . השעה את דבר התיקון לחוק קופות גמל
  

דוחות , הצהרות –פורסם חוזר לעניין בקרה פנימית על דיווח כספים  25.11.2010ביום  .6.22
לרבות , בעו בחוזרים קודמים שפרסם הממונהשמטרתו התאמת הדרישות שנק, וגילויים

ע "לדרישות חדשות של רשות ני, לעניין אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
יש לצרף לדוחות השנתיים  2010החל מהדוח השנתי לשנת , בהתאם לחוזר. ב"בארה

ח "של הדוח הדירקטוריון "לרבות דו, והרבעוניים של החברה ושל קופות הגמל בניהולה
בין היתר בנוגע , הצהרות וגילויים מטבעם החברה ומטעם רואה החשבון המבקר, השנתי

. הערכת ההנהלה על אפקטיביות הבקרה הפנימיתול  פנימית על הדיווח הכספיהבקרה ל
  .החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר

  
רות בשוק ביטוח וחסכון תכנית להגברת התח, פרסם אגף שוק ההון 30.11.2010ביום  .6.23

בין הגופים  הקשרבמישור ) 1( :התכנית כוללת את הנושאים הבאים. החיסכון הפנסיוני
 החלת מודל אחיד של תקרת דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני. א :המוסדיים ללקוחות

מתן אפשרות לחברה מנהלת . ב; המבוסס על גביית דמי ניהול הן מהפקדות והן מצבירה
הדברת שקיפות . ג; ווים לחסכון פנסיוני ולקבל רישיון סוכנות ביטוחלשווק מוצרי ביטוח נל

) 2( ;איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם עמית במשך שנתיים. ד; בעת שינוי דמי ניהול
זכות הבחירה של עובד שכיר תורחב גם לבחירת . א :בין מפיצים ללקוחות הקשרבמישור 

 סוכן/שעל יועץ מסמך הנמקה אחיד ומקוצרביעת ק. ב; בנוסף לבחירת המוצר הפנסיוני, סוכן
. ג; גם בעת פעולות שיווק ישירות של גוף מוסדי האמורהחלת . ב ;ללקוח פנסיוני למסור

במישור הקשר בין גופים ) 3(; מיכון והאחדה של טפסים בתהליכי ייעוץ ושיווק פנסיוני
הגבלת . ב; ו מועדאיסור תשלום עמלה ליותר ממפיץ אחד באות. א: מוסדיים למפיצים

האחדת . ג; י יעדים"תגמול סוכני הביטוח בהטבות שאינן כספיות וקביעת תנאים לתגמול עפ
יישום התכנית . עמלות הפצה ליועץ פנסיוני שתיגבה הן בגין הפקדות שוטפות והן בגין צבירה

  .כפוף לפרסום תקנות וחוזרים
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ניהול טכנולוגיות מידע בגופים ניין חוזר לעמרבית הוראות  נכנסו לתוקף 1.1.2011ביום  .6.24
על פי תקנים מקצועיים של גוף מוסדי תחום טכנולוגיות המידע שמטרתו ניהול  ,מוסדיים

להבטיח את ניהולן התקין  על מנתמקובלים ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי נאותים וזאת 
ן ולהקפיד על ואת תמיכתן בפעילות העסקית על פי הוראות הדישל מערכות המידע השונות 

קביעת ביניהן , החוזר מטיל חובות שונות על הגוף המוסדי והנהלתו. שמירת זכויות העמיתים
ביצוע בקרה ופיקוח שוטפים ובניהול תקין ב, מדיניות ואסטרטגיה בתחום טכנולוגיות המידע

יהול נ, לעניין הבטחת ציות, בין היתר, והוא כולל הוראות שונות, של תחום טכנולוגיות המידע
ניהול שינויים ועקרונות לניהול , רכש ופרויקטים, בקרות מידע וניהול נתונים, סיכונים

, לרבות החברה(החוזר קובע הקלות לחברה בעלת היקף פעילות נמוך . תהליכים במיקור חוץ
החברה ערוכה לפעול בהתאם לדרישות  ).₪מיליארד  5המנהלת קופות גמל בשווי של עד 

 .החוזר
  

תקנות הפיקוח על שירותים  שניה של פורסמה טיוטה, ח"לאחר תקופת הדו, 12.1.2011ביום  .6.25
וטיוטה , 2011- א"התשע ,)הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת() קופות גמל(פיננסיים 

כרית ביטחון  מטרת הגדלת ההון העצמי הינה יצירת . ם לעניין זהשפורסשל החוזר שלישית 
שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון , פעולייםמפני סיכונים תלחברות המנהלות 
ההון העצמי ההתחלתי הנדרש מחברה מנהלת , על פי טיוטת התקנות. הפעילות השוטפת

מסך הנכסים  0.1% עצמי המזערי לחברה מנהלת יחושב לפיהון וה, ₪מיליון  10יהיה 
ין הפחתה של נכסים למעט הוצאות בג(מהוצאותיה השנתיות  25%בצירוף , המנוהלים על ידה

נת לחלק דיבידנד יכן נקבע כי חברה מנהלת המעוני ).הוצאות מימון ומס, בלתי מוחשיים
ובמידה , נדרשת לקיים על כך דיון בדירקטוריון, טרם עמידתה בדרישות ההון העצמי המזערי

היא לא , החברה המנהלת בדרישות ההון המוצעות תשחלוקת דיבידנד תגרום לאי עמיד
 .בנוגע למועדי עמידה בדרישות ההון העצמי מעברהוראות הקלות שנקבעו בליהנות מתורשה 

, ביחס לטיוטות הקודמות שפורסמוהמועד שנקבע לעמידה בדרישות ההון העצמי נדחה 
על ההון , כאשר בהתאם להוראת מעבר שנקבעה בטיוטת התקנות, 2014 סוףל 2010מסוף 

 60%לפחות  ,2011מההפרש עד סוף  30%לפחות העצמי המזערי של חברה מנהלת לעמוד על 
כן נקבעו בטיוטת התקנות  .2013מההפרש עד סוף  80%ולפחות  ,2012מההפרש עד סוף 

הקלות לגבי ההון העצמי המזערי  נקבעוטיוטת החוזר ב. הוראות השקעת כספי ההון העצמי
קופה מרכזית  ,ג מבטיחות תשואה"קופו(הנדרש מחברות המנהלות קופות מסוגים מסוימים 

  .ת החוזרטהונה העצמי של החברה גבוה מהסכום הנדרש בהתאם לטיו ).לקצבה ועוד
  

רשימת נכסי הנוסטרו של  לענייןפורסמה טיוטת חוזר , ח"לאחר תקופת הדו ,21.2.2011ביום  .6.26
לדווח על הגופים המוסדיים נדרשים , לפי הטיוטה. הגופים המוסדיים ברמת הנכס הבודד

מועד כניסה . באמצעות רשימת נכסים ברמת הנכס הבודד וזאת, רו שלהםהשקעות הנוסט
  .2011 שנת בגין הדיווחמועד  –לתוקף משוער לגבי חברות מנהלות קופות גמל 

 
התאפיינה בתנודתיות רבה על רקע סימני השאלה סביב  2010נת ש :בשוק ההון פעילות .6.27

ות השערים שנרשמו בסיכומה עלי. התאוששות המשקים המפותחים ממשבר הדיור והבנקאות
. אך עדיין מעל לתוחלת התשואה 2009של שנה תנודתית היו צנועות יותר מאשר אלו של שנת 

במהלך השנה המדיניות המוניטארית המרחיבה במשקי המערב וישראל הוסיפה להשפיע ותרמה 
במהלך  .מדיניות זו תרמה אף להיווצרות חששות מלחצים אינפלציוניים. להתאוששות המשקים

- עלה ב 50מדד יתר , 15.69%-עלה ב 75מדד תל אביב , 15.8%-ב 25עלה מדד תל אביב  2010שנת 
 20ומדד תל בונד , 8.01%-ח כללי עלה ב"מדד אג, 6.25%- ח ממשלתי עלה ב"מדד אג 19.71%

באפיקים מוטי ניירות  ןהחיסכו הגדלתעל  ישירה השפעהיש  ההון קלקורה בשו. 11.11%-עלה ב
 .הגידול בהיקפי הקופות המנוהלותוערך 

  
יש לציין כי  .תחרותית מאודפעילות החברה בניהול קופות גמל הינה בסביבה  :תחרות .6.28

עשויה להיות פגיעה ברמת  )6.17ראה סעיף (לחוזר האוצר המגביל את פרסום התשואות 
  .התחרות בענף
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו –חלק שלישי 
  

  י על תחומי הפעילותכללמידע  .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 הפעילות הפרוט 

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

  

תגמולים ואישיות (א משלמות לקצבה ג ל"ניהול קופ –ידע כללי על תחום הפעילות מ .7.1

 )לפיצויים

 

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1.1

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

להלן פרטים הנוגעים לתחום . לעיל 2.1כמפורט בסעיף , קופות גמל 5הדוח 

  : פעילותה

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה

  )י התקנון"עפ(

  ליום) ח"אש( זכויות העמיתים סך

31/12/10  31/12/09  31/12/08  

  565,863  906,368  1,353,255  2%  ילין לפידות קופת גמל 

  81,749  156,127  219,815  2%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  216,843  295,143  368,107  2%  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  17,131  99,468  254,916  2%  )ב(ילין לפידות גמל 

  81,149  57,095  50,382  2%  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        962,735962,735962,735962,735        1,514,2011,514,2011,514,2011,514,201        2,246,42,246,42,246,42,246,475757575    כ"סה

  

  

  

שגבתה ניהול הדמי שיעור    שם  הקופה

  )%(בשנת  בפועל הקופה

נומינלית ברוטו תשואה שיעור 

  )%( שנתבלקופה 

  2010  2009  2008  2010  2009  2008  

 )20.28%(  43.40%  15.21%  0.97%  0.93%  0.90%  ילין לפידות קופת גמל 

  )40.26%(  78.69%  23.57%  1.09%  1.07%  1.04%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

 )8.35%(  30.91%  11.59%  0.77%  0.79%  0.78%  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

 )15.17%(  50.77%  16.84%  1.03%  0.82%  0.85%  )ב(ילין לפידות גמל 

  2.07%  7.47%  4.95%  0.13%  0.78%  0.78%  (*)ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

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

תגמולים וקופות גמל פעילות בתחום ניהול קופות גמל להוסדרה ה 2005עד לשנת 

, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(מס הכנסה תקנות  באמצעותשיות לפיצויים יא

מוסדרת דוח הלמועד פרסום "). תקנות מס הכנסה: "להלן( 1964-ד"התשכ

 –ה "התשס) קופות גמל(פיננסיים  םשירותיהפיקוח על חוק הפעילות באמצעות 

והביא ,  2005נס לתוקף בחודש נובמבר שנכ, ")חוק קופות גמל" –להלן ( 2005

ובאמצעות תקנות שהותקנו מכח חוק ,לביטול הוראות שונות בתקנות מס הכנסה
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תקנות לעניין העברת כספים בין קופות גמל שנכנסו לתוקף , ביניהן , קופות גמל

לעניין בנוסף נותרו בתוקף הוראות מכל תקנות מס הכנסה . 2008בחודש אוקטובר 

 ועדת השקעות, השקעות נכסי קופות גמל, שיעורי הפקדות, יתיםתשלומים לעמ

, לעניין שיווק קופות גמל. אחרים שאינם מוסדרים בחוק קופות הגמל םוענייני

לעניין . 2006חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש פברואר 

ת על תחום חלו, בנוסף .להלן 22.2ראה סעיף , פרטים בנוגע להוראות הדין החל

ביטוח , ניהול קופות גמל הוראות מכח חוזרים שפרסם הממונה על אגף שוק ההון

  .לעיל 6 ראה סעיףלפרטים  .וחסכון באתר האינטרנט של האגף

 התפתחויות בהיקף התיק וברווחיותו .7.1.3

 2.1קופות גמל כמפורט בסעיף  5בתחום פעילות זה ניהלה החברה בתקופת הדוח 

הון בישראל היה נתון להשפעתו החריפה של המשבר שוק ה 2008בשנת  .לעיל

על רקע משבר זה החריף גם המשבר הפיננסי , םבשווקים הפיננסים הבינלאומיי

רשמו המדדים המובילים ירידות חדות ובשל מחנק  ,2008בסיכום שנת . בישראל

עלו תשואות אגרות החוב של רבות מהחברות בשוק  ,האשראי והחששות ממשבר

נבלמה  2009נת בש. ו ירידות שערים חדות באגרות החוב הקונצרניותהישראלי וחל

על . השפעת המשבר העולמי ושוקי ההון בעולם ובישראל רשמו עליות שערים חדות

רקע צעדי התגובה של ממשלות העולם והבנקים המרכזיים שבו חלק ממשקי 

נת ש. הוןושווקי האשראי שבו ואפשרו לחברות לגייס  מסוימת העולם לצמיחה

התאפיינה בתנודתיות רבה על רקע סימני השאלה סביב התאוששות המשקים  2010

עליות השערים שנרשמו בסיכומה של שנה . המפותחים ממשבר הדיור והבנקאות

אך עדיין מעל לתוחלת  2009תנודתית היו צנועות יותר מאשר אלו של שנת 

ת כספים במגמת יציא 2008בהשפעת מגמות אלו התאפיינה שנת . התשואה

 מגמה אשר לא פסחה גם על, והפחתה בהפקדות שוטפות לקופות הגמל בישראל

בחזרת אמון החוסכים בשוק הון  ולעומתה התאפיינ 2010 - ו 2009השנים . החברה

 -ו 2009בשנים . וכתוצאה מכך בהחזרת כספים והפקדות השוטפות לקופות הגמל

ית שערי ניירות הערך וכן כתוצאה מעלי בסך הנכסים המנוהליםחל גידול  2010

 הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת  .מהעברת זכויות מקופות גמל אחרות

 הקופותנובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 

יש לציין כי בעקבות , בנוסף .לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

ת הסיכון של חלק מן ונראה כי חלו שינויים בהעדפ ילהמתואר לע המצב הכלכלי

 2008בשנת  םסולידייהתבטא במעבר כספים לאפיקי השקעה אשר  דבר, החוסכים

הערכת ל .2010 -ו 2009 בשניםוהחזרתם לאפיקי השקעה בעלי סיכון גבוה יותר 

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

בנקאיים מוכרים כיועצים התאגידים היותם של הכן וידים בנקאיים לתאג

רווחיות החברה מהפעילות בתחום בשל החובה לשלם לפגוע ב יםפנסיוניים עשוי

     . ליועציםעמלות הפצה 

  

 העמיתים תחום הפעילות או שינויים במאפייני התפתחות בשווקי .7.1.4

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

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

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

בשל הזמן הקצר יחסית שחלף ממועד פרסום התיקון  והתקנות למועד זה  .")הגמל

אשר השפיעו  ים האחרונותים בשווקי ההון בעולם בשנובשל האירוע, האמורים

טרם ניתן לאמוד את השפעתם על התנהלות , באופן מהותי על התנהלות השווקים

  .השווקים
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לחוק הפיקוח על שירותים  4' תיקון מסאמור להיכנס לתוקף  20117.1.ביום 

 0923.7.20ביום אשר פורסם ברשומות , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(פיננסיים 

סוגי  11 -קובע כי חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל אחד מואשר 

 . קופות הגמל המפורטים בתיקון
) קופות גמל(פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  24.4.2010ביום 

בה נקבעו חריגים לתיקון , 2010-ע"התש, )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת(

ג אחת "יותר מקופ 15.7.2009חברה מנהלת שניהלה ביום  -הראשון החריג , האמור

 1.1.2014תהיה רשאית לנהל עד ליום , מכל סוג באמצעות יותר ממתפעל אחד

חברה  - החריג השני ; ג אחת מכל סוג"באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים קופ

היה ת, 1.6.2010 -ג מחברה מנהלת אחרת לאחר ה"מנהלת שקיבלה לניהולה קופ

חודשים  6ג נוספת מסוג הקופה שהועברה לניהולה כאמור במשך "רשאית לנהל קופ

להערכת החברה ליישום הוראות התיקון לא צפוי להיות השפעה מהותית . נוספים

   .על התנהלות החברה

  

 הפעילות טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחוםשינויים  .7.1.5

   .   מצעים טכנולוגיים יחודים למיניהםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש בא

  

 ילותהצלחה קריטיים בתחום הפעגורמי  .7.1.6

  : מזהה את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות החברה  

  

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

ללא , מןלאורך זביחס לפרופיל הסיכון חשיבות רבה להובלה בתשואות 

חשיפת תשואות קופות הגמל ברמה . תנודות חריגות בהשוואה למתחרים

נט המאפשרת השוואה בין תשואות קופות  –חודשית ושימוש במערכת גמל 

ה בהשוואה נאותגמל שונות מחדדת את הצורך בשמירה על תשואה 

 .לקופות מתחרות

 

ת מוצרי הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק א: שיווקתפעול ו .7.1.6.2

הצלחה בשיווק מותנית בהקמת . החברה לקהל העמיתים הפוטנציאלי

ינים ישיווק יעילה לתקשורת מול עמיתים וכאלה המעונתפעול ומערכת 

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

עקב שינויי החקיקה בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני 

עשוי , ובת ייעוץ אובייקטיבי לטובת העמית על יועצים פנסיונייםוהטלת ח

עמיתים לחברות מנהלות המציגות תשואה יציבה  תבהפניילחול גידול 

   .בידי הבנקים, וגבוהה לעומת מדדי הייחוס לאורך זמן

 

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

השונות עבור כל  ןהסיכולצרכים ולרמות באותו תחום מאפשר מתן מענה 

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

מתן מענה לדרישות להשקעה בתחומים שונים המשתנים בהתאם למצב 

 .מדיניות השקעות מגוונת בעלות מסלולים בעליבדרך של הקמת , השוק

לקצבה לשם הרחבת  החברה בוחנת מעת לעת הקמת קופת גמל משלמת

  . סל מוצריה
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 בהם תחום 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 (טוח והקמת מערך תפעול ב, 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 . פעילות בדרך של מכירת הפעילות לאחריםמתחום ה

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

  

 בהם תחליפים 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 ם הפעילות הן קופות גמל מתחרים לתחו

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

 

 בו תחום הפעילות ושינויים החליםמבנה  .7.2.1

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

  : להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילות. לעיל 2.2כמפורט בסעיף , יחידה

  

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה

  מותר

  ליום) ח"אש(זכויות העמיתים  סך

31/12/10  31/12/09  31/12/08  

  154,914  268,854  323,517  2%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  

  

  

  

הניהול שגבתה שיעור דמי    שם  הקופה

  (%)הקופה בפועל בשנת 

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  (%)לקופה בשנת 

  2010  2009  2008  2010  2009  2008  

  )17.62%(  38.54%  12.78%  0.83%  0.79%  0.79%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  

 

  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, חקיקהמגבלות  .7.2.2
פעילות בתחום ניהול קופות גמל לתגמולים וקופות גמל הוסדרה ה 2005עד לשנת 

, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(מס הכנסה תקנות  באמצעותאישיות לפיצויים 
מוסדרת דוח הלמועד פרסום "). תקנות מס הכנסה: "להלן( 1964-ד"התשכ

 –ה "שסהת) קופות גמל(פיננסיים  םשירותיהפיקוח על חוק הפעילות באמצעות 
והביא ,  2005שנכנס לתוקף בחודש נובמבר , ")חוק קופות גמל" –להלן ( 2005

ובאמצעות תקנות שהותקנו מכח חוק ,לביטול הוראות שונות בתקנות מס הכנסה
תקנות לעניין העברת כספים בין קופות גמל שנכנסו לתוקף , ביניהן , קופות גמל

לעניין אות מכל תקנות מס הכנסה בנוסף נותרו בתוקף הור. 2008בחודש אוקטובר 
 ועדת השקעות, השקעות נכסי קופות גמל, שיעורי הפקדות, תשלומים לעמיתים

חוק השיווק הפנסיוני לא חל .אחרים שאינם מוסדרים בחוק קופות הגמל םוענייני
ראה סעיף , לעניין פרטים בנוגע להוראות הדין החל. על קופות מרכזיות לפיצויים

   .להלן 22
קופות גמל מרכזיות לפיצויים שפעלו כדין  ,לחוק קופות הגמל 3לתיקון  בהתאם

ובלבד שמדובר , 2011עד לחודש ינואר  לקבל הפקדות היו רשאיות 2007בשנת המס 
מעביד שהיה עמית בקופת גמל מרכזית לפיצויים  -בהפקדת כספים של עמית

ר בגינם הופקדו הפקדת כספים תהיה רק בגין עובדים אשוכן   2007בחודש דצמבר 
החברה לא תקבל הפקדות נוספות לקופה  .2007סכומים בקופה עבור חודש דצמבר 

כן מעריכה הנהלת החברה כי לאורך , 2011המרכזית לפיצויים החל מחודש ינואר 
, בנוסף .זמן יגברו המשיכות מהקופה בשל כוונת המחוקק להגביל שימוש במוצר זה

וראות מכח חוזרים שפרסם הממונה על אגף חלות על תחום ניהול קופות גמל ה
  .לעיל 6לפרטים ראה סעיף . ביטוח וחסכון באתר האינטרנט של האגף, שוק ההון
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 בהיקף הפעילות וברווחיותו התפתחויות .7.2.3
 .בתחום פעילות זה ניהלה החברה קופה מרכזית לפיצויים יחידה בתקופת הדוח

רת אמון החוסכים בשוק ההון התאפיינו במגמת החז 2010 -ו 2009השנים , כאמור
בשנים . בעקבות התאוששות המשקים המפותחים מהמשבר בשווקים הפיננסים

אלו חל גידול בסך הנכסים המנוהלים כתוצאה מעליות שערי ניירות הערך וכן 
אל  זכויות נטוגידול בסך העברת  .מהעברת כספים מקופות מרכזיות  אחרות

אות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי נובע בין היתר בשל פרסום תשו הקופה
לחוק קופות  3יקון ת. לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת הקופה

מגביל , אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות 2008הגמל מינואר 
 2007את ההפקדות לקופות אלו רק לעובדים אשר הופקדו בגינם כספים בדצמבר 

קופות גמל מרכזיות לפיצויים יוכלו להמשיך ולקבל הפקדות רק עד  וכן קובע כי
זו עשוייה ת יציאת כספים מקופה להערכת הנהלת החברה מגמ .2011לחודש ינואר 

       . להימשך גם בשנים הבאות בשל כוונת המחוקק להגביל שימוש במוצר זה
 

 העמיתיםתחום הפעילות או שינויים במאפייני ב םבשווקי התפתחות .7.2.4
 6.1כמפורט בסעיף וק קופות הגמל לח. 3' מס נכנס לתוקף תיקון 2008בחודש ינואר 

לעובדים אשר  המגביל הפקדות לקופות אלו רק לחוק קופות הגמל 3תיקון . לעיל
אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים  ,2007הופקדו בגינם כספים בדצמבר 

צויים ימשיכו לפעול רק עד לחודש חדשות וכן קובע כי קופות גמל מרכזיות לפי
החברה לא תקבל הפקדות נוספות לקופה המרכזית לפיצויים החל  .2011ינואר 

כן מעריכה הנהלת החברה כי לאורך זמן יגברו המשיכות , 2011מחודש ינואר 
אמור  1.7.2011ביום  .מהקופה בשל כוונת המחוקק להגביל שימוש במוצר זה

, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  4' תיקון מסלהיכנס לתוקף 
ואשר קובע כי חברה  23.7.2009ביום אשר פורסם ברשומות , 2005-ה"התשס

סוגי קופות הגמל  11 -מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל אחד מ
פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים  24.4.2010ביום . המפורטים בתיקון

בה , 2010-ע"התש, )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת) (גמל קופות(פיננסיים 
חברה מנהלת שניהלה ביום  -החריג הראשון , נקבעו חריגים לתיקון האמור

תהיה רשאית , ג אחת מכל סוג באמצעות יותר ממתפעל אחד"יותר מקופ 15.7.2009
 ג אחת מכל"באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים קופ 1.1.2014לנהל עד ליום 

ג מחברה מנהלת אחרת "מנהלת שקיבלה לניהולה קופחברה  - החריג השני ; סוג
ג נוספת מסוג הקופה שהועברה "תהיה רשאית לנהל קופ, 1.6.2010 - לאחר ה

להערכת החברה ליישום הוראות התיקון . חודשים נוספים 6לניהולה כאמור במשך 
   .לא צפוי להיות השפעה מהותית על התנהלות החברה

  
 טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות םשינויי .7.2.5

   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 
  

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .7.2.6
    .לעיל 7.1.6ראה סעיף   

  
 תחום הפעילות ושינויים בהםב עיקרייםכניסה ויציאה  מחסומי .7.2.7

   .לעיל 7.1.7ראה סעיף 
  

 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם חליפיםת .7.2.8
שנועד . אפיק השקעה לטווח ארוך והת בתחום הפעילות מהוקופת הגמל הנכלל

להערכת החברה אין מוצרים . להבטיח למעסיקים תשלומי פיצויי פרישה לעובדים
      .זה אחרים המהווים תחרות למוצרים בתחום פעילות
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 קרנות השתלמות   כללי על תחום הפעילות מידע .7.3

 

 החלים בו הפעילות ושינויים מבנה תחום .7.3.1

, השתלמות קרנות 4דוח ה ניהלה החברה בתקופתבתחום ניהול קרנות השתלמות  

  : להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילות לחברה. לעיל 2.3כמפורט בסעיף 

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה

  מותר

  ליום) ח"אש(זכויות העמיתים  סך

31/12/10  31/12/09  31/12/08  

  457,663  728,871  1,148,566  2%   קרן השתלמותילין לפידות 

  14,727  96,718  283,230  2%   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  30,407  60,856  94,456  2%  (**)ח"השתלמות אגילין לפידות 

  26,878  23,645  25,250  2%  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

        529,675529,675529,675529,675        910,090910,090910,090910,090        1,551,551,551,551,5021,5021,5021,502    כ"סה

  

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    שם  הקופה

  (%)הקופה בפועל בשנת 

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  (%)לקופה בשנת 

  2010  2009  2008  2010  2009  2008  

  )20.01%(  42.78%  14.87%  1.02%  1.00%  0.96%   קרן השתלמותילין לפידות 

  )11.23%(  51.58%  16.66%  1.00%  0.96%  0.95%   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  )5.39%(  29.46%  11.47%  0.36%  0.82%  0.84%  (**)ח"השתלמות אגילין לפידות 

  1.68  7.00%  5.21%  0.13%  0.82%  0.84%  (*)ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

  10/2008הקופה החלה פעילותה ב (*)
  7/2008הקופה החלה פעילותה ב (*)

 ה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותתקינ, חקיקה מגבלות .7.3.2
 םשירותיפעילות בתחום ניהול קרנות השתלמות מוסדרת למועד דוח זה בחוק 

אשר נכנס ") חוק קופות גמל" –להלן ( 2005 –ה "התשס) קופות גמל(פיננסיים 
ובתקנות הקופות החלות לעניין השקעות נכסי קופות , 2005, לתוקף בחודש נובמבר

לעניין שיווק , בנוסף. אחרים שאינם מוסדרים בחוק קופות הגמל םיניועניגמל 
חלות הוראות חוק השיווק הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש פברואר , קופות גמל

שיווק השקעות וניהול , וכן הוראות חוק הסדרת העסוק בייעוץ השקעות, 2006
גע להוראות הדין לעניין פרטים בנו"). חוק הייעוץ(" 1995 –ה "תיקי השקעות התשנ

הוסדרה הפעילות בתחום ניהול קופות  2005עד לשנת  .להלן 22ראה סעיף , החל
כללים לאישור ולניהול קופות (גמל וקרנות השתלמות באמצעות תקנות מס הכנסה 

למועד פרסום דוח מוסדרת "). תקנות מס הכנסה: "להלן( 1964- ד"התשכ, )גמל
 –ה "התשס) קופות גמל(פיננסיים  םתיהפעילות באמצעות חוק הפיקוח על שירו

והביא ,  2005שנכנס לתוקף בחודש נובמבר , ")חוק קופות גמל" –להלן ( 2005
ובאמצעות תקנות שהותקנו מכח חוק ,לביטול הוראות שונות בתקנות מס הכנסה

תקנות לעניין העברת כספים בין קופות גמל שנכנסו לתוקף , ביניהן , קופות גמל
בנוסף נותרו בתוקף הוראות מכל תקנות מס הכנסה לעניין . 2008בחודש אוקטובר 

ועדת השקעות , השקעות נכסי קופות גמל, שיעורי הפקדות, תשלומים לעמיתים
, לעניין שיווק קופות גמל. אחרים שאינם מוסדרים בחוק קופות הגמל םוענייני

לעניין  .2006הפנסיוני שנכנס לתוקף בחודש פברואר חלות הוראות חוק השיווק 
 חלות על תחום, בנוסף. להלן 22.2ראה סעיף , פרטים בנוגע להוראות הדין החל

הממונה על אגף ניהול קופות גמל וקרנות השתלמות הוראות מכח חוזרים שפרסם 
  .לעיל 6לפרטים ראה סעיף . ביטוח וחסכון באתר האינטרנט של האגף, שוק ההון
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 הפעילות וברווחיותו התפתחויות בהיקף .7.3.3

קרנות השתלמות כמפורט בסעיף  4ום פעילות זה ניהלה החברה בתקופת הדוח בתח
התאפיינו במגמת החזרת אמון החוסכים  2010 -ו 2009השנים , כאמור .לעיל 2.1

בשוק ההון בעקבות התאוששות המשקים המפותחים מהמשבר בשווקים 
כתוצאה בשנים אלו חל גידול בסך הנכסים המנוהלים בתחום הפעילות . הפיננסים

גידול  .מעליות שערי ניירות הערך וכן מהעברת כספים מקרנות השתלמות אחרות
נובע בין היתר בשל פרסום תשואות  קרנות ההשתלמותאל  זכויות נטובסך העברת 

לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי  הקופותמובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 
ת המצב הכלכלי המתואר לעיל נראה יש לציין כי בעקבו, בנוסף.  לחברה המנהלת

דבר אשר התבטא במעבר , כי חלו שינויים בהעדפות הסיכון של חלק מן החוסכים
והחזרתם לאפיקי השקעה בעלי סיכון  2008כספים לאפיקי השקעה סולידים בשנת 

כניסתו לתוקף של חוק השיווק , להערכת החברה. 2010 -ו 2009גבוה יותר בשנים 
תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים וכן היותם של  הפנסיוני ובמיוחד

התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה 
   .מהפעילות בתחום בשל החובה לשלם עמלות הפצה ליועצים

     
 העמיתיםבשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני  התפתחות .7.3.4

יטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים במהלך תקופת הדוח לא חלו למ
 1.7.2011ביום . או שינויים במאפייני העמיתים, מוצרי החברה בתחום הפעילות

קופות (לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  4' תיקון מסאמור להיכנס לתוקף 
ואשר קובע כי חברה  23.7.2009ביום אשר פורסם ברשומות , 2005-ה"התשס, )גמל

סוגי קופות הגמל  11 -א תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל אחד ממנהלת ל
פורסמה טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים  24.4.2010ביום . המפורטים בתיקון

בה , 2010-ע"התש, )הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת) (קופות גמל(פיננסיים 
ום חברה מנהלת שניהלה בי -החריג הראשון , נקבעו חריגים לתיקון האמור

תהיה רשאית , ג אחת מכל סוג באמצעות יותר ממתפעל אחד"יותר מקופ 15.7.2009
ג אחת מכל "באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים קופ 1.1.2014לנהל עד ליום 

ג מחברה מנהלת אחרת "חברה מנהלת שקיבלה לניהולה קופ - החריג השני ; סוג
וג הקופה שהועברה ג נוספת מס"תהיה רשאית לנהל קופ, 1.6.2010 - לאחר ה

להערכת החברה ליישום הוראות התיקון . חודשים נוספים 6לניהולה כאמור במשך 
  . לא צפוי להיות השפעה מהותית על התנהלות החברה

  
 טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים .7.3.5

   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 
  

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גורמי .7.3.6

   .לעיל 7.1.6ראה סעיף   
  

 בהם תחום הפעילות ושינוייםב עיקרייםכניסה ויציאה  מחסומי .7.3.7
   .לעיל 7.1.7ראה סעיף 

  
 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים .7.3.8

למוצרים מסוג קרנות השתלמות המאפשרות חסכון לתקופת זמן , להערכת החברה
, מעת לעת. שנים תוך קבלת הטבות מסוי מסויימות אין כרגע תחרות בשוק שששל 

ל במידה "ביטול כנ. מועלות הצעות לביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות
  .ויקרה עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

23  

 ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השונים מבנה .7.4

 

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

צוע עסקאות בניירות ערך והשקעות נכסי הקופות נעשה יב. מהקופות המנוהלות בתחומים השונים

להלן . )או פדיונות גיוסים( ותנועת כספים לקופה, קף הנכסים המנוהלים בכל קופהיתוך בחינת ה

 נכסי הקופהסך מתוך  )ח"באלפי ש(פרטים בנוגע למבנה תיקי ההשקעות של הקופות השונות 

  ):בחלוקה לסוגי נכסים עיקריים 2010בדצמבר  31ליום  יםהמנוהל

  

  מזומנים  שם  הקופה

  ושווי  

  מזומנים

ח "אג

ממשלתי 

  תסחירו

ח "אג

קונצרני 

  סחירות

מניות 

ע "וני

סחירים 

  אחרים

ע בלתי "ני

  סחירים

  אחרות

 3,555 117,675 340,448 564,327 341,525 81,058  ילין לפידות קופת גמל 

 396 5,508 173,586 31,403 17,897 21,441  ילין לפידות קופת גמל מנייתית 

 1,336 38,295 5,599 195,406 116,711 11,515  ח"ילין לפידות קופת גמל אג

 671 16,212 76,903 96,062 57,424 35,499  )ב(ילין לפידות גמל 

 7 3,323 - 1,237 43,866 1,982  ח מדינה"גמל אג - ילין לפידות 

 499 21,404 46,410 145,483 89,365 29,001  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 3,017 94,067 282,456 479,041 283,217 89,116  ילין לפידות קרן השתלמות 

 711 16,867 84,969 109,562 64,709 39,688  ) ב(ילין לפידות השתלמות 

 266 7,487 1,031 49,019 32,243 4,493  ח"גילין לפידות השתלמות א

 3 1,309 - 614 22,333 1,009  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

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

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

העברת , מערך תפעול ובקרה בתחום השקעות הגוף המוסדי, מערך ניהול ובקרת סיכונים, הפנימית

הגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק , טיפול בחובות בעייתיים, א במזומןזכויות עמיתים של

והן ) ח הכספי"בקרה פנימית על הדו מנגנון גביית דמי ניהול, חישוב שווי נכסים לא סחירים ,וןהה

דיווח רבעוני לציבור על  םוביניה(היערכות תפעולית לעניין דיווחים נוספים הנדרשים מהחברה 

מידע הנדרש באתר האינטרנט של , דיווח רבעוני לעמיתים, בצדדים קשורים עסקאות והשקעות

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

הצהרה מראש על  ,פרסום רשימת נכסי הגוף המוסדי ברמת הנכס הבודד, מחשבונות העמיתים

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים  ,ומצם להעברת מידע לבעל רישיוןמבנה אחיד מצ, מדיניות השקעה

בנוסף פורסמו על ידי הממונה חוזרים בנושאים שדרשו התייחסות ). בשוק החיסכון הפנסיוני

, באגרות חוב קונצרניותלעניין השקעה  הוראות(והבהרות עקב המשבר העולמי בשווקים הפיננסיים 

הקשורים לפעילות גופים  וחוזרים נוספים) כס חוב לא סחירבדבר שערוך השקעה בנ שעההוראת 

מסמך הנמקה  ןלעניי חוזר, מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתיםלעניין כדוגמת חוזר (מוסדיים 

שיווק פנסיוני אך מטיל חובות גם על הגופים / ומסירתו ללקוח החל על בעל רישיון ייעוץ פנסיוני 

, כללי פרסום תשואה חדשים, מדיניות תגמול נושאי משרה, ייםגמול לדירקטורים חיצונ, המוסדיים

  ).הסדרת בירור תלונות ציבור
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 מוצרים ושירותים .8

  :בחתך לפי תחומי הפעילות ,קופות הגמל בניהול החברה תיאורלהלן 

 
 )תגמולים ואישיות לפיצויים(א משלמות לקצבה תחום ניהול קופות גמל ל .8.1

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

2010  2009  2008  

  )215,028(  99,536  307,961  23/11/04  ילין לפידות קופת גמל 

  )33,802(  10,871  26,668  23/11/04   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  132,312  11,970  40,297  23/11/04  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  19,880  67,041  132,376  28/12/07  )ב(ילין לפידות גמל 

  79,698 )29,170( )9,068(  06/10/08  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

 ))))16,94016,94016,94016,940((((        160,248160,248160,248160,248        498,23498,23498,23498,234444    כ"סה

  

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

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

ופירוט בדבר היקף  7.1.1המנוהלים בכל קופה ראה סעיף  זכויות העמיתיםנתונים בדבר היקף 

   .11.4ההפקדות לכל קופה ראה סעיף 

 
 :תחום ניהול קופת גמל מרכזית  לפיצויים .8.2

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

2010  2009  2008  

  22,050  49,285  23,715  23/11/04  קופה מרכזית לפיצויים  – ילין לפידות

  

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

. לעיל 7.2-ו 6בפעילות בתחום ראה סעיפים  לעניין שינויים . להם זכאים עובדים במועד פרישתם

ופירוט בדבר היקף  7.2.1המנוהלים בקופה ראה סעיף  םזכויות העמיתי נתונים בדבר היקף

   .11.4ההפקדות לקופה ראה סעיף 

  

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

2010  2009  2008  

 )46,022(  78,421  308,219  23/11/04   קרן השתלמותילין לפידות 

  16,794  68,386  162,225  28/12/07   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  32,239  19,200  26,363  01/07/08  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  26,488 )5,045( 506  06/10/08  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

        29,49929,49929,49929,499        160,962160,962160,962160,962        497,3497,3497,3497,313131313    כ"סה

  

ים בביקוש לעניין שינוי. קרנות השתלמות מהוות  אפיק השקעה לטווח בינוני לשכירים ועצמאיים

המנוהלים  זכויות העמיתים נתונים בדבר היקף. לעיל 7.3-ו 6ראה סעיף והיצע של קרנות השתלמות 

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

 )אישיות לפיצוייםתגמולים ו(א משלמות לקצבה קופות גמל לורווחיות תחום הכנסות   .9.1
 

  2008שנת   2009שנת   2010שנת   שם  הקופה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

  42.09%  7,402  34.24%  7,017  33.01%  9,741  ילין לפידות קופת גמל 

  7.55%  1,330  6.39%  1,309  6.37%  1,881   מנייתיתל ילין לפידות קופת גמ

  8.14%  1,431  10.54%  2,160  8.93%  2,635  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  0.58%  102  2.25%  462  4.83%  1,425  )ב(ילין לפידות גמל 

  0.52%  91  2.68%  550  1.47%  433  (*)ח מדינה "אג גמל - ילין לפידות 

        58.8858.8858.8858.88%%%%        10,35610,35610,35610,356        10101010%%%%....56565656        11,49811,49811,49811,498        54.6154.6154.6154.61        16,11516,11516,11516,115  כ"סה

  10/2008הקופה החלה פעילותה ב (*)
 

 קופות גמל מרכזית לפיצוייםתחום הכנסות ורווחיות   .9.2
 

  2008שנת   2009שנת   2010שנת   שם  הקופה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

  7.77%  1,367  8.68%  1,780  7.60%  2,243  מרכזית לפיצויים  –ילין לפידות 

  

 
 קרנות השתלמות  ורווחיות תחום הכנסות  .9.3

 
  2008שנת   2009שנת   2010שנת   שם  הקופה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

מסך  %

הכנסות 

  ) החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

  )ח"אלפי ש( 

  מסך %

  נסות הכ

  החברה

  32.37%  5,694  29.62%  6,071  29.17%  8,608   קרן השתלמותילין לפידות 

  0.38%  67  2.36%  483  5.68%  1,677   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  0.46%  80  2.17%  445  2.23%  659  (**)ח "השתלמות אגילין לפידות 

  0.14%  24  1.07%  219  0.71%  211  (*)ח מדינה"השתלמות אג-תילין לפידו

        33.3533.3533.3533.35%%%%        5,8655,8655,8655,865        35.2235.2235.2235.22%%%%        7,2187,2187,2187,218        37.7937.7937.7937.79%%%%        11,15511,15511,15511,155  כ"סה

  10/2008הקופה החלה פעילותה ב (*)
  7/2008הקופה החלה פעילותה ב (*)
 

 מוצרים מהותיים חדשים .10

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

 .הוצאות שיווק החורגות מן המקובל
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 עמיתים .11

 

. או עצמאיים/שכירים ו, קופות הגמל וקרנות השתלמות בניהול החברה הינם מעבידיםתי עמי .11.1

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

בכפוף להוראות הדין החל לעניין , לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם

לחברה מדיניות הנחה פנימית לעמיתים או . ם והוראות תקנוני קופות הגמלדמי הניהול המרביי

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

 .הפעילות מהכנסות החברה בתחום 10%-מהווה למעלה מ
 בחלוקה לפי תחומי, גמל בניהול החברה התפלגות חשבונות העמיתים בקופותפרטים על  להלן .11.3

 :פעילות
 

  : )תגמולים ואישיות לפיצויים(שלמות לקצבה א מתחום קופות גמל ל  )א(

  ליוםשכירים עמיתים חשבונות מספר   ליוםעצמאים עמיתים חשבונות מספר   שם  הקופה

31/12/10  31/12/09  31/12/08  31/12/10  31/12/09  31/12/08  

  1,898  2,229  3,361  5,717  6,530  8,403   ילין לפידות קופת גמל

  571  689  834  2,129  2,322  2,614   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  293  387  529  1,217  1,352  1,616  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  55  362  1,155  196  755  1,882  )ב(ילין לפידות גמל 

  119  119  129  466  325  305  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        936936936936,,,,2222        3,7853,7853,7853,785        6,0086,0086,0086,008        725725725725,,,,9999        11,28511,28511,28511,285        14,82014,82014,82014,820  כ"סה

   

  

  : תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(

  ליוםמעבידים חשבונות מספר   שם  הקופה

31/12/10  31/12/09  31/12/08  

  343  451  415   קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  : תחום קרנות השתלמות  )ג(

  ליוםמספר חשבונות עמיתים שכירים   ליום מספר חשבונות עמיתים עצמאים  שם  הקופה

31/12/10  31/12/09  31/12/08  31/12/10  31/12/09  31/12/08  

  7,195  7,756  11,231  2,009  2,546  3,566   קרן השתלמותילין לפידות 

  315  1,478  3,892  50  281  735   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  328  514  813  86  131  167  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  296  256  289  74  53  64  ח מדינה"השתלמות אג-תילין לפידו

        8,1348,1348,1348,134        10,00410,00410,00410,004        16,22516,22516,22516,225        219219219219,,,,2222        3,0113,0113,0113,011        4,5324,5324,5324,532  כ"סה
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 .בחלוקה לפי תחומי פעילות, קופות שבניהול החברהחוץ ללהלן פרטים בדבר התפלגות הפקדות משיכות והעברות אל ומ .11.4
 : )וייםתגמולים ואישיות לפיצ(א משלמות לקצבה תחום קופות גמל ל  )א(

 

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2010שנת 

צבירה נטו   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים   2010

  307,961  43,320  351,052  11,701  4,001  7,849  8,082  ילין לפידות קופת גמל 

  26,668  11,031  34,729  2,469  1,056  3,789  2,706   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  40,297  31,387  83,237  12,145  1,758  1,203  1,147  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  132,376  15,787  144,510  699  201  1,983  2,570  )ב(ילין לפידות גמל 

 )9,068(  26,718  17,620  863  399  866  426  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        498,23498,23498,23498,234444        128,24128,24128,24128,243333        631,14631,14631,14631,148888        27,8727,8727,8727,877777        7,4157,4157,4157,415        15,6915,6915,6915,690000        14,9314,9314,9314,931111  כ"סה

   

  

  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2009שנת 

צבירה נטו   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים   2009

  99,536  55,434  151,789  10,881  2,684  10,156  6,590  ילין לפידות קופת גמל 

  10,871  12,605  21,530  2,319  326  2,223  2,368   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  11,970  63,128  76,341  2,956  572  811  1,474  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  67,041  8,241  72,569  37  15  1,261  1,504  )ב(ילין לפידות גמל 

  )29,170(  61,384  34,997  1,587  1,986  191  599  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

        160,248160,248160,248160,248        200,792200,792200,792200,792        357,226357,226357,226357,226        17,78017,78017,78017,780        5,5835,5835,5835,583        14,64214,64214,64214,642        12,53512,53512,53512,535  כ"סה
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  ): ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2008שנת 

צבירה נטו   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים   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   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  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 

 ))))16,94016,94016,94016,940((((        381,329381,329381,329381,329        392,294392,294392,294392,294        42,13742,13742,13742,137        7,1027,1027,1027,102        10,06710,06710,06710,067        11,26711,26711,26711,267  כ"סה

  

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

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2010שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2010

  23,715  26,470  43,277  8,271  15,179  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

 

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2009שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2009

  49,285  4,034  50,577  9,120  11,862  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

 

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2008שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2008

  22,050  52,163  77,218  10,672  7,667  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 
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  ):ח"כל הסכומים הם באלפי ש( 2010שנת  : תחום קרנות השתלמות  )ג(

צבירה נטו   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים   2010

  308,219  31,003  256,290  2,827  26,197  35,078  76,878   קרן השתלמותילין לפידות 

  162,225  7,665  141,662  111  3,337  6,053  25,623   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  26,363  12,768  35,272  515  2,067  1,771  4,670  ח"השתלמות אגילין לפידות 

 506  9,644  11,375  -  3,424  352  1,847  ח מדינה"השתלמות אג-תילין לפידו

        497,313497,313497,313497,313        61,08061,08061,08061,080        444,599444,599444,599444,599        3,4533,4533,4533,453        35,02535,02535,02535,025        43,25443,25443,25443,254        109,018109,018109,018109,018  כ"סה

 

  ):ח"כל הסכומים הם באלפי ש( 2009שנת  

צבירה נטו   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים   2009

  78,421  43,307  78,063  4,043  22,843  11,935  58,616   קרן השתלמותילין לפידות 

  68,386  4,847  64,703  148  1,882  2,108  8,452   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  19,200  18,760  35,558  297  2,008  1,026  3,681  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  )5,045(  21,477  15,534  74  2,213  517  2,668  ח מדינה"השתלמות אג-תילין לפידו

        160,962160,962160,962160,962        88,39188,39188,39188,391        193,858193,858193,858193,858        4,5624,5624,5624,562        28,94628,94628,94628,946        15,58615,58615,58615,586        73,41773,41773,41773,417  כ"סה

  

  ):ח"שכל הסכומים הם באלפי ( 2008שנת  

צבירה נטו   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  עצמאים  שכירים   עצמאים  שכירים   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 ילין לפידות 

  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-תלפידו ילין

        29,49929,49929,49929,499        128,734128,734128,734128,734        126,714126,714126,714126,714        4,7934,7934,7934,793        37,10537,10537,10537,105        9,1529,1529,1529,152        64,26564,26564,26564,265  כ"סה
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 שיווק והפצה .12

נעשה שיווק קופות הגמל המנוהלות בידי החברה , טרם כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני .12.1
או , שקעות או רישיון מנהלי השקעותבידי עובדי חברות קשורות שהם בעלי רישיון יועץ ה

שאלים לחברה נכון למועד הדוחות מו .או אצל חברי בורסה/באמצעות יועצי השקעות בבנקים ו
בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים בין  ,משווקים פנסיונייםמספר מאת חברה קשורה 

  .כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם ,לחברה הקשורההעובדים 
  

, או משווקים פנסיוניים/ה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשהם עם יועצים פנסיוניים והחברה אינ .12.2
 .בכל הנוגע לשיווק מוצריה

 

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

 

הפצה ליועצים בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות לעניין תשלום עמלות  .12.4
 0.25%נקבעה העמלה שעתידה להיות משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור קבוע בסך , פנסיוניים
בתנאים . בגין עמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר ליועץ הפנסיוני הסכמי ייעוץ עמם, מהצבירה

התקשרה בהסכמי הפצה עם מרבית  החברה). קיום הסכם ייעוץ בין היועץ לעמית(כאמור 
לבנקים להערכת הנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המשתלמות . בנקיםה

 . ליועצים פנסיונים
  

 רשאית החברה להתקשר בהסכמי שיווק עם סוכנים פנסיוניים כהגדרתם בחוק השיווק, בנוסף .12.5
 .ולשלם לסוכנים כאמור עמלות כפי שייקבע בהסכמה בין החברה לאותם סוכנים, הפנסיוני

קבות כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף נערכה החברה להתקשר עם משווקים פנסיונים בע
 .לל מוצריהמשווקים פנסיונים לשיווק כמספר התקשרה החברה עם  2007 והחל משנת

  
 .תלות במקורות הפנית הלקוחותעל חברה מידע ללמועד דוח זה אין  .12.6

  
 .לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם .12.7

  
 רותתח .13

קופות גמל  –לרבות בכל אחד מתחומי הפעילות (השוק בו פועלת החברה בתחום ניהול קופות גמל  .13.1
מרכזית לפיצויים וקרנות , )קופות גמל לא משלמות לקצבה( לתגמולים ואישיות לפיצויים

חברות ניהול קופות  למיטב ידיעת החברה עשרות הינו שוק תחרותי ביותר בו פועלות) השתלמות
היקף הנכסים המנוהלים בידי החברה לתאריך הדוח אינו מהווה חלק ערכת החברה לה. גמל

חייב את החברה ועליה משמעותית ברמת התחרות הוביל למספר המתחרים  .מהותי מהשוק
יש לציין כי לחוזר  .להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברת

 .עשויה להיות פגיעה ברמת התחרות בענף) 6.17סעיף  ראה(האוצר המגביל את פרסום התשואות 
 

 צעדים במטרה לשפר את תדמית המותג ולמצות את כוללתתחרותי ההחברה בשוק התמודדות  .13.2
העלאת   ,פרסום ויחסי ציבור באמצעות י הגלום בתדמית החיובית של המותגהפוטנציאל השיווק

 מכירותשירות ומערך כמו כן  הפרופיל התקשורתי תוך הדגשת הערכים הייחודיים למותג
  .השקעה בתשתיות ובכוח אדםבמשך באמצעות 

  
 .   המתחרים של החברה בתחום פעילותה הן כל חברות ניהול קופות הגמל .13.3
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 עונתיות .14

קופות מרכזיות לפיצויים  ושוק קרנות , שוק קופות הגמל לתגמולים ואישיות לפיצויים, ככלל
 תהקלנדארידול בהפקדות לקראת סוף השנה יגב הכרוכה, השתלמות מתאפיין בעונתיות מסוימת

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 

וות אינדיקציה למגמה כלשהי או לשקף התנהגות בנתונים הקיימים בידיה לגבי עונתיות כדי לה
  .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 קשורהבידי  ושנשכר יםבנכס, תל אביב, 50דיזנגוף ' נמצאים ברח

  . םקשורי
  

 נכסים לא מוחשיים .16

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

  
 הון אנושי .17

, ל החברה"מנכ ,מר דב ילין -עובדיםמספר נכון למועד הדוחות מושאלים לחברה מאת חברה קשורה 
משווקים   כן מספרו בכיר בתחום הכספים אחראי ,דהן–מר אמיר בן, מר סני זלכה מנהל השקעות

 כשהחברה, לחברה הקשורהבהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים בין העובדים , פנסיוניים
ומקבלת , החברה אינה מעסיקה כוח אדם במישריןלמעט עובדים אלו  .הקשורה נושאת בעלות שכרם

, דואר, שרות לקוחות, מכירות ,אדמיניסטרציה, שירותי ניהול השקעות  -לרבות , שירותים שונים
  .  ה קשורהמחבר, ושרותי משרד אחרים, מזכירות

  
 ספקים ונותני שירותים .18

 המושאל ,מנהל השקעות החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות: שרותי ניהול השקעות .18.1
 .מאת חברה קשורהלחברה 

 

, שרותי משרד –לרבות , כלליים םשירותיהחברה מקבלת   :שרותי משרד ואדמיניסטרציה .18.2
 . מאת חברה קשורה', וכד, האדמיניסטרצי

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

הסכם " -וההסכם ייקרא , "לאומי גמל" –ב ביחד "להלן לאומי גמל ומשל(מ "ב בע"מ ומשל"בע
הכוללים הנהלת חשבונות , את לאומי גמלמקבלת החברה שרותי ניהול לקוחות מ") התפעול
ניהול , העברת דיווחים לחברה, הגשת דיווחים כנדרש בדין, רשום נכסי הקופות, וחשבות

העמדת עמדות תפעול במשרדי החברה לצורך בצוע פעולות וקבלת מידע על , חשבונות עמיתים
 םשירותיגמל בנוסף מספק לאומי . וטפול בהעברת חשבונות עמיתים, חשבונות העמיתים

, י הוראות ההסכם"ועפ, בתמורה לשירותים האמורים .'העברת הודעות וכד, מידע –לעמיתים 
מהכנסות  35%, זכאית לאומי גמל לקבל כל עוד חוק השיווק הפנסיוני לא היה בתוקףהייתה 

 מתוך הצבירה בגין עמיתים שהם 0.125%- ו, החברה מדמי ניהול בגין עמיתים שהופנו בידי לאומי
עמלת התפעול אותה גובה בנק , לאחר כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף. לקוחות החברה

דמי התפעול להם זכאית לאומי גמל מוגדרים מראש בשיעור . לאומי הינה בהתאם להוראות הדין
מוארך אוטומטית , שנים 3הסכם התפעול נחתם לתקופה של  .מהיקף נכסי הקופות 0.1%של 

לתקופות של שנה ) יום מראש 180ת אי הארכה בידי מי מהצדדים לפחות אלא אם ניתנה הודע(
 . יום מראש 180ההסכם ניתן לבטול בכל עת בהודעה מוקדמת בת . בכל פעם

  
  



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

32  

להערכת , למועד דוח זה. בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקיםהתקשרה החברה  :הסכמי הפצה .18.4
 . מות לבנקיםהנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המשתל

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

התקשרה החברה עם מספר משווקים פנסיונים לשיווק כלל  2007 החל משנתמשווקים פנסיונים ו
 .מוצריה

 

י בבנק לאומבעיקר חשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים  :שרותי בצוע לקופות גמל .18.6
הפועל כבנקאי וכחבר הבורסה באמצעותו מבוצעות עסקאות בניירות ערך עבור , מ"ישראל בע

משולמות לבנק לאומי עמלות ביצוע בשעורים , י הסדר שבין החברה לבנק לאומי"עפ. הקופות
עבור עסקאות בניירות ערך עבור קופות , המקובלים בבנק בגין עסקאות דומות בהיקפים דומים

 ).בות קופות הגמל שנוהלו בידי תאגיד קשור לבנק לאומילר(גמל אחרות 
  

החברה התקשרה בהסכם עם משרד עורכי דין לפיו מעמיד  :שרותי השתתפות באסיפות כלליות .18.7
אותו משרד שרותי השתתפות באסיפות כלליות של בעלי מניות בחברות שניירות הערך שלהן 

. נות הקופות לעניין השתתפות באסיפותוזאת לצורך עמידה בדרישות תק, נכללים בנכסי הקופות
החלטות ההצבעה מתקבלות בידי החברה ועורכי הדין מיופי כוח להשתתף בשם החברה באסיפות 

 .ולהצביע לפי הוראותיה
  

על אף שפעילותה מתבצעת נכון למועד דוח זה באמצעות בנק , להערכת החברה :תלות בספקים .18.8
ושירותים מסוג השירותים הניתנים בידי בנק לאומי אין לחברה תלות בבנק לאומי הואיל , לאומי

בתנאים מתחרים לתנאים בהם , ניתנים למועד דוח זה בידי מספר חברות נוספות בישראל
ובמידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה , מוצעים וניתנים השירותים בידי בנק לאומי

י הוראות הממונה על "עפ.  הלהיעשות בלוחות זמנים קצרים וללא עלויות משמעותיות מצד החבר
, חברה מנהלת אינה יכולה להתקשר עם מתפעל נוסף לצורך הקמת קופות גמל חדשות, שוק ההון

  . אלא רק במקביל לסיום התקשרותה עם המתפעל הנוכחי
  

 השקעות .19

  . למעט השקעה בציוד טכני ובפרסום, בתקופת הדוח לא בצעה החברה השקעות מהותיות כלשהן
  

 ימימון ואשרא .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 ישראל 2005ביולי  25 ביום -1961א "פקודת מס הכנסה התשכ .21.1.1
 - ה "תשסה, )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

 .ואילך 2010משנת המס  25%לשיעור של 
 

תיאומים (חוק מס הכנסה , עבר בכנסת בקריאה שלישית 2008בפברואר  26ביום  .21.1.2
 -להלן ( 2008-ח"התשס, )הגבלת תקופת התחולה) (20' תיקון מס) (ל אינפלציהבש

לפיו תחולתו של חוק התיאומים בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס , ")התיקון"
למעט הוראות המעבר , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007

, ואילך 2008מס בשנת ה, בהתאם לתיקון. שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס
, כן-כמו. לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי

תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים 
באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס , מועברים לצרכי מס

 .והצמדתם למדד תיפסק ממועד זה ואילך, 2007
 

 כהגדרתו בחוק" מוסד כספי"החברה הינה   - 1975ה  "ק מס ערך מוסף התשלחו .21.1.3
משולם מס על הרווח ועל השכר , בהתאם לכך. מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה

. י הכללים שנקבעו בחוקים אלו ובשעורים הזהים לשיעורי מס ערך מוסף"עפ
 .השוטפות תשלום מס הרווח מבוצע כתחליף לתשלום מס ערך מוסף על ההכנסות

  
תיקוני חקיקה ליישום (חוק ההתייעלות הכלכלית פורסם  2009ביולי  23ביום  .21.1.4

 ").חוק ההסדרים" -להלן( 2009- ט "התשס, )2010 -ו 2009התכנית הכלכלית לשנים 
המושתים על חברות  25% -ו 26%יופחתו שיעורי המס בגובה , על פי חוק ההסדרים

לגביה נקבע  2011הדרגתי החל משנת המס באופן , בהתאמה, 2010 -ו 2009בשנים 
לגביה נקבע שיעור מס חברות בשיעור  2016ועד לשנת המס  24%מס חברות בשיעור 

  -הינם  2016 -ו 2011, 2010, 2009שיעורי המס של מוסד כספי בשנים (.18%של 
 ).29.31% -ו 34.48%, 35.34%, 36.2%

 
 .מיום היווסדה ות מס סופיותשומ ולחברה טרם הוצא -  שומות מס .21.2

 
לעומת שיעור מס  33.27%שיעור המס האפקטיבי החל על החברה בשנת הדוח הוא  .21.3

להלן מובא תיאום בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו  ,35.34%סטטוטורי בשיעור 
ההכנסות היו מתחייבות לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות המנהלות קופות גמל 

 :דוח רווח והפסד בשנת הדוחבארץ לבין הסכום שנזקף ב
 

  2010  2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  

  925  8,146  10,580  רווח לפני מס

  36.78%  36.20%  35.34%  שיעור מס סטטוטורי

  340  2,949  3,739  מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי

        :במס בגין) הפחתה (תוספת 

  )23(  -  7  מיסים בגין שנים קודמות

  )21(  )73(  )160(  נסות פטורותהכ

  4  50    שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

  12  -    נטו, הפרשי תאום נכסים כספיים והפרשים אחרים

  -  -  )66(  אשר הוכרו בגינם מסים נדחים בתקופת הדיווח, מסים נדחים בעבר

        312312312312        2,9262,9262,9262,926        3,5203,5203,5203,520  הוצאות מס בדוח הכספי
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 מגבלות ופיקוח .22

   :ועיקריהם, פרוט הדינים העיקריים החלים על פעילות החברהלהלן 
 חוק "):חוק קופות הגמל(" 2005 –ה "התשס) קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.1

, מסדיר את הניהול והתפעול חברה מנהלת קופות גמל. 2005שנכנס לתוקף בחודש נובמבר 
ועדות , דירקטורים, ןרישיובלת ק, דרישות הון עצמי ובטוח, רשום חברה –לרבות 

מגבלות לעניין העברת אמצעי , כשירויות דירקטורים וחברי ועדת השקעות, דירקטוריון
ניהול חשבונות קופות גמל , סמכויות דירקטוריון וועדת השקעות, שליטה בחברה מנהלת

ראות הו, הוראות לעניין העברת כספים לחשבונות הקופה ולחשבון העמית, וחשבונות עמיתים
וכן , פיקוח על קופות גמל, דיווחים לעמיתים, הוצאות מותרות, לעניין השקעת נכסי קופה

בטוח וחסכון במשרד , הוראות לעניין עיצומים וקנסות אותם רשאי הממונה על שוק ההון
נערכה  החברה  , בעקבות כניסת חוק קופות הגמל לתוקף. להטיל") הממונה" –להלן (האוצר 

החברה פנתה . הוראותיו ולמועד דוח זה פועלת בהתאם לדרישות החוקלפעולה בהתאם ל
, לצורך קבלת היתר שליטה כנדרש לחברת ניהול קופות גמל, לממונה, י דרישות החוק"עפ

 .2006במאי  21תוקף מיום ב, וקבלה היתר כאמור
 

 –ה "התשס) עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני(פיננסיים  םהשירותיחוק הפיקוח על  .22.2
. 2006בפברואר  10שיווק הפנסיוני נכנס לתוקף ביום חוק ה "):חוק השיווק הפנסיוני(" 2005

 ןרישיולרבות דרישת , חוק השיווק הפנסיוני מסדיר את העסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני
כללי , התמחות, סוכן/יועץ ןרישיוהגדרת כשירויות לקבלת , מיועץ או סוכן שיווק פנסיוני

סוכן /תשלומים ליועץ, סוכן ביחסיו עם לקוחותיו/נהגות וחובות זהירות ואמון של יועץהת
קובעים הוראות ) או בהליכי התקנה(חוק השיווק הפנסיוני ותקנות שהותקנו מכוחו . 'וכד

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

 "):תקנות הקופות(" 1964 –ד "התשכ) לים לאשור וניהול קופות גמלכל(תקנות מס הכנסה  .22.3
את הוראת הדין שהסדירה את , תקנות הקופות היוו עד לכניסת חוק קופות הגמל לתוקף

לאחר כניסת חוק קופות הגמל וחוק השיווק הפנסיוני . פעולת קופות גמל וחברות מנהלות
סוגי נכסים  –ניין השקעת נכסי קופה קובעות תקנות קופות הגמל את הכללים לע, לתוקף

 . םושיעוריהמותרים 
  

  : 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 

ב  כל מעביד להפקיד בשל לפיהם מחוי, שהחיל את ההסכם על כל העובדים והמעבידים במשק
  . עובדיו הפקדות לקופת גמל לקצבה

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

קיום ( מסוימיםבהתקיים תנאים , מנהלי קופות גמל מחויביםמכוחן של התקנות   "):ההפצה
עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים בשיעור  לשלם) קיום הסכם בין יועץ ללקוח, הסכם הפצה

 . 0.25%קבוע ומוגדר שלא יעלה על  
  

 2007 -ז"התשס, )דירקטוריון וועדותיו) (ביטוח(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.6
הרכב , תקנות הדירקטוריון קובעות תנאי כשירות לדירקטורים"): תקנות הדירקטוריון("

רי הדירקטוריון לדון בהם והוראות נוספות ביחס נושאים שעל חב, חברי הדירקטוריון
 .תיולדירקטוריון וועדו

  
, )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
  . ניהול חיצוני עסקאות בנכסי קופת גמל וכן הוגדרה עמלת
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- ח"תשס, )העברת כספים בין קופות גמל) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.8

ת את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני התקנות מסדירו: ")תקנות ההעברה(" 2008
  . תכנית לביטוח חיים וקרנות פנסיה ללא תשלום מס, קופות גמל: השונים

  
 2009-ט"התשס, )חישוב שווי נכסים) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  .22.9

י נכנסו לתוקף תקנות חישוב שוו 26.3.2009ביום : )"תקנות חישוב שווי נכסים: "להלן(
, לרבות נכסים סחירים, נכסים בהן נקבעו הוראות לעניין חישוב שווי נכסים לפי סוגי הנכסים

ניירות ערך שנמכרו בחסר , י הגוף המוסדי"ניירות ערך שהושאלו ע, נכסים לא סחירים
  .וניירות ערך זרים

  
- ט"תשסה, )רכישה ומכירה של ניירות ערך) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  .22.10

בהן ' נכנסו לתוקף תקנות הברוקראז 31.3.2009ביום  :")'תקנות הברוקראז: "להלן( 2009
לרכישה ומכירה של ניירות ערך בהנפקה בידי משקיעים  מרבייםנקבעו בין היתר שיעורים 

וכן מגבלות על רכישת ומכירת ניירות ) וחתם, משווק הנפקה(מוסדיים באמצעות צד קשור 
כן נקבע . 31.12.2009כנסו לתוקף החל מיום נמוסדי באמצעות צד קשור שערך בידי משקיע 

 לתוקף נכנס 1.7.2010ביום  .כי רכישה ומכירה של ניירות ערך תתבצע בהתאם להליך תחרותי
ע בידי משקיע מוסדי "בו נקבעו התנאים לרכישת ומכירת ני' הברוקראזלתקנות  2' תיקון מס

  .קשור הקופות בניהולו באמצעות צד עבור
  

אשר נחקק , 2005- ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  4' תיקון מס .22.11
2009-תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית 

' פורסם ברשומות תיקון מס 23.7.2009ביום : ")4' תיקון מס: "להלן( 2009-ט"התשס, )2010
קובע כי חברה מנהלת לא תנהל  4' תיקון מס. 1.1.2011כניסתו לתוקף הוא  אשר מועד, 4

כאשר , 4' סוגי קופות הגמל המפורטים בתיקון מס 11 - יותר מקופת גמל אחת מכל אחד מ
להוראה . בהתאם לכללים שיקבע הממונה בחוזר, ניתן יהיה לנהל מספר מסלולים בכל קופה

קופה מבטיחת , קופת גמל בניהול אישי(יגים בלבד ארבעה חר 4' האמורה נקבעו בתיקון מס
אך נקבע בנוסף כי שר האוצר , )קופה מרכזית לקצבה וקופה המיועדת לציבור מסוים, תשואה

יתקין תקנות שיכללו חריגים נוספים להוראה בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול 
 כל הקופות מאותו הסוג במיזוג חברה מנהלתבאילו מקרים לא תחויב חברה מנהלת ויקבעו 

   .ח זה טרם פורסמה טיוטת תקנות לעניין זה"למועד דו. שבניהולה
  

, )השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.12
ח הועדה לבחינת "בהמשך לדו: )"תקנות ההשתתפות באסיפות: "להלן( 2009-ט"התשס

עורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל שפורסם בחודש הצעדים הדרושים להגברת מ
שהמלצותיה התמקדו בין היתר בחובת ההשתתפות של הגופים המוסדיים , 2008ינואר 

לתוקף תקנות ההשתתפות  1.11.2009ביום נכנסו , ח"באסיפות בעלי מניות ומחזיקי אג
אשר חובה על , ה כלליתהתקנות כוללות רשימת נושאים המובאים לאישור באסיפ. באסיפות

ושני חריגים לחובת ההשתתפות , משקיע מוסדי להשתתף ולהצביע לגביהם בעד או נגד
כאשר לבעל השליטה החזקה במניות בשיעור המאפשר קבלת ההחלטה בהנחה  -וההצבעה 

ובמקרה שנייר הערך המקנה למשקיע המוסדי ) שיתר בעלי המניות ישתתפו ויצביעו נגדה
בנוסף נקבע בתקנות כי משקיע מוסדי . ל"ע חוץ והאסיפה מתקיימת בחו"ו ניזכות הצבעה הינ

, רשאי להתקשר עם גורם מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה ביחס לסוגי הצעות שיקבע
 לקבוע מדיניות לבחינת המלצות ההצבעה, בין היתר, בכפוף לאישור ועדת ההשקעות הנדרשת

  .של הגורם המקצועי
  

 2009- ט"התשס, )קופות גמל בניהול אישי) (קופות גמל(שירותים פיננסיים  תקנות הפיקוח על .22.13
ג בניהול "נכנסו לתוקף תקנות קופ 22.11.2009ביום : )"ג בניהול אישי"תקנות קופ: "להלן(
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הקובעות מהם הכספים שניתן לנהל בניהול אישי בידי העמית או בידי מנהל תיקים , אישי
ביום . אישילרבות לעניין מגבלות השקעת נכסי קופות בניהול , ואת אופן ניהולן, עימו התקשר

ג בניהול אישי בו נקבעו תנאים לרכישת "קופלתקנות  2' תיקון מס נכנס לתוקף 1.7.2010
 .עבור הקופות בניהולו באמצעות צד קשורע בידי משקיע מוסדי "ומכירת ני

  
 2010- א"התשע, )והוראת שעה 5' תיקון מס) (קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  .22.14

לחוק  3' לתקן עיוות שנותר בעקבות תיקון מס נועד 5' תיקון מס: ")5' תיקון מס: "להלן(
ייועדו לקצבה בגיל פרישה בלבד וכי  2008שקבע כי כספים שהופקדו מינואר , קופות גמל

עת כספי פיצויים שלא נמשכו בעת סיום העבודה הפכו גם הם לכספים ניתנים לקצבה ב
 .הפרישה

קבע כי לעניין סכום הקצבה המזערי יובא בחשבון גם סכום קצבה מקופה  –התיקון לחוק 
וכי בהתקיים תנאים , אחרת ומגוף אחר המשלם לעמית תשלומים חודשיים בגילך פרישה

מסוימים ניתן למשוך כספים גם מקופת גמל לא משלמת לקצבה מבלי להעבירם לקופת גמל 
  .משלמת לקצבה

חלון זמן למשיכת כספים שהופקדו בקופה שאינה משלמת לקצבה  מעניקה - השעה הוראת
. 2011וזאת לעמיתים שיבקשו החזר כספים עד סוף , וללא קנסאו הועברו לקופה כאמור 

לכל העמיתים עליהם חלה הוראת , 31.3.2011עד ליום , החברות המנהלות נדרשו להודיע
 .החברה פעלה בהתאם להוראות הוראת השעה. השעה את דבר התיקון לחוק קופות גמל

  
לרבות , בפקודת מס הכנסה  נוגעות לפעולת קופות גמל מסוימותהוראות   :פקודת מס הכנסה .22.15

והגבלת שעורי ההשקעה , השקעות ורווחים הנצברים בקופות גמל ילמיסובכל הנוגע 
או כהכנסה על מנת שהכנסות מאותם נכסים לא יר מסוימיםהמותרים לקופות גמל בנכסים 

 . מעסק בידי הקופה
  

פורסם ברשומות  31.12.2009ביום : 2009–ע"התש) 173' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  .22.16
שעיקרו תיקונים משלימים לתיקון , 2009–ע"התש) 173' מס(חוק לתיקון פקודת מס הכנסה ה

תקרה לרצף זכויות פיצויים רטרואקטיבית  ,בין היתר, ואשר כלל לחוק קופות הגמל 3' מס
, ארבע פעמים השכר הממוצע במשק(לא יותר מתקרת המשכורת לפיה , 2008החל מינואר 

לפקודת מס הכנסה כשהיא מוכפלת במספר שנות העבודה אצל ) ה3(כהגדרתו בסעיף ה 
ביד בצירוף ההפרש שבין הסכום הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מע, המעביד ממנו פרש

לבין סכום הכספים שעמדו לזכותו  1963 –ג "התשכ, עבור אותו עובד לפי חוק פיצויי פיטורים
 .של אותו עובד לאחר שהופקדו עבורו על ידי אותו מעביד

  
דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה מנהלת קופת , הוייחבות ז(צו אסור הלבנת הון  .22.17

ג מטיל "קופ –צו אסור הלבנת הון "):  ג"קופ –ון צו אסור הלבנת ה(" 2001 –ב "התשס) גמל
, שמירת מסמכים, אימות פרטי עמיתים, הוי עמיתיםיחובות שונות על חברה מנהלת לעניין ז

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 "התשמחוק הגנת הפרטיות  .22.18

לגבי המידע והיקף  מסוימיםבהתקיים תנאים (לעניין רשום מאגרי מידע  מסוימותחובות 
מאגר המידע של החברה רשום בפנקס . שמירה על מידע והשימוש בו, )העמיתים הנכללים בו

  . המאגרים
 

פעילות החברה או חלקים מפעילותה , ורטים לעילבנוסף להוראות הדינים המפ :שונות .22.19
לעניין תשלום פיצויים לעובדים (מוסדרים בהוראות דינים אחרות כגון חוק פיצויי פיטורין 

שיווק השקעות וניהול תיקי , חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, )בקופה מרכזית לפיצויים
 . ועוד,  1995 –ה "השקעות התשנ
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 הסכמים מהותיים .23

או  החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים, לעיל 18הסכמים עם ספקים כמפורט בסעיף  למעט
  . או גופים או פרטים אחרים/או חברות ו/עם לקוחות ו שיתופי פעולה אסטרטגים 

  
 הליכים משפטיים .24

לא . או נושאי משרה בחברה  צד להליכים משפטיים כלשהם/לא היו הדירקטורים ו 31/12/10ליום 
ולמיטב ידיעת , או כנגד הדירקטורים בחברה  בהליכים כלשהם/ה על כוונה לנקוט כנגדה וידוע לחבר

  .החברה אין בכוונת מי מהם לנקוט בהליכים כאמור
  

 יעדים ואסטרטגיה .25

הרחבת , כמו כן,  בהתאמה לסיכון היחסי, לעמיתיה נאותותיעדיה של החברה הם השגת תשואות 
לצורך עמידה ביעד זה בכוונת . חברהגדלת הכנסות הההיקף הנכסים המנוהלים על ידה לשם 

בדרך של ניהול , קופות גמללשמור על מיצוב גבוה בתחום ניהול , כאסטרטגית פעולה, החברה
. ותוך הצעת מבחר מוצרים מגוון שיאפשר מתן מענה לצרכי סוגי עמיתים שונים, השקעות מקצועי

למועד דוח  . להרחבת סל מוצריהה לשם ת גמל משלמת לקצבהחברה בוחנת מעת לעת  הקמת קופ
  .או קרנות השתלמות מאחרים/החברה אינה בוחנת רכישת  פעילות ניהול קופות גמל ו, זה

  
  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .26

הנהלת התוכנית מעריכה כי המשך התחרות בענף לרבות תקנות הניוד שנכנסו יגבירו את 
 תימשך השפעת השינויים מצד שוק ההון ,ו כןכמ. התחרותיות והעברות הכספים מקופה לקופה

להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים  םסולידייאשר בהעדר יציבות צפויים מסלולים 
מותנה בשמירה על תשואות נאותות  הוקיומ, הערכת החברה מבוססת על ניתוח השוק .להיחלש

, ןהחיסכוים להשפיע על מגמות והעדר שינויים נוספים ברגולציה העשוי, ביחס למתחרים בשוק
     .ולפיכך אין ודאות כי תחזיות או הערכות אלה יתממשו

  
 או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים עשנוי חריג בעסקי התאגיד או אירומידע בדבר  .27

לא אירעו אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים או  2010בדצמבר  31בתקופת הדוח ומאז יום 
  . י להשפיע באופן מהותי על עסקי התאגידשיש בהם כד

  
  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. חזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקרעל ידי החברה ות
התפתחות , שינויים פוליטיים ומדיניים, הכלכלי, הביטחוניאירועים והתפתחויות בתחום להשפעת 

  . שינויים בשערי חליפין, שינויי חקיקה, חוסר יציבות כלכלית, כלכלות מקומיות
  

עלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות החברה פו – תלות במצב שוק ההון
, 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
מות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך  עלולות לגרום שינוי לרעה במג .ועל מחירי ניירות הערך

  .לפגיעה בתוצאות העסקיות של החברה
  

התורמת , החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי  ורמת ניהול השקעות – הון אנושי ומוניטין
ברה לח, ילין ויאיר לפידותה  דב "בידי ה מרוכז בקבוצההשקעות ההואיל וניהול . למוניטין החברה

    .בקבוצהה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות "תלות בהמשך פעילותם של ה
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המאבק בין החברות המתחרות בשוק נסב על . השוק בו פועלת החברה הינו שוק תחרותי – תחרות
 היקף נכסי .או למשווקים/והן על הטבות שעשויות קופות להציע לעמיתים ו, תשואות הקופות

יכולתה להתמודד עם ו מנוהלים בידי גופים גדולים בשוקה להיקף הנכסים האינו משתוו חברהה
להערכת החברה ריבוי .  מוגבלת, משווקים חיצונייםאו /מתחריה בתחום מתן הטבות לעמיתים ו

ברמת התחרות ויחייב את החברה להקצאת משאבים  נוספתגרור עליה עשוי למספר המתחרים 
  .התחרות הגוברתניהוליים וכספיים להתמודדות מול 

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

שינויי . לאחרונה התרבו שינויי החקיקה הן בתחום המיסוי והן בתחום הסדרת הפעילות והפיקוח
    .חקיקה תכופים פוגעים בתחושת היציבות שהיא חיונית לגדול בהשקעות ובחסכון לטוות ארוך

  
  

  – סיכוני השקעה
קרי החברות שקופות , הסיכון שלווה כסף מקופות הגמל הינוסיכון אשראי  - סיכון אשראי •

על מנת . או תשלומי הקרן של החוב/לא יעמדו בתשלומי הריבית ו, ח שלהן"הגמל השקיעו באג
ח "גשל חברות שהיא משקיעה באהיטב את יכולת פירעון החוב בוחנת 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
כלכליים השונים - ובחשבון את התרחישים המקרהחברה לוקחת  .תנודות שערי החליפין ועוד

ם בקופות במקרה של תרחישי האפשרית האפשר את הפגיעה להקטין ככל האפשריים ומנסה
 . וזאת בין היתר באמצעות פיזור רחב של תיק ההשקעות שליליים

או ריביות אחרות /סיכון ריבית הוא הסיכון ששינויים בריבית בנק ישראל ו -סיכון ריבית  •
מ "עלות מחאגרות חוב בב החברה משקיעה. ישפיעו על ערך הנכסים אשר בהחזקת קופות הגמל

 .את החשיפה לעליית ריבית לטווח זמן ספציפי בצורה זו מקטינה החברה. שונה
סיכון שער חליפין הינו הסיכון לירידת שער חליפין של מטבע בו יש לחברה  -סיכון שער חליפין  •

על מנת לא . )באופן ישיר או על ידי החזקה בנכס שצמוד בצורה כלשהי לשער המטבע(החזקות 
, על פיזור מטבעיחליפין של מטבע מסוים  מקפידה  ות בצורה קיצונית מדי לשערלהיות חשופ

 .אף כי עיקר השקעותיה נקובות בשקל ישראלי
ן נזילות הינו הסיכון שמשיכות העמיתים מהקופות בזמן מסוים תהיינה סיכו -סיכון נזילות  •

סיכון זה מחזיקה מנת להתמודד עם על  .גבוהות יותר מכמות הנכסים הנזילים שיש בקופות
של נכסים נזילים בפיזור שלדעת מנהליה מקטין את סיכון מספקת מות קופות הגמל כהחברה ב

  .הנזילות
  

אמינותו , שלמותו, פעילות החברה מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע – סיכון אבטחת מידע
א מושתת מהווים המערכות המנהלות אותו האמצעים והציוד עליו הו, 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

והכלים השיטות , 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
ות ממונה אבטחת מידע ומנהל אבטחת מידע על מנת ליישם את עקרונ, 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 

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

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

ת ייצוגיות וכדומה יש בהם כדי להשפיע על תביעו, תקדימים משפטיים. שנקבעו בחוק ובתקנות
החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על פי החוק . הפעילות ועל התוצאות העסקיות של החברה
החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות . במועדים ובמתכונות הנדרשים על פי החוק

לעמיתים על מצב חשבונותיהם לקוחות לצורך טיפול בתלונותיהם בנוסף דואגות הקופות לדווח 
לקופות הגמל  . ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לכללים הנקבעים על ידי אגף שוק ההון

לתגמולים ולקרנות ההשתלמות חשיפה בגין חוק הגנת השכר והן נערכות בשיתוף עם החברה 
הפקדה על המתפעלת להידוק המעקב והבקרה אחר רציפות הפקדות המעסיקים ועמידתם במועדי ה

  . 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 

  פעילות החברה בכללותה

  נמוכה  בינונית  גדולה  

        סיכוני מקרו

     √  ק הוןתלות במצב שו

        סיכונים ענפיים

     √  תחרות

     √  סיכוני השקעה

   √    אבטחת מידע

   √    סיכון תפעולי

   √    סיכון משפטי

   √    שינויי חקיקה

        סיכונים מיוחדים לחברה

     √  הון אנושי  ומוניטין
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   1020, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה דוח הדירקטוריון

  2005-2-20לחוזר גמל ' פח בבהתאם להוראות נס

 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  4החברה החלה לפעול בניהול . 2004בנובמבר  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 

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

וילין לפידות ' ילין לפידות גמל ב( 2007דצמבר ב 28לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

התקבל אישור משרד האוצר להפעלת קרן השתלמות  2008בחודש מאי  25ביום . )'השתלמות ב

 28ביום . 2008קרן ההשתלמות הופעלה לראשונה בחודש יולי ). ח"ילין לפידות השתלמות אג( נוספת

 לת קופת גמל וקרן השתלמות נוספותהתקבלו אישורים ממשרד האוצר להפע 2008' בחודש ספט

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

 .2008הקופות הופעלו לראשונה בחודש אוקטובר 

  :להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמנהלת החברה למועד הדוח

  

  :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 (*) 

 ואילך 2008 לגבי כספים המופקדים בשל שנת המס . 2008כספים שהופקדו לקופות בשל שנות המס שקדמו לשנת 

  .לקצבה לא משלמת אישור כקופת גמלביטוח וחיסכון , נתקבל מהממונה על שוק ההון

  שם  הקופה
מספר אישור מס 

  הכנסה
  ולניה

  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 

 בנאמנות  1038   קרן השתלמותילין לפידות 

  בנאמנות  1162   )ב(מות השתלילין לפידות 

 בנאמנות  1319  ח"השתלמות אגילין לפידות 

 בנאמנות  1361  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

 בנאמנות  1039  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעמד העמיתים  סוג האישור  שם  הקופה

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  פידות קופת גמל ילין ל

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ילין לפידות קופת גמל מנייתית 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ח"ילין לפידות קופת גמל אג

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  )ב(ילין לפידות גמל 

  שכירים ועצמאים  צבהלא משלמת לק  ח מדינה"גמל אג - ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ילין לפידות קרן השתלמות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ) ב(ילין לפידות השתלמות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ח"ילין לפידות השתלמות אג

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

  מעבידים  פיצויים  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :31/12/2010ליום  החברהעל ידי  שנוהלועמיתים חשבונות מספר 

  

  

  :31/12/2010ליום  החברההמנוהל 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"ין לפידות ניהול תיקי השקעות בעבמלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם יל
בעלי  .העוסקת בניהול קרנות נאמנות ,מ"קרנות נאמנות בע לוחברת ילין לפידות ניהו, תיקי השקעות

המחזיקים  כל  אחד , ה יאיר לפידות ודב ילין"הדוח הם המ למועד "המניות בילין לפידות החזקות בע
בהון  50%-המחזיקה ב מ"שוקי הון בעולידר , מזכויות ההצבעה 25%- מהזכויות בהון  ו 24.38%-ב

 ,ה דב ילין ויאיר לפידות"ה .  מ"בע) 2005(ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים 
כל אחד בזכויות ההצבעה  25%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של 

, מ"נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע  4.10.2010ביום  .והרווחים בפועל
 ATE Technology Equipment לבין ,מ"בע )2005( לידר ניהול נכסים פיננסייםמבעלי השליטה ב

B.V , וכתוצאה מכך מחזיקהATE Technology Equipment B.V משיעור ההחזקה  50.49% - ב
 ATE -הינו בעל השליטה ב, עות גופים בשליטתובאמצ, דן דודמר . מ"בע החזקות והשקעותבלידר 

Technology Equipment B.V  , שליטה והחזקת אמצעי  רהינו בעל הית 4.10.2010והחל מיום
באותו מועד חדלה שרם פודים . בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל 12.87%בשיעור של  שליטה בחברה

  מ"גרופ מלהיות בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע
לדוח עסקי  1.7 1.5תרשים מבנה הקבוצה ראה סעיפים  א מחברות הקבוצה וכן "בדבר כ הבהרות
  לדוח עסקי התאגיד 1.6ראה סעיף  שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסודלגבי  .התאגיד

  סך הכל  בידיםמע  שכירים  עצמאים  שם  הקופה

  11,764  -  3,361  8,403  ילין לפידות קופת גמל 

  3,448 -  834  2,614   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  2,145 -  529  1,616  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  3,037 -  1,155  1,882  )ב(ילין לפידות גמל 

  434 -  129  305  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  14,797 -  11,231  3,566   קרן השתלמותילין לפידות 

  4,627 -  3,892  735   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  980 -  813  167  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  353 -  289  64  מדינה ח"השתלמות אג - ילין לפידות 

  415  415  -  -  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  שם  הקופה
  סך זכויות העמיתים

  )ח"אלפי ש(

  1,353,255  ילין לפידות קופת גמל 

  219,815   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  368,107  ח"אגל ילין לפידות קופת גמ

  254,916  )ב(ילין לפידות גמל 

  50,382  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  1,148,566   קרן השתלמותילין לפידות 

  283,230   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  94,456  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  25,250  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

  323,517  יםילין לפידות קופה מרכזית לפיצוי

        4,121,494,121,494,121,494,121,494444  כ"סה
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 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים  .ב
 מצב עסקי  החברה .1

 13,058 -לעומת כ, ח"אלפי ש 19,230 - מסתכם בכ 2010בדצמבר  31רכושה  השוטף  של החברה  ליום 
 2010בדצמבר  31ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום . 2009בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש

בחייבים  שינויי. 2009בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש 4,148  - לעומת כ, ח"אלפי ש 2,798 -מסתכמות בכ
ניהול  בגין שרותי קשורהלחברה מקדמות עודף ם תשלוובהתחייבויות השוטפות נובע מ ויתרות חובה

   .2009בשנת חבות החברה לחברה קשורה בהשוואה ל 2010בשנת  ושירותים נוספים מהחברה הקשורה

  

לעומת הון העצמי , ח"אלפי ש 15,118 –מסתכם בכ  2010בדצמבר  31ההון העצמי של החברה ליום  

הנדרש מחברה לניהול המזערי ההון העצמי , ועד הדוחלמ. 2009בדצמבר  31ח ליום "אלפי ש 8,058בסך  

לעניין טיוטת משרד האוצר בנושא דרישות הון מחברה  .ח בקירוב"אלפי ש 1,200 קופות גמל הינו

  .לדוח תיאור עסקי התאגיד 6.25ף מנהלת ראה סעי

  

 תוצאות הפעילות .2

מסתכמות לסך  2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום מדמי ניהול מקופות גמל הכנסות החברה 

בהכנסות  שינוי. 2009בדצמבר  31ח לשנה שהסתיימה ביום "אלפי ש 20,496לעומת , ח"אלפי ש 29,513

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

מסתכמים לסך  2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  ) לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים

הרווח הנקי של החברה  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש 11,249 –לעומת כ , ח"אלפי ש 14,611

 - לעומת רווח נקי של כ, ח"אלפי ש 7,060מסתכם לסך של  2010בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   .2009בדצמבר  31ח לשנה שהסתיימה ביום "ש אלפי 5,220

  והפסד תמצית דוחות רווחלהלן 

  )ח"אלפי ש(

  

 נזילות ומקורות מימון .3

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

ח "ש אלפי 1,283נטו בסך מזומנים  חברהנבעו ל 2010בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  .באשראי

אלפי  4,536 - בסך פעילות שוטפת מחברה אשר נבעו לנטו לעומת מזומנים  ,פעילותה השוטפתלצורך 

פעילות לח "אלפי ש 972 סך שלבהשתמשה החברה בתקופה זו . ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

  ).תותמורה ממכירבניכוי  ניירות ערך סחירים רכישות(השקעה 

  

 ות החברה המנהלת והתפתחויות שחלו לאחר תאריך המאזן ועד ליום פרסום הדוחהתפתח .4

כדי להשפיע באופן מהותי  לא אירעו אירועים שיש בהםועד ליום פרסום הדוח  2010בדצמבר  31מיום 

  . על החברה ועל דוחותיה הכספיים

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  10/20/1231  /2009/1231  /2008/1231  

  17,588  20,496  29,513  הכנסות מניהול קופות גמל

  )2,231(  3,088  2,538  מניירות ערך ואחרות) הפסדים(רווחים 

        15,35715,35715,35715,357        23,58423,58423,58423,584        32,05132,05132,05132,051  סך הכנסות

        

  14,406  15,438  21,471  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  26  -  -  נטו, הוצאות מימון

  312  2,926  3,520  הוצאות מס

        613613613613        5,2205,2205,2205,220        7,0607,0607,0607,060  רווח לתקופה



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

43  

  

  התפתחויות כלכליות במשק  .ג
  

  ברהסקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות הח
  

 ,כלכליים מגורמיםמושפע ו, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, החברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון
על מחירי ו, פעילות בשוק ההוןההיקף גורמים אלו משפיעים על . וביטחוניים בישראל ובעולם יםפוליטי

קע סימני השאלה סביב התאפיינה בתנודתיות רבה על ר 2010נת ש. ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים
עליות השערים שנרשמו בסיכומה של שנה . התאוששות המשקים המפותחים ממשבר הדיור והבנקאות

במהלך השנה המדיניות . אך עדיין מעל לתוחלת התשואה 2009תנודתית היו צנועות יותר מאשר אלו של שנת 
מדיניות זו . אוששות המשקיםהמוניטארית המרחיבה במשקי המערב וישראל הוסיפה להשפיע ותרמה להת

  . לחצים אינפלציונייםמ חששות  תרמה אף להיווצרות
  

- עלה ב 50מדד יתר , 15.69%- עלה ב 75מדד תל אביב , 15.8%- ב 25עלה מדד תל אביב  2010במהלך שנת 
  .11.11%-עלה ב 20ומדד תל בונד , 8.01%-ח כללי עלה ב"מדד אג, 6.25%-ח ממשלתי עלה ב"מדד אג 19.71%

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

  כללי
השפיעו , ן והפיננסים"סימני השאלה ביחס להתאוששות המשקים המפותחים ממשבר הנדל 2010בשנת 

אולם באפריל חששות מפני , בחלקה הראשון של השנה נרשמו עליות שערים. ה רבה על השווקיםמבעוצ
תוכנית סיוע משמעותית והתערבות במסחר על ידי . חובות ריבוניים ביוון גררו ירידות שערים חדות שמיטת

מספר חודשים מאוחר יותר חששות מחדלות פירעון של . את המשברלמתן הבנק המרכזי האירופי הצליחו 
לשים שנרשמו נתוני מאקרו ח. אירלנד התעוררו וגם במקרה זה נחלץ האיחוד האירופי וגיבש חבילת סיוע

ב ובעיקר שיעור אבטלה גבוה וקצב אינפלציה נמוך במיוחד הובילו את הבנק המרכזי האמריקני "בארה
יש לציין כי מאמצי חלק מהממשלות לאושש את הפעילות הכלכלית  .להפעיל תוכנית הקלה כמותית שניה

סקי העלתה את נטל ותמיכה במגזר הע הקלה כמותית, הרחבה מוניטארית, באמצעות הרחבה פיסקאלית
  .והגדילה את הסיכון הנלווה להשקעה בחוב של ממשלות אלוהציבורי החוב 

 
 בהמשך להתאוששות המשק מהמשבר ועל רקע. 2.7%עמד על  2010שיעור האינפלציה בשנת  – אינפלציה

לא  עליות מחירים אלו, אולם. המדיניות המוניטארית המרחיבה נרשמו עליות מחירים חדות בתחום הדיור
, בנק ישראל צפה במהלך השנה. אשר סעיף הדיור בו מושפע ממחירי השכירות, נכללו במדד המחירים לצרכן

כי בסוף השנה עודכנו , נציין. כי מחיר השכירות יתייקרו בשנה הקרובה וישפיעו על מדד המחירים לצרכן
ככלל . המרכיבים האחריםעל חשבון , 24%-ל 20%-משקלות מדד המחירים לצרכן ומשקל הדיור בו גדל מכ

התאפיינה בעליות מחירים אשר התגברו מעבר לתוואי העונתי לקראת סוף השנה וככל שהמדינות  2010שנת 
השונים הנהלת החברה עוקבת אחר הגורמים  .התאושש מהשפעות המשברלהשונות וישראל ביניהן הוסיפו 

בקופות בחירת ההשקעות על משפיעות דית יותיה לגבי האינפלציה העתיוציפ, אשר משפיעים על האינפלציה
  .הגמל

  
הוסיף בנק ישראל להתערב , 2010במהלך שנת . 2010לעומת הדולר במהלך  5.98%-השקל תוסף ב- דולר-שקל

ח של הבנק עלו "וכתוצאה מכך יתרות המט, על מנת למתן את התחזקות השקל, במסחר על פי שיקול דעתו
מ "ח הינה הגידול ביתרות המק"תופעה נוספת הקשורה לשוק המט. מיליארד דולר 70- לרמת שיא של מעל ל

על רקע פער הריביות בין , בסוף השנה 30%-לרמה של כ 5%-אשר עלו מרמה של כ, המוחזקות על ידי זרים
  . ישראל למדינות המערב

  
לרמה נקט בנק ישראל במדיניות של החזרת הריבית , על רקע התאוששות המשק, 2010במהלך שנת  – ריבית

ולאחר ארבע העלאות ריבית במהלך השנה הגיעה  1.25%הריבית עמדה בתחילת התקופה בגובה . נורמאלית
יש לציין כי בנק ישראל התחשב במהלך השנה במכלול גורמים וניסה . 2.25%הריבית בסוף השנה לגובה 

היה כי בנק ישראל  נראה. בבואו לקבוע את גובה הריבית ,בנוסף ליציבות המחירים ,להשיג מספר מטרות
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הריבית  ,2010כי לאורך כל שנת  ,יש לציין. מושפע במיוחד משער החליפין והשפעות על רווחיות מגזר היצוא
השינויים בשיעורי הריבית . הייתה שלילית) הריבית הנומינאלית בניכוי הציפיות האינפלציוניות(הריאלית 

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

  
. ג"מהתמ 3.73%-ח שהם כ"מיליארד ש 30.2-הסתכם ב 2010הגירעון הכולל בשנת  -הגירעון בתקציב המדינה

הגירעון הנמוך נבע מגידול בצד ההכנסות ותת . ג"מהתמ 5.5%-הגירעון נמוך מהתכנון המקורי אשר עמד על כ
  .ג"ת וכן גידול גבוה מהחזוי בתמביצוע בהוצאו

  
העודף בחשבון ) המידע העדכני הקיים למועד עריכת הדוחות( 2010בינואר עד ספטמבר  -מאזן התשלומים 
מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנת  4.82בהשוואה לעודף של , מיליארד דולר 5.93- השוטף הסתכם ב

לעומת , מיליארד דולר 0.72על גירעון של  2010פטמבר חשבון הסחורות והשירותים עמד בינואר עד ס. 2009
  . 2009מיליארד דולר בתקופה המקבילה בשנת  0.01עודף של 

  
  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים

גדלו סך ההנפקות בשוק הראשוני  2010במהלך שנת  - שוק המניות ואגרות החוב וגיוסי ההון על ידי חברות
 7,571.9-בהשוואה ל, ח בהנפקת מניות והמירים למניות"מיליוני ש 13,344.7יסו גו: של מניות והמירים

 36,458.1-בהשוואה ל, ח קונצרני"ח באג"מיליוני ש 42,929.1גויסו  2010בשנת . 2009ח בשנת "מיליוני ש
ח "שמיליוני  30,036.2-ח בהשוואה ל"מיליוני ש 56,448.8ח ממשלתי גויסו "באג. 2009ח בשנת "מיליוני ש

  .2009בשנת 
  

חלה עליה במחזור במסחר היומי הממוצע באופציות על מדד  2010במהלך שנת  – ף ונגזרים"שוק המעו
וזאת בהשוואה למחזור יומי ממוצע , אלפי אופציות 289-מחזור המסחר היומי הממוצע הסתכם ב. ף"המעו

  .2009אלפי אופציות בשנת  252של 
  

  אלו תל ומצבן של הקופות ביחס להתפתחויומגמות והתפתחויות בענף קופות הגמ
 הצבירה נטו. נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל של החברה 2010במהלך שנת 

בכלל  ,ח"שמיליוני  1,778.9של נטו על רקע צבירה , ח"שמיליוני  1,019.3בקופות הגמל של החברה עמדה על 
מיליוני  2,693.1נכסים המנוהלים בקופות הגמל של החברה על סך של עמדו ה 2009בסוף שנת . קופות הגמל

צבירת הנכסים  .ח"שמיליוני  279,833.8וסך הנכסים המנוהלים בכלל קופות הגמל עמדו על סך  ,ח"ש
י החברה בתחילת "מנכסי הקופות המנוהלות ע 37.8%מהווה  2010בקופות החברה במהלך שנת  המנוהלים

מנכסי כלל הקופות  0.6%מהווה  2010ם המנוהלים בכלל קופות הגמל במהלך שנת צבירת הנכסי. התקופה
 .בתחילת התקופה
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ד

  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1

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

להעברת , 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  . ות גמל והזכאות להטבות במסבקופ

מגבלות הדין לעניין תקופת ההשקעה והזכאות להטבות , כמו כן .כספים מנוהלים מקופה לקופה

  .לפגוע בהיקף ההפקדות בקופות גמל בקשר עם השקעה בקופות גמל עשויה

 

  לעמיתים פות ובתשלומיםהסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקו .2

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

  

  

  )ח"ש ימיליונ(ליום  נטו , נכסי הקופההיקף   

  31/12/08  31/12/09  31/12/10  שם  הקופה 

  565.9  906.4 1,353.3  ילין לפידות קופת גמל 

  81.7  156.1 219.8   מנייתיתמל ילין לפידות קופת ג

  216.9  295.1 368.1  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  17.1  99.5 254.9  )ב(ילין לפידות גמל 

  81.1  57.1 50.4  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  457.7  728.9 1,148.6   קרן השתלמותילין לפידות 

  14.7  96.7 283.2   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  30.4  60.8 94.5  ח"השתלמות אג ילין לפידות

  26.9  23.6 25.3  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

  154.9  268.9 323.5  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  1,647.3  2,693.1 4,121.5  כ"סה

  

 11.4בסעיף נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות 

   .י החברהלדוח תיאור עסק

  

  ניתוח ההתפתחויות

  

   .קרנות השתלמות 4קופה מרכזית לפיצויים ו, קופות גמל 5נכון למועד הדוח מנהלת החברה 

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

רשמו  ,2008 בסיכום שנת. על רקע משבר זה החריף גם המשבר הפיננסי בישראל, םהבינלאומיי

עלו תשואות אגרות  ,המדדים המובילים ירידות חדות ובשל מחנק האשראי והחששות ממשבר

. החוב של רבות מהחברות בשוק הישראלי וחלו ירידות שערים חדות באגרות החוב הקונצרניות

. נבלמה השפעת המשבר העולמי ושוקי ההון בעולם ובישראל רשמו עליות שערים חדות 2009נת בש

 רקע צעדי התגובה של ממשלות העולם והבנקים המרכזיים שבו חלק ממשקי העולם לצמיחהעל 

התאפיינה בתנודתיות רבה על  2010נת ש. הוןושווקי האשראי שבו ואפשרו לחברות לגייס  מסוימת

עליות . רקע סימני השאלה סביב התאוששות המשקים המפותחים ממשבר הדיור והבנקאות
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אך עדיין  2009תנודתית היו צנועות יותר מאשר אלו של שנת של שנה  השערים שנרשמו בסיכומה

במגמת יציאת כספים והפחתה  2008בהשפעת מגמות אלו התאפיינה שנת . מעל לתוחלת התשואה

 -ו 2009השנים . החברה מגמה אשר לא פסחה גם על, בהפקדות שוטפות לקופות הגמל בישראל

כים בשוק הון וכתוצאה מכך בהחזרת כספים והפקדות בחזרת אמון החוס ולעומתה התאפיינ 2010

כתוצאה מעליית  בסך הנכסים המנוהליםחל גידול  2010 - ו 2009בשנים . השוטפות לקופות הגמל

אל  זכויות נטוגידול בסך העברת  .שערי ניירות הערך וכן מהעברת זכויות מקופות גמל אחרות

לאורך זמן  הקופותת ביחס לסיכון שהושגו בידי נובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילו הקופות

 המתואר לעיל יש לציין כי בעקבות המצב הכלכלי, בנוסף .וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

התבטא במעבר כספים אשר  דבר, ת הסיכון של חלק מן החוסכיםונראה כי חלו שינויים בהעדפ

 2009 בשניםהשקעה בעלי סיכון גבוה יותר והחזרתם לאפיקי  2008בשנת  םסולידיילאפיקי השקעה 

אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות  2008לחוק קופות הגמל מינואר  3תיקון , בנוסף .2010 - ו

מגביל את ההפקדות לקופות אלו רק לעובדים אשר הופקדו בגינם כספים , לפיצויים חדשות

רק עד לחודש  לקבל הפקדות מל מרכזיות לפיצויים ימשיכווכן קובע כי קופות ג 2007בדצמבר 

   .2011ינואר 

לשינויים מצד שוק ההון אשר בהעדר יציבות צפויים קיימת השפעה רבה , להערכת החברה

כניסתו  ,בנוסף. להיחלשלהתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים  םסולידיימסלולים 

ים וכן היותם של תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיולתוקף של חוק השיווק הפנסיוני 

התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה בשל החובה 

  . ליועציםלשלם עמלות הפצה 

מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס  ןוקיומ, ת על ניתוח השוקוהחברה מבוסס תוהערכ

ולפיכך , ןהחיסכופיע על מגמות והעדר שינויים נוספים ברגולציה העשויים להש, למתחרים בשוק

     .אין 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 

  

  
  2008שנת   2009שנת   2010שנת   שם  הקופה

 )20.28%(  43.40%  15.21%  לפידות קופת גמל  ילין

 )40.26%(  78.69%  23.57%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

 )8.35%(  30.91%  11.59%  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

 )15.17%(  50.77%  16.84%  )ב(ילין לפידות גמל 

  2.07%  7.47%  4.95%  (*)ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

 )20.01%(  42.78%  14.87%   השתלמותקרן ילין לפידות 

 )11.23%(  51.58%  16.66%   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  )5.39%(  29.46%  11.47%  (**)ח"השתלמות אגילין לפידות 

  1.68%  7.00%  5.21%  (*)ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

 )17.62%(  38.54%  12.78%  לין לפידות קופה מרכזית לפיצוייםי

  

  .10/2008 - החלה פעילותה ב הקופה )(*

  .07/2008 -הקופה החלה פעילותה ב(**)
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .ה

  .התיאור עסקי החבר לדוח 28ראה התייחסות בסעיף 

  

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

  .שומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתורואה החשבון של  החברה לא הפנה את ת

 

   פרטים על הנהלת החברה המנהלת  .ז
 : להלן פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלת .1

  

 אהרון שכטר:   שם  .א
  

    051836419  . ז.ת. מס

    1953  : שנת לידה

    בני דרור  מושב ,6תבור   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  השקעותחבר ועדת ו ועדת ביקורת ר"יו  : חברות בוועדות 

  כן  : נציג חיצוני

  12/2010  : התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  1    :דירקטוריון

    1    :וועדת השקעות

  עצמאי חשבון רואה  ):  'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  לא  :  עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:   האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד
 תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה        : השכלה 

   עסקים תואר שני במנהל                                   

  

  :  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

  .רואה חשבון עצמאי

  

  :  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
  מ"מ חברה לנאמנות בע.ה.א.ש    

       מ"רדמלש ניהול בע  
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 שלמה ארביב: שם  .ב
  

        54186754  . ז.ת. מס

    1956  : שנת לידה

  רמת גן, 21האשל   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  ר ועדת השקעות וחבר ועדת ביקורת"יו  : חברות בוועדות 

  כן  : נציג חיצוני

  12/2010  : התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  1    :דירקטוריון

    1    :וועדת השקעות

מנהל כספים , תפעול מירב מרכז רפואי מנהל  ):  'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  בלובירד

  לא  :  עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:   האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

 א"אוניברסיטת ת, התמחות במימון MBA   : השכלה 

  BA א"כלכלה ומדעי המדינה אוניברסיטת ת\  

  

  :  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

  נהל כספים בלובירדמ, מנהל תפעול מירב מרכז רפואי

  י'מנהל כספים בסקופוס נטוורק טכנולוג

  

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
      אין  
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 אליהו שחר: שם  .ג
  

    26004069  . ז.ת. מס

    1946  : שנת לידה

  א"ת 5/12מאוריציו ויטלה   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  יקורתחבר ועדת ב  : חברות בוועדות 

  כן  : נציג חיצוני

  03/2005  : ונתוהתחלת כה

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  15    :דירקטוריון

    6    :וועדת ביקורת

  .חבר מועצת המנהלים של חברת אינטרקולוני  ):  'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  

  לא  :  עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:   האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

  מחות במימוןא הת"ת' אונ  M.B.A   : השכלה 

                B.A.  העברית' אונ, בכלכלה ובסטטיסטיקה  

  .בנק הפועלים –הכשרה לניהול                

  

  :  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

  

  .חבר מועצת המנהלים של חברת אינטרקולוניואילך   – 2010

  חבר מועצת המנהלים של חברות בקפריסין מקבוצת לפידות   2009 - 2007

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

  

  :  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור

  מ"דירקטור בגזית גלוב בע

Zaforo oil & gas ltd 

Inraz trade ltd  
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  דב ילין:  שם  .ד
  053584314  .  ז.ת. מס

    1955  : שנת לידה

  א"ת  ,50דיזינגוף   :  מען

  ישראלית  : נתינות

  לא    : חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

  11/2004  : התחלת כהונתו

  :מספר ישיבות  בהן השתתף במשך השנה

  14    :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  : חברה קשורה עובד התאגיד או

  לא  :  משפחה של בעל עניין בתאגיד בן

  )מגמת מימון(אביב - וניברסיטת תלא  M.B.A   : השכלה 

  בעל רישיון רואה חשבון                

   בעל רישיון מנהל תיקי השקעות                

  :  בחמש שנים אחרונות  עיסוקיו

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

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

  

  : 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

  14    :דירקטוריון

  30    :וועדת השקעות

    ):טוריוןמלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  משותף בבית ההשקעות ילין לפידות ל"מנכ   -ואילך  2004

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא:  משפחה של בעל עניין בתאגיד האם בן

  : השכלה 

  . בכלכלה ובחשבונאות, בהצטיינות, העברית האוניברסיטהבוגר   

  .קיםבכלכלה ומנהל עס, 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

  

  : בהם משמש כדירקטורנוספים 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  : נציג חיצוני

   11/2004  :  ת כהונתוהתחל

  :במשך השנה מספר 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  עיסוקיו

  .ילין לפידותבית ההשקעות ל ב"משנה למנכ   -ואילך  2004

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

  

  : בהם משמש כדירקטורנוספים תאגידים 

  אין

 
 דורון אטיאס:  שם  .ז

  038600839           . ז.ת. מס

    1976  : שנת לידה

  יבנה 5לוע הארי   :  ןמע

  ישראלית  :  נתינות

  לא  : חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

  06/2010  : התחלת כהונתו

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  7  :דירקטוריון

ילין לפידות ניהול תיקי ' בחב   מנהל השקעות  ):  'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  מ"השקעות בע

  כן  :  ורהעובד התאגיד או חברה קש

  לא:  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

    בכלכלה BA   : השכלה 

  MBA מנהל עסקים  

  :  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

  מ"ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע' בחב מנהל השקעות -ואילך  2006

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
  אין
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   דוחסיים את כהונתו בשנת ה –ה סני זלכ: שם  .ח
  

    034533661  .  ז.ת. מס

  1977  :  שנת לידה

  מושב אמונים 106הזית   :  מען

  ישראלית  :  נתינות

  לא  :   חברות בוועדות 

  לא  : נציג חיצוני

   02/2007  :התחלת כהונתו

  06/2010  :תאריך סיום כהונה

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  7    :דירקטוריון

  :  )'קמלבד חברות בדיר(עסוק עיקרי 

  .ל השקעות ומנהל מחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות"סמנכ  -ואילך  2006

  כן  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  : בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

   M.B.A  :   השכלה 

  בעל רישיון מנהל תיקי השקעות    

  :  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות 

  .המחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות ל השקעות ומנהל"ואילך סמנכ – 2006

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

  

  :תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור

  מ"י בע'סמארט סטארטג
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 סיים את כהונתו בשנת הדוח – שי בן יקר: שם  .ט
  

  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

  12/2010  :תאריך סיום כהונה

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  14    :דירקטוריון

  7    :וועדת ביקורת

  19    :וועדת השקעות

   El-Ad Group LTD - ל ב"סמנכ  ):'מלבד חברות בדירק(יקרי עסוק ע

  לא  : עובד התאגיד או חברה קשורה

  לא  :   בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

    M.B.A   : השכלה 

  

  : עיסוקיו בחמש שנים אחרונות 

  El-Ad Group LTD -ל ב"סמנכ – 2009

  ל בגזית גלוב "סמנכ – 2009 – 2007 

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

  

  :תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור

  מ"בע) 2009(ליש יעוץ 

  מ"משמנ יזמות עסקית בע
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 סיים את כהונתו בשנת הדוח – אבי שחר: שם  .י
  

  054581913  .   ז.ת. מס

  1956  :  שנת לידה

  א"ת,  40טאגור   :  מען

  ישראלית  : נתינות

    חבר ועדת השקעות  :   ות בוועדות חבר

  ועדת ביקורת ר"יו  

  כן  :  נציג חיצוני

  12/2004  :התחלת כהונתו

    12/2010  :תאריך סיום כהונה

  :מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה

  15    :דירקטוריון

  7    :וועדת ביקורת

    29    :וועדת השקעות

  יועץ עסקי  ):   'מלבד חברות בדירק(עסוק עיקרי 

  לא  : תאגיד או חברה קשורהעובד ה

  לא  :  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד

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

  B.A  גוריון-בן' אונ –כלכלה  

  

  :  עיסוקיו בחמש השנים האחרונות

  יועץ עסקי -  ואילך  2003

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

  

  :  כדירקטור  תאגידים נוספים בהם משמש

  .  1998ן "תרביות רה

  

  

   שכר דירקטורים .2

   .ח"אלפי ש 290הסתכם לסך  2010שכר הדירקטורים החיצוניים בשנת 

  

  מספר הפעמים  שהתכנסו הדירקטוריון וועדותיו בשנת הדוח .3

  מספר התכנסויות  עדהושם הו

    16  דירקטוריון

  7  וועדת ביקורת

   31  וועדת השקעות
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   ושאי משרה בחברהנלהלן פרטים לגבי  .4

  דב ילין:  שם  .א

    053584314  . :  ז.ת. מס

  1955  :   שנת לידה

  ל"מנכ  :  תפקיד בחברה 

  :  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה

  .לפידות –ל משותף בבית ההשקעות ילין "מנכ

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

  ). מגמת מימון(אביב - סיטת תלאוניבר  M.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

 11/2004  : הונתוכ התחלת

  

 סני זלכה: שם  .ב

    034533661  .  ז.ת. מס

  1977  :  שנת לידה

  מנהל השקעות  :  תפקיד בחברה

  :  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה

  .ל השקעות ומנהל מחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות"סמנכ

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

   M.B.A  :   שכלה ה

  בעל רישיון מנהל תיקי השקעות    

  :  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות 

  .ל השקעות ומנהל המחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות"ואילך סמנכ – 2006

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

 10/2009  : התחלת כהונתו

  

 דן ארד:  שם  .ג

  .054010939  . :  ז.ת. סמ

  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

  

  :עסקי בחמש השנים האחרונות ןניסיו

המשרד מתמחה בביקורת פנים והמבקר משמש .1986ראיית חשבון משנת בעל משרד ל

  .1993מ משנת "ר בע"כמבקר הפנימי של קרן השתלמות לאקדמאים במח

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

  2005  :  כהונתוהתחלת 
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  אמיר בן דהן: שם  .ד

  033320888    .:ז.ת. מס

  1976  :  שנת לידה

  תחום הכספיםבבכיר הנושא משרה   :   בחברה תפקיד 

   חשב בבית ההשקעות ילין לפידות:   תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה

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

  אביב -תל 'ונאבמשפטים   M.A  : השכלה 

  B.A   עברית ירושלים' ונאחשבונאות וכלכלה  

  .ישיון רואה חשבוןבעל ר  

    :בחמש שנים אחרונות סוקיועי

  ילין לפידות  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 בה יוח  לנושאלהלן פרטים לעניין תשלומי שכר ששלמה החברה בתקופת הד

בקשר לפעילותם  עבור , מאת תאגידים קשורים משולמיםלעובדי החברה או נושאי משרה בה 

  :כמפורט להלן, החברה

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

  )ח"ש(פירוט התשלומים 

2010  2009  2008  

ילין לפידות ניהול   מבקר פנים  דן ארד 

  מ"קופות גמל בע

270,600  217,853  202,217  

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

ילין לפידות החזקות   ל"מנכ  דב ילין

  מ"בע

ילין לפידות ניהול   מנהל השקעות  סני זלכה

  מ"תיקי השקעות בע

נושא משרה הבכיר   אמיר בן דהן 

  בתחום הכספים

ילין לפידות ניהול 

  מ"תיקי השקעות בע

    

בגין פעילותם עבור כלל , קשורות ותשולם מאת חברמדהן - ואמיר בןסני זלכה , שכרם של מר דב ילין

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

  .התמורה לפעילותם עבור החברה

    

 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון .6

  בריטמן אלמגור Deloitte   :רואה חשבוןמשרד 

  תל אביב, 1מרכז עזריאלי   : מען המשרד

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

  
  נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו .1

שהם בסמכותו של הדירקטוריון בהתאם להוראות חוק  םבעניינידירקטוריון החברה מכונס לדון 

 .נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו –חוזר הממונה ירקטוריון ותקנות הד, חוק החברות, קופות גמל

סדר היום מועבר לדירקטורים בהתאם ור הדירקטוריון "כנוס הדירקטוריון נעשה בהחלטת יו

המאפשר לחברי , ירקטוריון החברה עשוי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורתד .להוראות

להתכנס אף ללא הודעה מוקדמת ובלבד שניתנה  ועשוי זמני-הדירקטוריון המשתתפים בו קשר בו

ישיבות , מבלי לגרוע מהאמור. הסכמת כל חברי הדירקטוריון לכנוס הישיבה ללא הודעה מוקדמת

  . בכל עת, דירקטוריון עשויות להיות מכונסות לבקשת כל דירקטור

ירקטוריון או אין למי מחברי הד. דירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל של חברי הדירקטוריוןההחלטות 

  .   ר הדירקטוריון זכות קול מכריע או נוסף"ליו

  . דירקטוריון נרשם פרוטוקול ונשמר במשרדי החברההבישיבות 

ועדת השקעות . דירקטוריוןהגם לגבי ועדות  המחויביםנהלי פעולת הדירקטוריון חלים בשינויים 

  . וועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון, מתכנסת אחת לשבועיים

  

  קבלת החלטות לעניין השקעת נכסי הקופות .2

של המוסמכים ההשקעות  ימנהלל החברה או בידי "מנכהשקעת נכסי קופות הגמל נעשית בידי 

של כל אחת  הכוללת והפרטנית השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות. הקופות

עות הקופות אחת ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות המתכנסת לצורך דיון בהשק, מהקופות

השקעות , מנהל ההשקעות על ידי, בדיוני ועדת ההשקעות מוצגות בפני חברי הועדה. לשבועיים

ועדת . שוקבת יווהערכת מנהל ההשקעות לגבי התפתחו, הקופה בתקופה שקדמה לישיבות הועדה

ועדת . ומנחה את מנהל ההשקעות לעניין אסטרטגית ההשקעות הקופותההשקעות דנה בענייני 

  .  עסקאות המחייבות אשור ועדת השקעותומאשרת  מסוימיםההשקעות דנה בניירות ערך 

  

 באמצעות חשבון מפצל ניירות ערך בצוע הקצאת  .3

במקרה של ביצוע עסקאות באמצעות חשבון מפצל נעשה בהתאם  ,פיצול בין קופות הגמל של החברה

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

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

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

ת ההשקעות לעניין פזור הוראות תקנו; )מדיניות ההשקעות והימנעות מחריגה ממדיניות ההשקעות

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

  ;  )הקופות לעניין פזור נכסים

  

   – נהלי בקרת פיקוח השקעות .4

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

בדיקת ההשקעות  . 2009-9-15קעות אשר מונתה מתוקף הוראות חוזר יחידת בקרת השבידי 

לצורך בדיקת , נעשית בדרך של בדיקה ממוחשבת וידנית של השקעות נכסי קופות הגמל השונות

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

פעילות ההשקעות ורישום הנכסים על ידי  ות בקרות שונות עלמתקיימ, בנוסף. המותרים להשקעה

  . חברת לאומי שירותי שוק ההון המעניקה את שירותי התפעול לחברה
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נוהל שימוש בזכויות ההצבעה של מניות המוחזקות על ידי החברה והקופות   .ט
   בניהולה

  
  מדיניות החברה לעניין השתתפות באסיפות .1

והוראות חוזרים לעניין השתתפות באסיפות , לתקנות הקופות 1ה41 על החברה חלות הוראות סעיף

מכוח ( כלליותת ומשתתפת החברה באסיפ, בהתאם להוראות האמורות. ידי הממונהעל שהופצו 

מתן גמול לבעלי , באם מדובר בעסקה שהיא עסקת בעלי עניין) מהקופות לומניות המוחזקות בידי אי

ר הדירקטוריון למלא "הסמכת יו, מינוי ופיטורי דירקטורים, םחשש לפגיעה אפשרית בעמיתי ,עניין

אישור מיזוג או הסדר ושינוי מהותי ,שינוי מתכונת דיווח, ל או להפעיל סמכויותיו"תפקידי מנכ

, ל"במקרים שאינם איזה מהנ. )ח"באסיפות בעלי אג(בתנאי שטר הנאמנות או בזכויות המחזיקים 

, ל סדר היום עשוי להשפיע על החברה שמניותיה מוחזקותהנושא שע, להערכת החברה ,אך באם

בוחנת החברה את הנושא שעל סדר היום ואת יכולת השפעתה על קבלת או לטובת עמיתי הקופות 

ובהתאם מחליטה לעניין השתתפות ) בהון המוחזק בידי הקופות רבהתאם לשיעו(דחית ההחלטה 

למעט , לת בחברה בידי מנהל ההשקעותההחלטה לעניין השתתפות ודרך הצבעה מתקב. באסיפה

  ).להלן 3סעיף ראה (מקום בו ההחלטה היא בידי ועדת ההשקעות 

  

  הגוף המייצג את החברה באסיפות  .2

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

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

  . 'זהבי  ושות,ארז

  

  דיווח לוועדת ההשקעות .3

לרבות , מוצגים בפני ועדת ההשקעות נתונים בקשר להשתתפות החברה באסיפות וחצי לחודשאחת 

דרך ההצבעה באותן אסיפות והרוב בו התקבלה או , ה חלקפרוט האסיפות בהן נטלה החבר –

או הצבעה /לגבי השתתפות ובדרך כלל  ת החלטות ועדת ההשקעות אינה מקבל. נדחתה ההצעה

בהצבעה בה קיים ניגוד למעט במקרים בהם מדובר , באסיפה בחברה מסוימת או בנושא מסוים

מקיימת ועדת השקעות בחינה שוטפת של מדיניות ההצבעה ושל אמות המידה , לעומת זאת. עניינים

  .   ביחס לאיכות הממשל התאגידי ומבצעת עדכונים לפי הצורך

  

 יישום הנהלים .4

השתתפה החברה   2010בשנת (. את חומר הרקע לאספה ואת אופן ההצבעה בפועל החברה מתעדת

 - ב – 2008ובשנת  אסיפות 315 -ב -  2009בשנת , בעלי מניות אסיפות 503 -בעבור קופות בניהולה ב

  .)אסיפות 304

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

לצורך קבלת החלטת , תוך התייחסות לשיקולים כלליים וספציפיים, מאידך, ומצבה של החברה

החלטות החברה  בכל אופן. בהתאם למפורט בנוהל ההשקעות לעניין הצבעה באספות, השקעה

  . מתקבלות בכל מקרה לגופו

ובשל  השיעור הנמוך של ניירות ערך , המתוך בדיקת תוצאות אסיפות בהן השתתפ, 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

   .מועטה בדרך כלל
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 :ות ונהלים לגבי גילויבקר  .י
  

העריכו לתום התקופה , ל והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה"חברה בשיתוף המנכהנהלת ה
ל "מנכ, על בסיס הערכה זו. המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה

החברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 
לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי , לעבד, ברה הינן אפקטיביות על מנת לרשוםהח

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

 
 :בקרה פנימית על דיווח כספי  .יא

  
לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה  2010מבר בדצ 31במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

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

  
אשר פורסם על ידי הממונה " אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי"בחוזר המעודכן בעניין 

נקבעו הוראות בדבר יישום , ")החוזר" -להלן ( 2009בחודש יוני , על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר
פורסמו נקבעו הוראות באשר  404מכוח סעיף "). 404סעיף " -להלן ( Sox Act - של ה 404דרישות סעיף 

מבקר לגבי הביקורת של וחוות דעת רואה החשבון ה, לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
וכן את  404בהתאם להוראות החוזר על החברה ליישם את דרישות סעיף . הבקרה הפנימית על דיווח כספי

 . שפורסמו מכוחו SEC -הוראות ה
  

  .בחוזר המפורטים לשלבים בהתאם הפרויקט את ביצעה המנהלת החברה
  

 החשבון רואה של הדעת חוות וכן הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה על לאחריותה באשר ההנהלה הצהרת
  .הכספי לדוח מצורפים , הכספי הדיווח על הפנימית הבקרה המבקר לגבי
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי  .יב

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

מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי . ומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספילקביעתה וקי
לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות 

ללא . הממונה על שוק ההוןוהוראות ) IFRS(תקני דיווח כספי בינלאומיים לכספיים המפורסמים בהתאם 
לפיכך גם אם נקבע כי . לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, תלות בטיב רמת התכנון שלהן

מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של 
  .דוח כספי

  
  

 יח כי עסקאות מבוצעותההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבט
ההנהלה בפיקוח , בנוסף. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, בהתאם להרשאות ההנהלה

, ביצוע) monitor(הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 
  .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית

  
  

קטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הנהלת החברה בפיקוח הדיר
 Committee ofבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של , 2010בדצמבר  31ליום 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  )COSO"(. ההנהלה , בהתבסס על הערכה זו
  .הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית, 2010בדצמבר  31כי ליום  )believes(מאמינה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

        2011 ,במרץ 23

  יאיר לפידות  תאריך אישור הדוח 
  ר הדירקטוריון"יו

  

  דב ילין
  ל"מנכ

  

  דהן-אמיר בן
 בכירנושא המשרה ה

  כספייםה בתחום



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  :מצהיר כי, ליןימר דב , אני

 

להלן ( 2010לשנת  ")החברה"להלן (מ "ח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בעהדואת  סקרתי .1

 ").הדוח"

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו הד, על ידיעתי בהתבסס .2

ם לא יהיו מטעי, 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 ידיעתי בהתבסס .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, מצב הכספיהאת , המהותיות הבחינות

 .בדוח המכוסיםשל החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל, הירים הצהרה זואני ואחרים בחברה המצ .4

 :וכן ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

 ,חברהעל ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

  .וחדבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 .ה על שוק ההוןולהוראות הממונ) IFRS(ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

 נואת מסקנותי נווהצגחברה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו  .ג

בהתבסס , לתום התקופה המכוסה בדוח, של הבקרות והנהלים לגבי הגילויהאפקטיביות לגבי 

 -וכן ; על הערכתנו

השפיע רבעון הרביעי שב שאירעעל דיווח כספי  חברההכל שינוי בבקרה הפנימית של בדוח  גילינו  .ד

מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח  באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש ,באופן מהותי

 -וכן ; כספי

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר .5

ביותר לגבי הבקרה הפנימית העדכנית  בהתבסס על הערכתנו, הביקורת של הדירקטוריון של החברה

  :כספי על דיווח

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את   .א

לסכם , לעבד, של החברה לרשום האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת ,על דיווח כספי הפנימית

  וכן, ולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת 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

  

    2011 ,במרץ 23  
  

  

    תאריך 
  

  דב ילין
  ל"מנכ

  



  מ"ניהול קופות גמל בעילין לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  :מצהיר כי ,דהן- אמיר בןמר , אני

  

להלן ( 2010לשנת  ")החברה"להלן (מ "הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בעאת  סקרתי .1

 ").הדוח"

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו הד, על ידיעתי בהתבסס .2

ו מטעים לא יהי, 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 ידיעתי בהתבסס .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, מצב הכספיהאת , המהותיות הבחינות

 .בדוח המכוסיםשל החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל, רה המצהירים הצהרה זואני ואחרים בחב .4

 :וכן ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א

, חברהחרים בעל ידי א נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 . דוחבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  .ב

המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 .הממונה על שוק ההון ולהוראות) IFRS(ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  האפקטיביותאת  הערכנו  .ג

בהתבסס , לתום התקופה המכוסה בדוח, של הבקרות והנהלים לגבי הגילויהאפקטיביות לגבי 

 -וכן ; על הערכתנו

השפיע ברבעון הרביעי ש שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .ד

מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח  באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש ,באופן מהותי

 -וכן ; כספי

לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר .5

דכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית בהתבסס על הערכתנו הע, הביקורת של הדירקטוריון של החברה

  :על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה   .א

לסכם , לעבד, של החברה לרשום האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת, הפנימית על דיווח כספי

  וכן, ולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהבה מעורב, מהותיתבין מהותית ובין שאינה , כל תרמית  .ב

 .החברה על דיווח כספישיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  

  

  

    2011 ,במרץ 23
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
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 מ"ן לפידות ניהול קופות גמל בעילי
  

  2010בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
  



  

2  

  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  

  

  

  2010בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  

 ע מ ו ד 

  

  

  2-3  דוח רואי החשבון המבקרים

    

    

 4 דוחות על המצב הכספי

  

  

 5  על הרווח הכוללדוחות 

  

  

 6 דוחות על השינויים בהון העצמי

  

  

 7 דוחות על תזרימי המזומנים

  

  

 8-21 באורים לדוחות הכספיים 
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  מ"דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  בקרה פנימית על דיווח כספי

  

 31ליום ") החברה"להלן ביחד (מ וחברות בנות "לין לפידות ניהול קופות גמל בעביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של י

 Commission-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה, 2010בדצמבר 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway  ) להלן"COSO .("נהלה של החברה אחראים הדירקטוריון והה

הנכללת בדוח הדירקטוריון , לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס . וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

  .ביקורתנו על

  

ב בדבר ביקורת של "בארהOversight Board  Public Company Accounting    (PCAOB) -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת . כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, בקרה פנימית על דיווח כספי

ביקורתנו . בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, מכל הבחינות המהותיות, ה סבירה של ביטחון אם קויימהולבצעה במטרה להשיג מיד

וכן בחינה והערכה של אפקטיביות , הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי

ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו בנחוצים . וערךהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שה

  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. בהתאם לנסיבות

  

בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח 

, הוראות הממונה על שוק ההון, )IFRS(לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ל דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאםכספי וההכנה ש

בקרה פנימית על . 1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה 

  : אותם מדיניות ונהלים אשרדיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי כוללת את 

  לרבות (משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה , בפירוט סביר, מתייחסים לניהול רשומות אשר) 1(

 ;) הוצאתם מרשומה     

 ווח כספי בינלאומיים לתקני דימספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם ) 2(

)IFRS( ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה , הוראות הממונה על שוק ההון) כללים לאישור ולניהול קופות

   ;ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה, 1964-ד"התשכ  )גמל

בלתי מורשים ) לרבות הוצאה מרשות(שימוש או ההעברה , דה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישהמספקים מי) 3(

  .שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, של נכסי החברה

הסקת מסקנות לגבי העתיד , כן כמו. בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית, בשל מגבלותיה המובנות

על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום 

  .של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה

בהתבסס על , 2010בדצמבר  31יום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ל, מכל הבחינות המהותיות, החברה קיימה, לדעתנו

  .COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  

   2010בדצמבר  31את הדוחות הכספיים של החברה לימים , ביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

כלל חוות דעת ,  2011, בפברואר 27מיום , והדוח שלנו 2010בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2009- ו

  .בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים

  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות

  רואי חשבון

  

  2011במרץ  23 ,אביב-תל
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  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
 

  

  

  

   2010בדצמבר  31ליום ") החברה" - להלן ( מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע צורפים שלהמהדוחות על המצב הכספי ביקרנו את 

בתקופה השנים  משלוש הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת, על הרווח הכוללואת דוחות  2009- ו

אחריותנו היא לחוות דיעה . ת הדירקטוריון וההנהלה של החברהדוחות כספיים אלה הינם באחריו. 2010בדצמבר  31ביום  השהסתיימ

 .על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

  

 

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

תנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין נדרש מאי, על פי תקנים אלה. 1973-ג"התשל, )חשבון

. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן  ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על

אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות . הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

  .דעתנו

  

  

הכספי של החברה את המצב , ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות"הדוחות הכספיים הנ, בהתבסס על ביקורתנו, לדעתנו

השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים , הרווח הכולל שלהואת  2009-ו 2010בדצמבר  31לימים 

הביטוח , הוראות הממונה על שוק ההון, )IFRS(בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2010בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

  .צר והחיסכון במשרד האו

  

  

  

  

  

  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות

  רואי חשבון

  

  

  

  2011במרץ  23 ,אביב-תל

 



  

4 

  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות על המצב הכספי

  

  

  

  

  

 בדצמבר 31ליום   
 2 0 0 9 2 0 1 0 באור 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
    

    נכסים שוטפים

 1,427  1,738  'א5 מזומנים ושווי מזומנים

 9,639  12,342  'ב5 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 1,992   5,150  'ג5 חייבים ויתרות חובה

 13,058  19,230   כ נכסים שוטפים"סה

    

    

 13,058  19,230   סך כל הנכסים

    

    

    

 4,148  2,798  6 התחייבויות שוטפות

    

    התחייבויות בלתי שוטפות

 852  1,314  'א 13 התחייבות מיסים נדחים

    

    הון עצמי

 1,100  1,100  7 הון מניות

 6,958  14,018   יתרת רווח

 8,058  15,118   סך הון עצמי
    
    

 13,058   19,230   סך התחייבויות והון עצמי

    

  

  

  

  

  

  

   

  יאיר לפידות
 ר הדירקטוריון"יו

  דב ילין
 מנהל כללי

  אמיר בן דהן
  נושא המשרה הבכיר

 בתחום הכספים
  

  

  

  

  2011במרץ  23: תאריך אישור הדוחות

  

  

  

  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  על הרווח הכוללדוחות 

  

  

  

  

  

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 באור 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש  
     

     הכנסות

 17,588  20,496  29,513  8 הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל

 75  13  37   הכנסות ממזומנים ושווי מזומנים

     מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי) הפסד(רווח 

 )2,306( 3,075  2,501  9 הוגן דרך רווח והפסד

     

 15,357  23,584  32,051   כ הכנסות"סה

     

     הוצאות

 11,238  11,249  14,611  10 דמי ניהול לחברה קשורה

 1,327  1,937  3,576  'א11 הנהלה וכלליות

 1,841  2,252  3,284  'ב11 הוצאות תפעול

 26  -  -   מימון הכנסות

     

 14,432  15,438  21,471   כ הוצאות"סה
     

     

 925  8,146  10,580   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים על הכנסה

     

 312  2,926  3,520  13 מיסים על ההכנסה

     

 613  5,220  7,060   רווח נקי לשנה

     

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"ל קופות גמל בעילין לפידות ניהו
  דוחות על השינויים בהון העצמי

  

  

  

  

  

 סך הכל עודפים  הון מניות 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
    

    

 2,225  1,125  1,100  2008בינואר  1יתרה ליום 

    

 613  613  -  רווח נקי לשנה

    

 2,838  1,738  1,100  2008בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 5,220  5,220  -  ח נקי לשנהרוו

    

 8,058  6,958  1,100  2009בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 7,060  7,060  -  רווח נקי לשנה

    

 15,118  14,018  1,100  2010בדצמבר  31יתרה ליום 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות על תזרימי המזומנים

  

  

  

  

  

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 613  5,220  7,060  רווח השנה מפעילויות נמשכות

 312  2,926  3,520  בדוח רווח והפסד הוצאות מיסים שהוכרו

 26  -  -  הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד

מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח ) רווח(הפסד 

 2,582  )2,693( )1,731( והפסד

     

    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

 273  )769( )800( בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 

 (6,698) 610  )4,585( גידול בזכאים צדדים קשורים) קיטון(

 (44) 66  226  גידול בזכאים ויתרות זכות) קיטון(

 (26) -  -  תשלומי ריבית

 (201) (824) )2,407( תשלומי מיסים

    

 (3,163) 4,536  1,283  לפעילות שוטפת )שימשו(נבעו ש, נטו, מזומנים

    

    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 4,944  3,991  3,038  תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 )4,527( (8,048) )4,010( רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

    

 417  (4,057) )972( לפעילות השקעה) שימשו(שנבעו , נטו, מזומנים
    
    

 )2,746( 479  311  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 

    

 3,694  948  1,427  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    

 948  1,427  1,738  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הםהבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מ



  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  באורים לדוחות הכספיים
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  כללי  -  1באור 

  

  :תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א

  

  החברה . כחברה פרטית 2004בנובמבר  24התאגדה ביום ) החברה - להלן (מ "לפידות ניהול קופות גמל בע -ילין 

  

החברה הינה מוסד כספי לעניין מס . במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל, 2004החלה את פעילותה בדצמבר 

  .ףערך מוס

  

  :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(

 

  קופה מרכזית לפיצויים - ילין לפידות   )5(

  

  'קופת גמל ב - ילין לפידות   )6(

  

  'השתלמות ב - ת ילין לפידו  )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"לפידות ניהול קופות גמל בע -ילין   -    החברה

  

  מ"ילין לפידות החזקות בע  -    החברה האם

  

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

  .10עם צדדים קשורים מוצגות בבאור  ועסקאותיתרות     

  

  .על תקנותיו, 1968-ח"התשכ, כהגדרתם בחוק ניירות ערך  -    בעלי עניין

  

  .כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדד המחירים לצרכן  -      מדד
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  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ור בא

  

  :(IFRS)יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   .א

 

ופרשנויות להם ") IFRSתקני " -להלן (הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

ת המפורטים בהמשך עיקרי המדיניות החשבונאי. (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

  . יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה

  

בכפוף להתאמות מסויימות  להוראות ) IFRS(הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים   .ב

כללים (אם לתקנות מס הכנסה ובהת") ההוראות" -להלן (הביטוח והחיסכון במשרד האוצר , הממונה על שוק ההון

או את , IFRS-למעט תקנות אשר אינן מאפשרות את יישום תקני ה, 1964-ד"התשכ, )לאישור ולניהול קופות גמל

  .המותר על פיהם

  

  :בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  ג

  

דרך רווח למעט מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן , הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית

  .והפסד

  

  :מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .ד

  

  .המידע הכספי מעוגל לאלף הקרוב. ח שהינו מטבע הפעילות של החברה"הדוחות הכספיים מוצגים בש

  

  :מזומנים ושווי מזומנים  .ה

  

ה מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבל

  .אינו עולה על שלושה חודשים, במועד ההשקעה בהם, בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם

  

  :נכסים פיננסיים  .ו

 

  כללי  )1(

  

. נכסים פיננסיים מוכרים במאזן החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר

ת ההשקעה במסגרת הזמן מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העבר

המועד בו הקבוצה (ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר , המקובלת על ידי השוק המתייחס

  ). התחייבה לרכוש או למכור נכס

  

למעט אותם נכסים , השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי העלות הכוללת עלויות עסקה

אשר עלויות הנלוות לרכישתם נזקפות לדוח , ך רווח והפסדפיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דר

  . הרווח והפסד

  

הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו . נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן

  : של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי

  

  ;גן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיים בשווי הו �

 

  .חייבים �
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  

  )המשך: (נכסים פיננסיים  .ו

 

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  )2(

  

כאשר אותם נכסים מוחזקים " נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד"נכסים פיננסיים מסווגים כ

  .הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסדלצורכי מסחר או כאשר 

  

  :אם, נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר

  

  או; הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה או רכישה חזרה בעתיד הקרוב �

 

מת ידי החברה ולגביהם קיי-המנוהלים יחד על, הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים �

 או; ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר

 

 .הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר �

 

, כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן. נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן

הרווח . מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי, שינויים בשערי חליפיןלרבות אלה שמקורם ב

  . או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי

  

  חייבים  )3(

  

. ם כחייביםמסווגי, חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל

למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית , הכנסות ריבית מוכרות בשיטת הריבית האפקטיבית

  .בהם יש להכיר אינם מהותיים

  

  :הכרה בהכנסה  .ז

  

או התמורה שחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן /הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו

  . הרגילשירותים במהלך העסקים 

  

  הכנסה ממתן שירותים   )1(

  

הכנסה מעסקה למתן שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה ובהתקיים כל התנאים 

  :הבאים

  

  ;סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן �

 

 ; צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה �

 

 וכן; פן מהימןשלב ההשלמה של העסקה בתאריך המאזן ניתן למדידה באו �

 

 . העלויות שהתהוו במסגרת העסקה והעלויות הנדרשות להשלמתה ניתנות למדידה באופן מהימן �

  

  הכנסות ריבית   )2(

  

  .יס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיביתסהכנסות ריבית נצברות על ב

  

  הכנסות מדיבידנד  )3(

  

  .כרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנדהכנסות מדיבידנד בגין השקעות מו
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  

  :הפרשות  .ח

  

הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש 

 . לסלק את המחויבות בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת, בעבר

  

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות 

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

  . שינויים בגין ערך הזמן יזקפו לדוח רווח והפסד. תזרימי המזומנים החזויים

  

מכירה החברה , כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי

שהשיפוי יתקבל  (Virtually Certain)שר וודאי למעשה רק כא, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, בגין ההשבה, בנכס

  . וכן ניתן לאומדו באופן מהימן

  

  :מסים על הכנסה  .ט

 

  כללי  )1(

  

המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים ) הכנסות(הוצאות 

  . ולעסקאות צירופי עסקים, העצמי למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, הנדחים

  

  מסים שוטפים  )2(

  

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה במהלך תקופת 

בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות , ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה. הדיווח

. או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי, ניכוי בתקופות דיווח שונותוהוצאות אשר חייבים במס או ניתנים ל

נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי  המס אשר נחקקו או אשר 

  .  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך המאזן

  

  מסים נדחים  )3(

  

ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין 

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

בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של , 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

  

התחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסים ו

וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים , נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים

  . טוובכוונת החברה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נ, על ידי אותה רשות מס
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  )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2באור 

  

  :שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .י

  

נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על , או הצמודות אליו, יתרות במטבע חוץ  )1(

  .ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן

  

  . בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות  )2(

  

  :להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד  )3(

  

 מדד בישראל שער החליפין 

 מדד בגין מדד ידוע היציג של הדולר 

 נקודות נקודות )ח"ש( 

    :תאריך הדוחות הכספיים

 113.51 113.09 3.549 2010בדצמבר  31ליום 

 110.57 110.57 3.775  2009בדצמבר  31ליום 

    

    

 % % % 

    :שיעורי השינוי

 2.66 2.28 )5.98( 2010בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 3.92 3.82 (0.71) 2009בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

    

  

  

  תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו  -  3באור 

  

אשר צפויה או , ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, ו ואינם בתוקףתקנים ופרשנויות חדשים שפורסמ  .א

  :עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

 

התקן דורש שכל הנכסים הפיננסיים . התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים

  :יטופלו כלהלן

  

ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך מכשירי חוב יסווגו  •

קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים . רווח והפסד

  .פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים

על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד אך ניתן לייעד מכשיר חוב אשר  •

ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות 

  . מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד. מופחתת

ים או הפסדים נזקפים לרווח ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווח •

לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד , מכשירים שיועדו כאמור. כולל אחר

 . לרבות בעת במימוש, בגינם לא יועבר לרווח והפסד

חוזים מעורבים , במקום זאת. נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן •

בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים , ת מופחתת או בשווי הוגןיימדדו בכללותם בעלו

 . החוזיים

מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את המודל  •

 .העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים

כשירים אלו יימדדו השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מ •

יחד עם זאת התקן . חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. תמיד לפי השווי ההוגן

 .מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן
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  )המשך( תקני דיווח כספי חדשים ופרשנויות שפורסמו  -  3באור 

  

אשר צפויה או , ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה, מו ואינם בתוקףתקנים ופרשנויות חדשים שפורס  .א

  )המשך( :עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

� 9 IFRS "המשך( "מכשירים פיננסיים(  

  

לגבי תקופות דיווח שנתיות , למעט חריגים כמפורט בתקן, הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע

ישויות המיישמות את התקן ביישום . יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2013אר בינו 1המתחילות ביום 

  .רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע 2012בינואר  1מוקדם לפני 

  

  .הנהלת החברה מעריכה כי ליישום התקן לא תהיה כל השפעה על הדוחות הכספיים של החברה

  

� IAS 24 )גילויים בהקשר לצד קשור) "מתוקן"  

 

רשות ממשלתית או גוף דומה בגין , התקן החדש מצמצם את דרישות הגילוי של ישות הקשורה לממשלה

התקן , בנוסף. רשות ממשלתית או גוף דומה, עסקאות הנעשות עם ישויות הקשורות לאותה ממשלה

 בינואר 1התקן ייושם למפרע לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום . משנה את הגדרת צד קשור

 .או לאחריו, 2011

  

  

 שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  -  4באור 

  

  :כללי  .א

  

,  במקרים מסוימים, נדרשת הנהלת החברה, לעיל 2המתוארת בבאור , ביישום המדיניות החשבונאית של החברה

ם הפנקסני של נכסים והתחייבויות להפעיל  שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכ

מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים , האומדנים וההנחות הקשורות. שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים

  .התוצאות בפועל  עשויות להיות שונות מאומדנים אלה. הנחשבים כרלוונטיים

  

ויים באומדנים החשבונאיים מוכרים רק שינ. נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף, האומדנים וההנחות שבבסיסם

בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה 

  .ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות

  

  :תשיקולי דעת קריטיים ביישום מדיניות חשבונאי  .ב

  

שביצעה ההנהלה , )ראה לעיל(פרט לאלו הכרוכים באומדנים , המובא להלן מתייחס לשיקולי דעת קריטיים

  .ואשר יש להם השפעה על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים, בתהליך יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה

  

  

  מסים על הכנסה 

  

חב נדרש לצורך קביעת ההתחייבות למס שוטף של שיקול דעת נר. החברה כפופה לחוקי המס במדינת ישראל

  .החברה

  

החברה מכירה בהתחייבויות בגין תוצאות המס של . אשר תוצאות המס לגביהן אינן וודאיות, לחברה עסקאות

בנוגע לעיתוי וגובה חבות המס , המסתמכת על יועצים מקצועיים, בהתבסס על אומדני ההנהלה, עסקאות אלה

יוגדלו הוצאות /יוקטנו , כאשר תוצאת המס של עסקאות אלה שונה מאומדני ההנהלה. הנובעת מעסקאות אלה

  .המסים וההתחייבויות למסים נדחים במועד קביעת השומה הסופית
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  פרטים נוספים על הרכוש השוטף  -  5באור 

  

  :מזומנים ושווי מזומנים  .א

 בדצמבר 31ליום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   
 705  1,662  זומנים בקופה ובבנקיםמ

 722  76  לזמן קצר תפיקדונו

  1,738  1,427 

   
  

  

  :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .ב

  

  :ההרכב

 בדצמבר 31ליום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   :מוחזקים למסחר

   :נכסים כספיים שאינם נגזרים
 4,438  5,328  מניות

 1,821  3,618  אגרות חוב הניתנות להמרה במניות

 3,380  3,396  מלוות ממשלתיות ואגרות חוב אחרות

  12,342  9,639 

   
  

  :חייבים ויתרות חובה  .ג

 בדצמבר 31ליום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   
 616  868  קופת גמל - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 

 124  166  קופת גמל מנייתית - ניהול לקבל ילין לפידות  דמי
 532  789  קרן השתלמות - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 170  213  ח"קופת גמל אג - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 148  173  קופה מרכזית לפיצויים - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 32  29  ח מדינה"מל אגקופת ג - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 67  195  )ב(קרן השתלמות  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 37  60  ח"קרן השתלמות אג - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 14  16  ח מדינה"קרן השתלמות אג - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 
 59  157  )ב(קופת גמל  - דמי ניהול לקבל ילין לפידות 

 17  15  להכנסות לקב
 176  111  הוצאות מראש

  -  2,358  (*)חברה קשורה 

  5,150  1,992 

   
  . 10ראה באור  - החברה הקשורה הינה חברה בבעלות מלאה של חברת האם של החברה   (*)
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  התחייבויות שוטפות  -  6באור 

  

  :ההרכב

 בדצמבר 31ליום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   
 8  50  יםספק

 277  461  הוצאות לשלם
 1,636  2,287  מס הכנסה

 2,227  -  (*)חברה קשורה 

  2,798  4,148 

   
  . 10ראה באור  - החברה הקשורה הינה חברה בבעלות מלאה של חברת האם של החברה   (*)

  

  הון מניות  -  7באור 

  

  :)בסכומים נומינליים( 2009-ו 2010בדצמבר  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.ע 1מניות רגילות בנות 

    
  

קובע כי ההון המזערי הנדרש  1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(בתקנות מס הכנסה  14סעיף   .ב

  ).2001צמוד למדד שפורסם בחודש נובמבר (ח "ש 1,000,000-לא יפחת מ, מחברה המנהלת קופות גמל

  

אישור הטיוטה כולל . פרסם משרד האוצר טיוטה שנייה בנושא דרישות הון מחברה מנהלת קופות גמל 2009ביוני   .ג

תיקון תקנות המחייב אישור ועדת כספים ומשמעותה הגדלת ההון הנדרש מחברה מנהלת לסכום מזערי שהוא 

בהנחה שהנוסח המוצע , תאריך הכניסה לתוקף. ח או סכום שהוא נגזרת של שווי הנכסים"ן שמליו 10הגבוה מבין 

  . 31/12/2010והשלמה לסכום הנדרש עד  31/03/2010עדכון מחצית ההון הנדרש עד , יאושר

  

  .החוזרטיוטת בהתאם לדרישות עומדת בהון העצמי הנדרש החברה 

  

  

  דמי ניהול מקופות גמל  -  8באור 

  

  :ההרכב

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 7,403  7,017  9,741  קופת גמל - ילין לפידות 
 1,330  1,309  1,881  קופת גמל מנייתית - ילין לפידות 

 5,695  6,072  8,608  קרן השתלמות - ילין לפידות 

 1,431  2,160  2,635  ח"גמל אגקופת  - ילין לפידות 

 1,367  1,780  2,243  קופה מרכזית לפיצויים - ילין לפידות 

 90  550  433  ח מדינה"קופת גמל אג - ילין לפידות 

 67  483  1,677  )ב(קרן השתלמות  - ילין לפידות 

 80  445  659  ח"קרן השתלמות אג - ילין לפידות 

 24  218  211  מדינהח "קרן השתלמות אג -לפידות 

 101  462  1,425  )ב(קופת גמל  - ילין לפידות 

  29,513  20,496  17,588 
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  מניירות ערך סחירים) הוצאות(הכנסות   -  9באור 

  

  :ההרכב

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 )1,276( 1,213  495  אגרות חוב קונצרניות

 )1,030( 1,862  2,006  מניות וניירות ערך אחרים

  2,501  3,075 )2,306( 

    

  

  

  דמי ניהול לחברה קשורה  -  10באור 

  

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

  .שירותים משפטיים ועוד, שירותי משרד ואחזקה, רש לניהול החברההעמדת כוח אדם הנד, בין היתר

  

מהרווח מפעילות רגילות לפני מיסים על ההכנסה ) מ"בתוספת מע( 50%החברה משלמת , 2009, בינואר 1בתוקף מיום 

  ).מ"בתוספת מע 80%, 2008בשנת (

  

  

  הנהלה וכלליות  -  11באור 

  

  :ההרכב  .א

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 551  588  644  שרותים מקצועיים

 127  176  207  ביטוח אחריות מקצועית

 203  218  238  אחזקת משרד

 192  243  299  שכר דירקטורים

 183  399  1,285  עמלות שיווק 

  47   313   770   עמלות הפצה

 24  -  133  אחרות

  3,576  1,937  1,327 

    

  

). לאומי גמל - להלן (מ "חתמה החברה על הסכם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי גמל בע 2004בחודש נובמבר   .ב

היתה זכאית לאומי גמל לקבל כל עוד חוק השיווק הפנסיוני , י הוראות ההסכם"ועפ, בתמורה לשירותים האמורים

מתוך הצבירה  0.125%-ו, ת החברה מדמי ניהול בגין עמיתים שהופנו בידי לאומימהכנסו 35%, לא היה בתוקף

עמלת התפעול אותה גובה לאומי , לאחר כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף. בגין עמיתים שהם לקוחות החברה

היקף מ 0.1%דמי התפעול להם זכאית לאומי גמל מוגדרים מראש בשיעור של . גמל הינה בהתאם להוראות הדין

  .נכסי הקופה

  

אלא אם ניתנה הודעת אי הארכה בידי מי (ומוארך אוטומטית , שנים 3הסכם התפעול נחתם לתקופה של 

ההסכם ניתן לבטול בכל עת בהודעה מוקדמת בת . לתקופות של שנה בכל פעם) יום מראש 180מהצדדים לפחות 

  . יום מראש 180
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  מכשירים פיננסיים  -  12באור 

  

  :כשירים פיננסייםקבוצות מ  .א

  לשנה שנסתיימה 

  בדצמבר 31ביום  

 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
   נכסים פיננסיים

   :שווי הוגן דרך רווח או הפסד

 9,639  12,342  מוחזקים למסחר

   

 3,243  4,419  חייבים ויתרות חובה, מזומנים ושווי מזומנים

   

 285  511  התחייבויות פיננסיות

   

  :סיכון מטבע  .ב

  

  . נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין, כתוצאה מכך. החברה ביצעה מספר עסקאות הנקובות במטבע חוץ

  

  .לא חל שינוי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה החברה מודדת את הסיכון 2010במהלך שנת 

  

  :חוץ הינם כדלקמן הערכים הפנקסניים של הנכסים הכספיים של החברה הנקובים במטבע

  

  נכסים 

  בדצמבר 31ליום  

 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   

 60 93  דולר

      

 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 חוץ 10% - 5%בשיעור של 

  

, ח"ביחס לש 10%, 5%-מספר חיובי בטבלה מציין עליה ברווח או גידול בהון עצמי כאשר מטבע הדולר מתחזק ב

  .ח"ביחס לש 10%, 5%-ב - או ירידה ברווח וקיטון בהון העצמי כאשר מטבע הדולר נחלש ב

  

  :ח לפני השפעת מס"בדולר מול הש 10%, 5%-ב -השפעה של עליה ב

  

  השפעת הדולר 

  בדצמבר 31ליום  

 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   

 3  5  ±  5%רווח או הפסד 

 6  9  10%±רווח או הפסד 

      

  .השפעת סיכון המטבע על החברה אינה מהותית
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  )המשך( מכשירים פיננסיים  -  12באור 

  

  :סיכוני מחיר אחרים  .ג

  

המטופלות כנכסים פיננסיים דרך רווח , החברה חשופה לסיכוני מחיר ניירות ערך הנובע מהשקעות סחירות

  .והפסד

  

 12,342-ו 9,639: הינם 2010 -ו 2009ערכם הפנקסני של ההשקעות החשופות לסיכון מחיר ניירות ערך בשנת 

  .אמהבהת, ח"אלפי ש

  

  .ח"אלפי ש 2,703 -מידת החשיפה לסיכון במהלך השנה גדלה ב

  

  ניתוח רגישות של מחיר ניירות הערך

  

  . ניתוח הרגישות להלן נקבע בהתבסס על החשיפה לסיכוני מחיר ניירות הערך במועד הדיווח

  :כדלקמןההשפעה לפני מס הייתה , 10%, 5%-נמוכים ב/אם מחירי ניירות הערך המוחזקים היו גבוהים

  

  ניירות ערך 

  בדצמבר 31ליום  

 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   

 482  617  ±  5%רווח או הפסד 

 964  1,234  10%±רווח או הפסד 

      

  :ניהול סיכוני אשראי  .ד

  

  . לחברה לא קיימת חשיפת סיכון אשראי

  .לחברה יש חייבים בפיגור עד חודש אחד

  

  : ל מכשירים פיננסייםשווי הוגן ש  .ה

  

השווי ההוגן של נכסים פיננסיים עם תנאים סטנדרטיים ואשר נסחרים בשווקים פעילים נקבע בהתייחס למחירי 

  .שוק מצוטטים

  

  מיסים על ההכנסה  -  13באור 

  

  :יתרות מסים נדחים  .א

  

  :מס נדחה מפורטים כדלהלן) התחייבויות(הרכב נכסי 

  

 יתרה ליום הוכר יתרה ליום 
 בדצמבר 31 בדוח על בינואר 1 
 2 0 1 0 הרווח הכולל 2 0 1 0 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    הפרשי עיתוי

 )1,314( )462( )852( התחייבויות פיננסיות אחרות

    
 יתרה ליום הוכר יתרה ליום 
 בדצמבר 31 בדוח על בינואר 1 
 2 0 0 9 הרווח הכולל 2 0 0 9 

 ח"אלפי ש ח"ש אלפי ח"אלפי ש 

    הפרשי עיתוי
 -  (90) 90  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 (852) (852) -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 (852) (942) 90  כ"סה
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  )המשך( מיסים על ההכנסה  -  13באור 

  

  )המשך( :יתרות מסים נדחים  .א

  

  :מסים נדחים מוצגים במאזן כדלקמן

  

 בדצמבר 31ליום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   

 )852( )1,314( התחייבויות מסים נדחים -בהתחייבויות לא שוטפות 

   

  

  :על הרווח הכוללמסים על הכנסה שהוכרו בדוח ) הכנסות(הוצאות   .ב

  

  לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
     

    מסים שוטפים

 561  1,984  3,051  הוצאות מסים שוטפים

 )23( -  7  מסים בגין שנים קודמות

 538  1,984   3,058   כ מסים שוטפים"סה

    

    מסים נדחים

מסים נדחים בגין יצירתם והיפוכם ) הכנסות(הוצאות 

 )226( 942  462  של הפרשים זמניים
    

 312  2,926  3,520  צאות מסכ הו"סה

    

  

  :יתרות מסים שוטפים  .ג

  

  לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31יום ב 
 0 1 0 2 9 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
    

 1,636  2,287  התחייבויות מסים שוטפים
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  )המשך( מיסים על ההכנסה  -  13באור 

  

  :מידע נוסף  .ד

  

  .פיות מיום היווסדהלחברה טרם הוצאו שומות מס סו  .1

  

תיקון ) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה , עבר בכנסת בקריאה שלישית 2008בפברואר  26ביום   .2

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

למעט הוראות , ולו עוד הוראות החוקלא יח 2008ומשנת המס , 2007בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס 

  . המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

  

לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה , ואילך 2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים , כן-כמו. ריאלי

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

  . ממועד זה ואילך

  

המושת על חברות  34%שיעור המס , 2005-ה"התשס, לפקודת מס הכנסה 147בהתאם לתיקון מספר   .3

ביה נקבע לג 2010ועד לשנת ) 31%לגביה נקבע שיעור מס של ( 2006הופחת באופן הדרגתי החל משנת 

 36.2% , 36.78% - םהינ 2010-ו 2009, 2008בשנים של מוסד כספי המס  ישיעור( 25%שיעור מס של 

  ).בהתאמה 35.34% - ו

  

  .כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי"החברה הינה   .4

  

נים תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לש(פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  23ביום   .5

יופחתו שיעורי המס , על פי חוק ההסדרים"). חוק ההסדרים" -להלן( 2009- ט "התשס, )2010 -ו 2009

באופן הדרגתי החל משנת , בהתאמה, 2010 -ו 2009המושתים על חברות בשנים  25% - ו 26%בגובה 

רות לגביה נקבע שיעור מס חב 2016ועד לשנת המס  24%לגביה נקבע מס חברות בשיעור  2011המס 

, 36.2%  -הינם  2016 - ו 2011, 2010, 2009שיעורי המס של מוסד כספי בשנים (.18%בשיעור של 

  ).29.31% -ו 34.48%, 35.34%

  

התאמה בין המס האפקטיבי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס החל על   .ה

  .ח מפעילות כפי שנזקפה בדוח רווח והפסדמוסד כספי לבין ההפרשה המותאמת למסים על הרוו

  

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 925  8,146  10,580  רווח לפני מסים על הכנסה לפי דוח רווח והפסד

 36.78% 36.2% 35.34% שיעור המס הסטטוטורי החל על מוסד כספי בישראל

    
 340  2,949  3,739  הוצאות מס לפי שיעור מס סטטוטורי

    

    :תוספת חיסכון במס בגין
 )23( -  7  מסים בגין שנים קודמות

 )21( (73) )160( הכנסות פטורות
 4  50  -  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

 הפסדים והטבות לצורכי מס שלא הוכרו בגינם נכסי

אשר הוכרו בגינם מסים נדחים , מסים נדחים בעבר

     -      (66)  בתקופת הדיווח

 12  -  -  נטו, הפרשי תאום נכסים כספיים והפרשים אחרים

 -  -  -  הפרשים תמידיים
כ מסים על הכנסה כפי שהוצגו בדוח רווח "סה

 312  2,926  3,520  והפסד
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  צדדים קשורים  -  14באור 

  

  :ות עם צדדים קשוריםיתר  .א

 בדצמבר 31ליום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

   -השוטפות  נכסיםבמסגרת ה
  -   2,358   חייבים

      -במסגרת ההתחייבויות השוטפות 

 2,227  -  זכאים

  2,358  2,227 

     

 

  :עסקאות עם צדדים קשורים  .ב

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 11,238  11,249  14,611  הוצאות דמי ניהול חברה קשורה

    
  

  :הרכב דמי ניהול מקופות גמל  .ג

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 

 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    

 7,403  7,017  9,741  קופות גמל - ילין לפידות 
 1,330  1,309  1,881  קופות גמל מנייתית - ילין לפידות 
 5,695  6,072  8,608  קרן השתלמות - ילין לפידות 
 1,431  2,160  2,635  ח"קופת גמל אג - ילין לפידות 
 1,367  1,780  2,243  קופה מרכזית לפיצויים - ילין לפידות 
 90  550  433  ח מדינה"קופת גמל אג - ילין לפידות 
 67  483  1,677  )ב(קרן השתלמות  - ילין לפידות 
 80  445  659  ח"קרן השתלמות אג - ילין לפידות 

 24  218  211  ח מדינה"קרן השתלמות אג -לפידות 

 101  462  1,425  )ב(קופת גמל  - ילין לפידות 

  29,513  20,496  17,588 

    
  

  


