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   2011, בספטמבר 30שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 
 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

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

. 2004קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  4החברה החלה לפעול בניהול . 2004בנובמבר  24ביום 
נתקבל אישור משרד האוצר להפעלת קופת גמל נוספת וכן להפעלת קרן השתלמות נוספת אשר  2005במהלך 

הקופות על מנת להתחיל אישר דירקטוריון החברה שינוי שמות ומדיניות  2007לא הופעלו. בחודש אוקטובר 
בדצמבר  28פעילותן. הקופות קיבלו את אישור משרד האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך 

התקבל אישור משרד האוצר  2008בחודש מאי  25ביום (ילין לפידות גמל ב' וילין לפידות השתלמות ב').  2007
"ח). קרן ההשתלמות הופעלה לראשונה בחודש (ילין לפידות השתלמות אג להפעלת קרן השתלמות נוספת

התקבלו אישורים ממשרד האוצר להפעלת קופת גמל וקרן השתלמות  2008בחודש ספט'  28. ביום 2008יולי 
השתלמות אג"ח מדינה (ללא מניות)). -גמל אג"ח מדינה (ללא מניות) וילין לפידות- (ילין לפידות נוספות

  .2008בר הקופות הופעלו לראשונה בחודש אוקטו
  

  להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמנהלת החברה למועד הדוח:
  
  

  

  
  ה:שיש לקופות המנוהלות תחת החבר (*)פרטים בדבר סוג האישורים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

נתקבל מהממונה על  ואילך 2008 . לגבי כספים המופקדים בשל שנת המס 2008קופות בשל שנות המס שקדמו לשנת שהופקדו ל

  .לקצבה לא משלמת שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל

  שם  הקופה
מספר אישור מס 

  הכנסה
  ניהול

  בנאמנות  1035  ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1036   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1037  אג"חילין לפידות קופת גמל 

  נאמנותב  1163  ילין לפידות גמל (ב)

 בנאמנות  1360  אג"ח מדינה גמל - ילין לפידות 

 בנאמנות  1038   קרן השתלמותילין לפידות 

  בנאמנות  1162   השתלמות (ב)ילין לפידות 

 בנאמנות  1319  השתלמות אג"חילין לפידות 

 בנאמנות  1361  השתלמות אג"ח מדינה - ילין לפידות 

 מנותבנא  1039  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעמד העמיתים  סוג האישור  שם  הקופה

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ילין לפידות קופת גמל מנייתית 

  שכירים ועצמאים  הלא משלמת לקצב  ילין לפידות קופת גמל אג"ח

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ילין לפידות גמל (ב)

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  גמל אג"ח מדינה - ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ילין לפידות קרן השתלמות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ילין לפידות השתלמות (ב) 

  שכירים ועצמאים  מותהשתל  ילין לפידות השתלמות אג"ח

  שכירים ועצמאים  השתלמות  השתלמות אג"ח מדינה - ילין לפידות 

  מעבידים  פיצויים  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :בעלי המניות בחברה
  

ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב
סוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון (מחזיקה י, חברה פרטית שע513167346

במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, העוסקת בניהול 
בעלי  ).העוסקת בניהול קרנות נאמנות קרנות נאמנות בע"מ, לתיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניהו

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

  .  ) בע"מ2005באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים ( ובשליטה
כל  25%יאיר לפידות, מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של ה"ה דב ילין ו

  אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל.
נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר   4.10.2010ביום 

, וכתוצאה מכך ATE Technology Equipment B.V) בע"מ, לבין 2005ניהול נכסים פיננסיים (
לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. באותו  ATE Technology Equipment B.V  הפכה

למר דן דוד ז"ל,  מועד חדלה שרם פודים גרופ מלהיות בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ.
והזכויות  חדש תר שליטהבחברה. נכון להיום לא הוצא הי ניתן היתר שליטה באמצעות גופים בשליטתו,

   .דן דוד בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו שהיו נתונות למר

 ·Ó“Ú: נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

 ‚   

  שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסוד:

בשליטה בה.  לא חלו שינויים מבניים ו/או אחרים בפעילות החברה, בניהול עסקיה ו/או בתקופת הדוח
   וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה.
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  תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים .ב
 
 מצב עסקי  החברה .1

 -אלפי ש"ח, לעומת כ 24,732 -מסתכמים בכ 2011, בספטמבר 30רכושה השוטף של  החברה  ליום 
  בהתאמה.  2010צמבר, בד 31-ו 2010, בספטמבר 30אלפי ש"ח לימים  19,230  -אלפי ש"ח ו 16,166

  -אלפי ש"ח, לעומת כ 2,307 -מסתכמות בכ 2011, בספטמבר 30התחייבויות השוטפות של החברה ליום 
בהתאמה. שינוי  2010בדצמבר,  31-ו 2010, בספטמבר 30אלפי ש"ח לימים  2,798 -אלפי ש"ח ו 1,999
ודף מקדמות לחברה קשורה בגין בחייבים ויתרות חובה ובהתחייבויות השוטפות נובע מתשלום ע עיקרי

   .שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה

  
אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי  21,876–מסתכם בכ  2011, בספטמבר 30 ההון העצמי של החברה ליום

בהתאמה.  2010בדצמבר,  31- ו 2010, בספטמבר 30 אלפי ש"ח לימים 15,118 -אלפי ש"ח ו 13,010בסך  
  אלפי ש"ח .  1,200 -כ ח, ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה לניהול קופות גמל הינולמועד הדו

שינויי חקיקה להלן בסעיף להון עצמי מזערי ראה תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים טיוטת לעניין 
  ותקנות המשפיעים על החברה 

  
 תוצאות הפעילות .2

 2011, בספטמבר 30סתיימה ביום חודשים שה תשעההכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה של 
 אלפי ש"ח בתקופה 20,912אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  34,835מסתכמות לסך 

 ים. שינוי2010בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  29,513המקבילה אשתקד והכנסות בסך 
דמי הניהול לחברה קשורה  בהיקף הנכסים המנוהל. יםבהכנסות החברה מדמי ניהול נובעים משינוי

 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של (המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים) 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה  10,341אלפי ש"ח, לעומת סך של  13,966הסתכמו לסך  2011, בספטמבר

. 2010בדצמבר  31ום אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה בי 14,611אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 
מסתכם לסך  2011, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעההרווח הנקי של החברה לתקופה של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי  4,952 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 6,758של 
  .2010בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  7,060בסך 

  
  חות רווח והפסדלהלן תמצית דו

  (אלפי ש"ח)

  
 נזילות ומקורות מימון .3

נה פועלת החברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואי
נבעו לחברה מפעילותה  2011, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעה. בתקופה של באשראי

 אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה זו 327אלפי ש"ח לעומת  8,322השוטפת מזומנים בסך 
 שתקדנכסים פיננסים), בתקופה המקבילה א תמורה ממימושאלפי ש"ח ( 872 -נבעו מפעילות השקעה כ

(רכישת נכסים פיננסים בניכוי תמורה  לצורכי פעילות השקעה₪ אלפי  512 -השתמשה החברה ב
  .ממימושם)

  

  
חודשים  תשעהלתקופה של 

  בספטמבר 30שהסתיימה ביום 
לשנה שהסתיימה 

  ביום
  2011  2010  31/12/2010  
  29,513  20,912  34,835  הכנסות מניהול קופות גמל

  2,538  1,648  )1,303(  הכנסות אחרות ורווחים (הפסדים) מני"ע סחירים

        32,032,032,032,051515151        22,56022,56022,56022,560        33,53233,53233,53233,532  סך הכנסות

        

  21,471  15,071  23,419  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  -  1  -  הוצאות (הכנסות) מימון, נטו

  3,520  2,536  3,355  הוצאות מס

        7,0607,0607,0607,060        4,9524,9524,9524,952        6,7586,7586,7586,758  רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק .ג
  

  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה
  

יים, מגורמים כלכלמושפע והחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 
על מחירי ופעילות בשוק ההון, ההיקף גורמים אלו משפיעים על וביטחוניים בישראל ובעולם.  יםפוליטי

נרשמה הרעה משמעותית במשבר החוב האירופי. גם  2011של שנת  השלישיבמהלך הרבעון ניירות הערך. 
בעולם רשמו ירידות בארצות הברית נרשמו התפתחויות שליליות. על רקע האירועים מדדי המניות בארץ ו

     מחירים חדות. כתמונת ראי, מדדי האג"ח הממשלתי רשמו עליות.
  

, מדד 15.44%-ירד ב 75, מדד תל אביב 11.94%-ב 25ירד מדד תל אביב  2011של שנת  השלישיבמהלך הרבעון 
 20ל בונד , ומדד ת3.09%-, מדד אג"ח ממשלתי עלה  ב0.85%-, מדד אג"ח כללי עלה ב18.81%-ירד ב 50יתר 
  .0.84%-ב ירד 

  
  תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות

  כללי
על רקע הורדת דירוג האשראי של יוון, נרשמה הרעה במשבר החוב האירופי,  2011של  השלישיברבעון 

כן התפרסמו נתוני צמיחה חלשים  אירלנד ופורטוגל, וכן הורדו תחזיות הדירוג של איטליה וספרד. כמו
הורידה את דירוג האשראי של ארה"ב  S&Pלרבעון השני בארה"ב ובאירופה. נוסף על כך, סוכנות הדירוג 

בארה"ב כי יותיר  ימרמתו המושלמת וגרמה לזעזוע בשוקי ההון. על רקע ההתפתחויות הודיע הבנק הפדראל
סוף התקופה התרבו ההערכות כי יוון תגיע לחדלות . ב2013את הריבית ברמתה האפסית לפחות על שנת 

הורידה את דירוג האשראי של איטליה והותירה את התחזית שלילית. בנוסף  S&Pפירעון וחברת הדירוג 
גברו החששות כי המשבר יתפשט למערכת הבנקאית ודירוגם של מספר בנקים גדולים בארה"ב, צרפת 

יות הכריזו מנהיגי הגוש על תמיכתם הבלתי מסויגת ביוון, ואיטליה הורד. כתוצאה מההתפתחויות השליל
חמישה בנקים מרכזיים חשובים הודיעו על מתן אשראי לבנקים אירופאים וארצות הברית הכריזה על 

מיליארד דולר. בנוסף הודיע הבנק הפדראלי בארה"ב על תוכנית  447תוכנית לעידוד התעסוקה בגובה 
 ).Operation Twistות המוחזקות על ידו, באג"ח ממשלתיות ארוכות (להחלפת אגרות חוב ממשלתיות קצר

במהלך הרבעון השלישי נרשמו נתונים המעידים על התמתנות בקצב צמיחת המשק הישראלי, על רקע 
התמתנות הביקושים העולמיים. כמו כן התפתחות תנועות המחאה הובילה לשינויים בהערכות קצב 

ל רקע התפתחויות אלו הוריד נגיד בנק ישראל את ריבית הבנק המרכזי האינפלציה ורווחיות החברות. ע
  וקטע את שרשרת העלאות הריבית האחרונות.

  
הנהלת החברה עוקבת אחרי ההתפתחויות בשווקי העולם והארץ ומתאימה את תמהיל ההשקעות בקופות 

  בהתאם. 
 

יולי , מדד 0.4%-עלה ב יונימדד  .0.6%- עלה מדד המחירים לצרכן בכ השלישיבמהלך הרבעון  – אינפלציה
, היה מתחת לממוצע התחזיות 0.3%-. מדד יולי, אשר ירד ב0.5%-אוגוסט עלה ב, ואילו מדד 0.3%-ב ירד

ומתחת לתוואי העונתי של האינפלציה. במהלך הרבעון הלכה והתפתחה המחאה החברתית, דבר אשר גרר 
בסוף הרבעון הציפיות התכנסו למרכז היעד  .לציהצפי להוזלות במוצרים שונים ולירידה בציפיות האינפ

הנהלת החברה עוקבת אחר הגורמים השונים אשר משפיעים על האינפלציה,  .2%-הממשלתי, ברמה של כ
  וציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית משפיעות על בחירת ההשקעות בקופות הגמל.

  
של  השלישיעומת האירו במהלך הרבעון ל 2.01%-ב ופוחתלעומת הדולר  8.7%-ב פוחתהשקל -  דולר-שקל
בעקבות הורדת  ין ישראל לארה"בב בפערי הריביתבקיטון בין היתר, כנגד הדולר מוסבר  הפיחות. 2011

   ריבית בנק ישראל והצפי להורדות ריבית נוספות.
  

 12-ה בשהאינפלצי . למרות3.25%עמדה ריבית בנק ישראל בגובה  2011של  השלישיבתחילת הרבעון  – ריבית
), הותיר בנק 2-3%(מעל ליעד האינפלציה של בנק ישראל אשר הינו בין  4.2%החודשים שחלפו עמדה על 



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  הדירקטוריון דוח
  
  

7  

ישראל את הריבית ללא שינוי. בהחלטת הריבית לחודש ספטמבר שוב הותיר הנגיד את הריבית ללא שינוי, 
לחודש אוקטובר הוריד . בהחלטת הריבית 2%-וזאת על רקע ירידה בציפיות האינפלציוניות לרמה של כ

המשק, וזאת על רקע ההתפתחויות  עודד את צמיחתעל מנת ל 3%לרמה של  0.25%-הנגיד את הריבית ב
השינויים בשיעורי הריבית והציפיות למבנה עקומי התשואה העתידיים משפיעים השליליות במשק העולמי. 

  על החלטות החברה בקשר לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמל.
  

וזאת ₪, מיליארד  3.413- הגרעון עמד על  כ 2011של שנת  השלישיברבעון  -הגירעון בתקציב המדינה
בתקופה המקבילה אשתקד.  הגרעון המצטבר מתחילת השנה ₪ מיליארד  2.265- בהשוואה לגירעון של כ

  ₪.מיליארד  5.404-עומד על כ
  

  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים
מיליוני  1,192.7גויסו בשוק הראשוני  2011של שנת  השלישיבמהלך הרבעון  - על ידי חברותגיוסי הון וחוב 

מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך  1,338.7-ש"ח בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל
מיליוני ש"ח  13,492.6-באג"ח קונצרני, בהשוואה ל₪ ני מיליו 9,955.1גויסו  2011השלישי של שנת הרבעון 

 7,627.3לגיוס נטו של בהשוואה ₪ מיליוני  1,843.9ופה המקבילה אשתקד. באג"ח ממשלתי גויסו נטו בתק
  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

  
  

  אלו תמגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל ומצבן של הקופות ביחס להתפתחויו
בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל של נרשמה צבירה חיובית  2011של  השלישיבמהלך הרבעון 

וסך הנכסים ₪, מיליוני  502.8החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל של החברה במהלך הרבעון  עמדה על 
₪ מיליוני  5,439זאת לעומת נכסים בסך של ₪, וני מילי 5,756עמד על  2011בספטמבר המנוהלים על ידה 

 בספטמבר. סך הנכסים המנוהלים בענף קופות הגמל 2011 ונייאשר נוהלו בקופות הגמל של החברה בסוף 
 .2011 יוניאשר נוהלו בכלל קופות הגמל בסוף ₪ מיליוני  300,372לעומת ₪, מיליוני  288,905הינו   2011

   
 

   המשפיעים על החברה ותקנות שינויי חקיקה

 , החוק מעגן2011 -ה), התשע"אנכנס לתוקף חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיק 17.8.2011ביום 
ביטוח; בחוק  –תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הגברת האכיפה בשוק ההון בהסדר את 

עיסוק בשיווק פנסיוני  –קופות גמל ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –הפיקוח על שירותים פיננסיים 
שיעורי וסכומי הקנסות, שמועד כניסתן לתוקף הינו רק  ההוראות המעדכנות את טרם עוגנוובייעוץ פנסיוני), 

 .2012בחלוף שנה מפרסום תיקוני החקיקה ברשומות, דהיינו באוגוסט 

תיקוני החקיקה מהווים מעין שיקוף של הסדרת הנושא בידי רשות ניירות ערך, לרבות עניינים שהוסדרו כבר 
מתן לות ובעלי רישיונות פנסיוניים (כדוגמת בעבר בידי הרשות וכעת הוחלו גם על מבטחים, חברות מנה

 סמכויותסמכות המפקח לבירור מנהלי, ללא הקניית סמכויות פליליות, הגברת הענישה הכספית והגמשתה, 
 של צו בגיבוי חיפוש המפוקחים, סמכויות מידי הגופים נדרש חומר כל ולקבל לדרוש המאפשרות לממונה

   גבוהים). מנהליים והטלת קנסות חקירות משפט, ביצוע בית

מך כדוגמת המסמך שפרסמה רשות ני"ע ובו קריטריונים שגובשו ברשות סנכון להיום, האוצר לא פרסם מ
לאור העדר מידע בענין הדרך בה מתכוון בעניין הכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתחום ני"ע וניהול השקעות. 
לה להעריך מה עשויה להיות השפעת החוק משרד האוצר ליישם את הוראות החוק האמור, החברה אינה יכו

  האמור על פעילותה, אולם מעריכה כי בכל מקרה תידרש להוצאה כספית לצורך יישום הליך אכיפה פנימית. 
  
  

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), שנחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית  4תיקון מס' 
"), 4תיקון מס' (להלן: " 2009-), התשס"ט2009-2010לית לשנים (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכ

סוגי קופות הגמל המפורטים בתיקון  11 -קובע כי חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופת גמל אחת מכל אחד מ
לחוק קופ"ג, כאשר ניתן יהיה לנהל מספר מסלולים בכל קופה, בהתאם לכללים שיקבע הממונה בחוזר. 

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

באילו שיכללו חריגים נוספים להוראה בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת ויקבעו 
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 4תיקון מס'  מועד כניסתשבניהולה.  במיזוג כל הקופות מאותו הסוג חברה מנהלתתחויב מקרים לא 
  .1.1.2012נדחה ליום  , נכון למועד הדו"ח,לתוקף

  
יותר הרשאה לנהל ( הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תקנותפורסמה טיוטת  24.4.2010ביום 

קופ"ג אחת מכל סוג יותר מ 15.7.2009ת שניהלה ביום חברה מנהללפיה , 2010-ע, התש")מקופת גמל אחת
באמצעות כל אחד מהגופים  ,1.1.2014עד ליום  ,באמצעות יותר ממתפעל אחד, תהיה רשאית לנהל

חברה מנהלת שקיבלה לניהולה קופ"ג מחברה מנהלת אחרת לאחר , וכן כי המתפעלים קופ"ג אחת מכל סוג
חודשים  6וספת מסוג הקופה שהועברה לניהולה כאמור במשך , תהיה רשאית לנהל קופ"ג נ1.6.2010 - ה

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

פורסמה באתר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון טיוטה שניה של תקנות הפיקוח על שירותים  6.7.2010ביום 
, שעניינן הקמת מסלולי ברירת מחדל 2010-מת מסלולי ברירת מחדל), התשס"טפיננסיים (קופות גמל) (הק

לעמיתים המצטרפים לקופות, בהתאם לגיל העמית, וטיוטת חוזר שעניינו התאמת מסלולי החיסכון 
למאפייני העמית, הקובע את אופן הצטרפות העמיתים למוצרי החיסכון השונים בהתבסס על המאפיינים 

חייבת, בין היתר, את דירקטוריון הגוף המוסדי לקבוע מודל לסיווג העמיתים ומאפיינים הייחודיים להם, ומ
רלבנטיים. בשלב זה עד למועד פרסום החוזר והתקנות הסופיים אין באפשרות החברה להעריך את השפעתם 

  על פעילותה.
  

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

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

בניהול אותה חברה מנהלת, והוא פורסם כחלק מההיערכות למיזוגי קופות גמל בהתאם לתיקון האמור 
לחוק קופות גמל בדבר צמצום הקופות מאותו סוג שבניהול חברה מנהלת. מיזוג הקופות בניהול החברה 

הגישה החברה לממונה על  17.4.2011ם ביו. בו , בכפוף לשינויים, ככל שיחולויתבצע בהתאם לנוהל האמור
ובהתאם  4, לצורך עמידה בהוראות תיקון מס' בקשה לאישור מתווה מיזוגי קופות הגמל בניהולה שוק ההון

יזוגי ,ומועד השלמת מהממונה על שוק ההון לבקשה האמורה התקבל אישור 3.10.2011ביום  . לנוהל האמור
   . 31.12.2011חברה נקבע ליום הקופות בניהול ה

  

לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה  2תיקון מס'  נכנסו לתוקף 1.7.2010ביום 
לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול  2תיקון מס' וומכירה של ניירות ערך) 

בכל הנוגע לקופות גמל בניהול  – כי משקיע מוסדי, כהגדרתו בתקנות (וחברה מנהלת, בהם נקבע אישי)
) 1( אישי), רשאי לרכוש ולמכור ני"ע עבור הקופות בניהולו באמצעות צד קשור בכפוף לתנאים הבאים:

מסך כל העמלות ששולמו בגין רכישות ומכירות שביצע המשקיע המוסדי / החברה  20%העמלות לא יעלו על 
ולם לצד קשור לא תעלה על העמלה שתשולם למי שזכה העמלה שתש) 2( המנהלת, לפי העניין, במהלך שנה;
בהתאם  פועלתהחברה  בשל עסקת רכישה או מכירה זהה או דומה; –בהליך תחרותי ואינו צד קשור 

   התיקון.לדרישות 
תחום שמטרתו ניהול  ,ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדייםחוזר לעניין  פורסם 22.8.2010ביום 

על פי תקנים מקצועיים מקובלים ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי גוף מוסדי של טכנולוגיות המידע 
ואת תמיכתן בפעילות העסקית של מערכות המידע השונות להבטיח את ניהולן התקין  על מנתנאותים וזאת 

 . החוזר מטיל חובות שונות על הגוף המוסדיעל פי הוראות הדין ולהקפיד על שמירת זכויות העמיתים
ביצוע בקרה ופיקוח שוטפים בקביעת מדיניות ואסטרטגיה בתחום טכנולוגיות המידע, ביניהן  ,והנהלתו

, והוא כולל הוראות שונות, בין היתר, לעניין הבטחת ציות, ניהול ובניהול תקין של תחום טכנולוגיות המידע
הול תהליכים במיקור סיכונים, בקרות מידע וניהול נתונים, רכש ופרויקטים, ניהול שינויים ועקרונות לני

החוזר קובע הקלות לחברה בעלת היקף פעילות נמוך (לרבות החברה, המנהלת קופות גמל בשווי של עד  חוץ.
  החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר. .1.1.2011ביום  לתוקף נכנסוהחוזר עיקר הוראות  ₪).מיליארד  5
  
   

ין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא נכנסו לתוקף מרבית הוראות חוזר לעני 1.10.2010ביום 
ממשלתיות, אשר פורסם בעקבות דו"ח הועדה לקביעת פרמטרים  להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים 

. בין היתר, נקבעו בחוזר המסמכים שעל ("ועדת חודק") אשראי באמצעות רכישת אגרות חוב לא ממשלתיות
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 תניותאגרות חוב לא ממשלתיות ומועדי קבלתם, נקבעו הגופים המוסדיים לקבל לצורך בחינת השקעתם ב
תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות שיש לכלול במסמכי ההנפקה, לרבות שיש לכלול במסמכי ההנפקה, 

אנליזה כתובה  קבלתאלא אם הגוף המוסדי נימק היעדר תניות ואמות מידה מסוימות. כן נקבעה חובת 
 כישתה. החברה התקשרה במיקור חוץ לשם קבלת אנליזות כאמורלאגרת חוב שהונפקה בישראל, טרם ר
   והיא פועלת בהתאם להוראות החוזר.

  
והוראת  5חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס' ברשומות פורסם  16.11.2010ביום 

לחוק קופות  3ון מס' "), שמטרתו לתקן עיוות שנותר בעקבות תיק5(להלן: "תיקון מס'  2010-שעה), התשע"א
ייועדו לקצבה בגיל פרישה בלבד וכי כספי פיצויים שלא נמשכו  2008גמל, שקבע כי כספים שהופקדו מינואר 

 בעת סיום העבודה הפכו גם הם לכספים ניתנים לקצבה בעת הפרישה.
ומגוף אחר קבע כי לעניין סכום הקצבה המזערי יובא בחשבון גם סכום קצבה מקופה אחרת  –התיקון לחוק 

המשלם לעמית תשלומים חודשיים בגיל פרישה, וכי בהתקיים תנאים מסוימים ניתן למשוך כספים גם 
  מקופת גמל לא משלמת לקצבה מבלי להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה.

או הועברו לקופה חלון זמן למשיכת כספים שהופקדו בקופה שאינה משלמת לקצבה  מעניקה -הוראת השעה 
. החברות המנהלות נדרשו להודיע, עד 2011, וזאת לעמיתים שיבקשו החזר כספים עד סוף א קנסוללכאמור 
, לכל העמיתים עליהם חלה הוראת השעה את דבר התיקון לחוק קופות גמל. החברה פעלה 31.3.2011ליום 

 בהתאם להוראות הוראת השעה.
  

הצהרות, דוחות וגילויים, שמטרתו  –ספים פורסם חוזר לעניין בקרה פנימית על דיווח כ 25.11.2010ביום 
בקשר לדיווחים ולהצהרות הנכללים בדוחות  התאמת הדרישות שנקבעו בחוזרים קודמים שפרסם הממונה

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

והרבעוניים של החברה ושל קופות הגמל בניהולה, לרבות דו"ח הדירקטוריון של הדו"ח השנתי, הצהרות 
  פנימית על הדיווח הכספיהבקרה וגילויים מטעם החברה ומטעם רואה החשבון המבקר, בין היתר בנוגע ל

  . החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר.ות הבקרה הפנימיתהערכת ההנהלה על אפקטיביול
  

פרסם אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון תכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני.  30.11.2010ביום 
החלת מודל ) במישור הקשר בין הגופים המוסדיים ללקוחות: א. 1התכנית כוללת את הנושאים הבאים: (

המבוסס על גביית דמי ניהול הן מהפקדות והן מצבירה;  מוצרי חיסכון פנסיוניאחיד של תקרת דמי ניהול ב
ב. מתן אפשרות לחברה מנהלת לשווק מוצרי ביטוח נלווים לחסכון פנסיוני ולקבל רישיון סוכנות ביטוח; ג. 

ם; שנתיי, לתקופה של שקיפות בעת שינוי דמי ניהול; ד. איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם עמיתברת גה
זכות הבחירה של עובד שכיר תורחב גם לבחירת סוכן, בנוסף ) במישור הקשר בין מפיצים ללקוחות: א. 2(

ב.  ללקוח; פנסיוני למסור /סוכןשעל יועץ מסמך הנמקה אחיד ומקוצרקביעת ; ב. לבחירת המוצר הפנסיוני
של טפסים בתהליכי ייעוץ מיכון והאחדה ; ג. גם בעת פעולות שיווק ישירות של גוף מוסדי האמורהחלת 

) במישור הקשר בין גופים מוסדיים למפיצים: א. איסור תשלום עמלה ליותר ממפיץ אחד 3; (ושיווק פנסיוני
; ב. הגבלת תגמול סוכני הביטוח בהטבות שאינן כספיות וקביעת תנאים לתגמול בגין אותו עמית באותו מועד

ני שתיגבה הן בגין הפקדות שוטפות והן בגין צבירה. יישום עפ"י יעדים; ג. האחדת עמלות הפצה ליועץ פנסיו
. ראה להלן התייחסות לטיוטות תקנות שפורסמו  בנוגע לנושאים התכנית כפוף לפרסום תקנות וחוזרים

  הנכללים בתכנית.
  
  
  

(הון עצמי ) תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל טיוטה מעודכנת של פורסמה  1.8.2011ביום 
מטרת הגדלת ההון העצמי עפ"י דברי ההסבר לטיוטות, ,. 2011-התשע"א ,מזערי הנדרש מחברה מנהלת)

מפני סיכונים תפעוליים, שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון לחברות המנהלות כרית ביטחון  הינה יצירת
מי ההתחלתי ההון העצ המעודכנת שהוגשה לוועדת הכספים, . על פי הטיוטה למימון הפעילות השוטפת

מסך הנכסים  0.1% עצמי המזערי לחברה מנהלת יחושב לפיהון וה₪, מיליון  10הנדרש מחברה מנהלת יהיה 
מסך הנכסים המנוהלים על ידה מעל  0.05%בצירוף ₪, מיליארד  15עד לתקרה של  המנוהלים על ידה

של נכסים בלתי מוחשיים, מהוצאותיה השנתיות (למעט הוצאות בגין הפחתה  25%בצירוף ו הלתקרה האמור
כן נקבע כי חברה מנהלת המעוניינת לחלק דיבידנד טרם עמידתה בדרישות ההון העצמי  הוצאות מימון ומס).

החברה  תשחלוקת דיבידנד תגרום לאי עמידהמזערי, נדרשת לקיים על כך דיון בדירקטוריון, ובמידה 
בנוגע למועדי  הוראות מעברקלות שנקבעו בההמנהלת בדרישות ההון המוצעות, היא לא תורשה ליהנות מ
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בנוסף נקבע כי על חברה מנהלת להחזיק בנכסים נזילים בשיעור של לפחות  עמידה בדרישות ההון העצמי.
מההון העצמי המזערי שנקבע בתקנות (בהסתייגויות שנקבעו בטיוטה). המועד שנקבע לעמידה  50%

, כאשר 2014לסוף  2010הקודמות שפורסמו, מסוף  בדרישות ההון העצמי נדחה ביחס לטיוטות התקנות
בהתאם להוראת מעבר שנקבעה בטיוטת התקנות, על ההון העצמי המזערי של חברה מנהלת לעמוד על 

מועד פרסום מההפרש עד  60%לפחות  ,31.12.2011מועד פרסום הדוח הכספי ליום מההפרש עד  30%לפחות 
,  ועד 31.12.2013מועד פרסום הדוח הכספי ליום מההפרש עד  80%לפחות  ,31.12.2012הדוח הכספי ליום 

הון העצמי המזערי דרישת הוא לעל חברה מנהלת לעמוד במ 31.12.2014מועד פרסום הדוח הכספי ליום 
שנקבע בתקנות. בטיוטת החוזר נקבעו הקלות לגבי ההון העצמי המזערי הנדרש מחברות המנהלות קופות 

טיחות תשואה, קופה מרכזית לקצבה ועוד).. אישור הטיוטה כולל תיקון תקנות מסוגים מסוימים (קופו"ג מב
הכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת. הונה העצמי של החברה גבוה מהסכום המינימלי הנדרש בהתאם 

 .למועדים הנקובים בטיוטת החוזר
  

המוסדיים ברמת הנכס  רשימת נכסי הנוסטרו של הגופיםפורסמה טיוטת חוזר לעניין  21.2.2011ביום 
באמצעות רשימת  , וזאתהגופים המוסדיים נדרשים לדווח על השקעות הנוסטרו שלהם. לפי הטיוטה, הבודד

מועד הדיווח בגין  –נכסים ברמת הנכס הבודד. מועד כניסה לתוקף משוער לגבי חברות מנהלות קופות גמל 
  .2011שנת 

  
(איתור עמיתים  יקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)הפפורסמה טיוטה שניה לתקנות  9.3.2011ביום 

שר עימם נותק ואיתור מוטבים שהקהוראות בדבר איתור עמיתים  הכוללות ,2011- ומוטבים), התשע"א
נוהל  בדברטיוטה שניה לחוזר גופים מוסדיים לאחר קבלת הודעה על פטירת עמית. כן פורסמה באותו מועד 

יצירת מטרתו אשר הוראות משלימות לאיתור עמיתים ומוטבים כאמור, ו קבעובו נ, איתור עמיתים ומוטבים
עימם נותק ולאיתור מוטבים לאחר  מנגנון אפקטיבי וישים אצל גופים מוסדיים לאיתור עמיתים שהקשר

בין היתר נקבעו בטיוטת  .כספים להם הם זכאים מותו של עמית, וכן יידוע העמיתים או המוטבים כי קיימים
  .ומוטבים כאמורעמיתים  איתורנהלים שעל הגופים המוסדיים לקבוע בדבר החוזר 

 
 חוזר סוכנים ויועצים לעניין איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוניונכנס לתוקף פורסם  14.3.2011ביום 

שמטרתו קביעת הנחיות בנוגע לאיסור שנקבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני 
הנאה במישרין  מטעמו או בעבורו, לא יקבל טובת מייועץ פנסיוני או , לפיו 2005-יווק פנסיוני), התשס"הובש

למעט תשלום עמלת הפצה  או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור הלקוח,
כן נאסר בחוק האמור  ישירות על ידי הלקוח הנגבית מהגוף המוסדי, ולמעט שכר והחזר הוצאות המשולמים

קובע הבהרות לעניין על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה כאמור, למעט תשלום עמלת הפצה. החוזר 
איסור זה, אך מתיר לגוף מוסדי להעניק הנחות בדמי ניהול בתנאים שנקבעו בחוזר. כן נקבעו בחוזר תנאים 

 חומר שיווקי או מוצר פרסומיועניין קבלת  גוף מוסדיהשתתפות יועץ פנסיוני בפעילות המאורגנת על ידי ל
  החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר. מגוף מוסדי.

  
עדכון", לפיו הוראות  –פורסם חוזר סוכנים ויועצים שעניינו "הסכמים למתן שירותים  14.3.2011ביום 

ת הגמל וקופ ספק לעמיתיל(ופקעו) המאפשרות לתאגיד בנקאי  2006המעבר שנקבעו בחוזר בנושא זה בשנת 
פנסיוני או סוכן פנסיוני, כחלק  שירותים שאמורים להינתן על ידי החברה המנהלת או בעל רישיון יועץ

, בתנאים שנקבעו בחוזר, מבלי שהדבר ייחשב להתקשרות משירותי התפעול הניתנים על ידו לחברה מנהלת
  .  .31.12.2011יעודכנו ויהיו בתוקף עד ליום  -  היוצרת זיקה אסורה

  
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים חלקית פורסמו ברשומות  14.3.2011ביום 

התקנה הרלבנטית בתקנות מס הכנסה (כללים התקנות מחליפות את . 2011- מקרן השתלמות), תשע"א
כה בקרן השתלמות, לעמית וקובעות ברירת מחדל לסדר משי, 1964- לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

לפי הסדר החדש הקבוע בתקנות, תחילה  הכספים שנצברו לזכותו בקרן השתלמות. המבקש למשוך חלק מן
יימשכו כספים הפטורים ממס רווח הון. עם זאת,  יימשכו הכספים החייבים במס רווח הון ורק לאחריהם

למות למשוך את הכספים בסדר שונה המנהלת של קרן ההשת תיוותר בידי העמית זכות לבקש מן החברה
  .15.6.2011התקנות בתוקף החל מיום  מזה הקבוע בתקנות.

  
פורסם חוזר הכרעות עקרוניות לעניין פיצוי בשל איחור במשיכת כספים או בהעברת כספים  15.3.2011ביום 
או להעברת פים מורה על אופן הפיצוי לעמיתים שבקשותיהם למשיכת כס, הפ"ג או מסלולי השקעהבין קו

את כל בקשות המשיכה או העברת הכספים  על חברה מנהלת לבדוק על פי החוזר, . כספים בוצעו באיחור
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(להלן:  31.12.2008ועד  1.6.2008, דהיינו בתקופה שמיום הפיננסי העולמי שהוגשו לה בתקופת המשבר
הם העמית זכאי לפיצוי בה האם היא בוצעה באיחור. במקרים ביחס לכל בקש"תקופת המשבר"), ולקבוע 

לפני תחילת תקופת . עמית שהגיש בקשה 2011סוף אופן חישוב הפיצוי עד  פירוטמהחברה בצירוף  והוא יקבל
לפנות לממונה על פניות הציבור  רשאיוהחברה המנהלת איחרה לבצע את בקשתו,  המשבר או לאחריה

   בקופת הגמל שלו על מנת לברר את זכאותו לפיצוי.
, באופן 2011לסוף שנת  על החברות המנהלות לשלם את הפיצוי לעמיתים עדאות החוזר, בהתאם להור

בגין איחור בביצוע הוראה פיצוי ) ביחס ל1ים שנקבעו בחוזר (שישולמו להם הכספים בערכים הנכונים למועד
 (הסכום שעמד במועד התשלום שנקבע בדין, בתוספת ריבית פיגורים, ובמקרה שלזכות למשיכת כספים

) ביחס 2; (העמית סכום גבוה במועד התשלום בפועל מהסכום האמור, ישולם גם ההפרש בין הסכומים)
(הסכום שעמד  1.10.2008בקשות שהוגשו קודם ליום לגבי כספים בביצוע הוראה להעברת פיצוי בגין איחור ל

שואת הקופה ובתוספת ת , בתוספת ריבית פיגוריםעמית במועד שנקבע בדין להעברת הכספיםהלזכות 
, ובמקרה שלזכות העמית סכום גבוה במועד התשלום בפועל מהסכום האמור, ישולם גם ההפרש המקבלת

לאחר יום בקשות שהוגשו לגבי פיצוי בגין איחור בביצוע הוראה להעברת כספים ביחס ל )3; (בין הסכומים)
בתוספת תשואת הקופה  (הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע בדין להעברת הכספים, 1.10.2008

 והיא להערכת החברה לחוזר לא תהיה השפעה על החברה ).המעבירה או המקבלת, לפי הגבוהה מביניהן
   .ולמועדים שנקבעו בו בהתאם לדרישות החוזר פועלת

  
, בו מודל לקביעת שווי הוגן של נכס חוב בלתי סחירשעניינו  גופים מוסדיים פורסם חוזר 16.3.2011ביום 

 המתמחה בקביעת שיעורי ריבית להיוון ת "מרווח הוגן"להתקשר עם חבר יםמוסדיה פיםלגוממונה הורה ה
, במקום לצורך חישוב שווי הוגן של נכסים מסוימים בחרה בהליך תחרותי לעניין זהואשר נתזרימי מזומנים, 

בהתאם למכרז  שערי ריבית" עימה קשורים הגופים המוסדיים לצורך קביעת שיעורי ריבית כאמורחברת "
החברה קיבלה את טיוטת הסכם ההתקשרות של חברת מרווח הוגן ומצויה בשלבים מתקדמים של  קודם. 

  של חברת מרווח הוגן.פעילותה טרם נקבע מועד לתחילת  .– מו"מ לקראת חתימה על ההסכם
סים לא סחירים הוראות בדבר חישוב שווי נכ, פורסם חוזר גופים מוסדיים הכולל 16.3.2011באותו מועד, 
 המעבר למודל חדשלקראת ו לעניין זהבחינת יישומן של ההוראות הקיימות בעקבות  , וזאתשל גוף מוסדי

לוודא כי נכסים בעקבות זכייתה של חברת מרווח הוגן במכרז כאמור לעיל. מטרת התאמת ההוראות הינה 
עיוותים בהקצאת המקורות בשוק  למנועומוצגים בערכם הכלכלי, ככל שניתן,  לא סחירים של גוף מוסדי

  החוזר ייכנס לתוקף במועד תחילת פעילותה של חברת מרווח הוגן. .ההון
  

לעיל),  התייחסותסכון הפנסיוני (ראה יכחלק מהתכנית להגברת התחרות בשוק החבנוסף לאמור לעיל, ו
  פורסמו טיוטות תקנות וחוזרים, כמפורט להלן:

, )דמי ניהול) (קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים ות טיוטת תקנפורסמה  27.3.2011ביום  .א
לאפשר גביית דמי ניהול הן מצבירה והן מהפקדות שוטפות ולהחיל שיעור שמטרתן , 2011-התשע"א

כיום מוגבלים דמי הניהול , וזאת מאחר שעל קופות גמל והן על ביטוחי מנהלים אחיד של דמי ניהול הן
ובקרנות פנסיה ניתן לגבות דמי  צבורה בלבד, בעוד שבביטוחי מנהליםבקופות גמל לשיעור מהיתרה ה

שיעור דמי  בין היתר מוצע בטיוטת התקנות לאסור על העלאת .ניהול הן מהפקדות שוטפות והן מצבירה
 הדרגתי של גביית דמי ניהוללעבור למבנה ) וכן בתנאים מסוימים (המותרת כיום הניהול למקבלי קצבה

  .מצבירה 1.5%לגבות דמי ניהול בשיעור של עד  ם הראשונות ניתן יהיהכך שבמשך השנתיי

, "דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוניטיוטת חוזר גופים מוסדיים לעניין "פורסמה  27.3.2011ביום  .ב
שמטרתו מניעת בחירה לא מושכלת של המוצר הפנסיוני בידי עמית עקב קבלת הצעה להטבות כלכליות 

 ונקבעו הנחה בדמי ניהול,למתן של שנתיים לפחות מזערית  תקופה בחוזר נקבעהלתקופות קצרות. 
, לרבות חובת הודעה מוקדמת הנגבים בפועל מהעמית הוראות להגברת השקיפות בנוגע לדמי הניהול

המועד הצפוי לכניסת הוראות  .בדבר שינוי בדמי ניהול בין חודשיים לארבעה חודשים טרם השינוי
 .1.1.2012ו הינ תוקףלהחוזר 

) (עמלת קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים תקנות תיקון לטיוטת פורסמה  27.3.2011ביום  .ג
לקבוע מודל לעמלת הפצה אחידה במסגרת ביצוע עסקה  .  מטרת התקנות2011-, התשע"אהפצה)

לאפשר די , וזאת בכבשלושת סוגי המוצרים הפנסיוניים: קופת גמל, קרן פנסיה חדשה וביטוח מנהלים
. מודל עמלת ההפצה המוצע מתחשב הן בהיקף הנכסים ייעוץ אובייקטיבי ומותאם לצרכי הלקוח

הצבורים לזכות הלקוח במוצר הפנסיוני והן בהפקדות שוטפות לאותם מוצרים. אופן חישוב עמלת 
מדמי הניהול הנגבים בפועל  40%ההפצה המוצע יאפשר תשלום עמלת הפצה מופחתת בשיעור של 

צבירה ומההפקדה השוטפת, לפי העניין, במקרים בהם מבוצעת עסקה במוצרים פנסיוניים שדמי מה
הניהול הנגבים מהלקוח בגינם נמוכים מתקרת עמלת ההפצה המותרת. לגבי קרן השתלמות, מוצע 
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מיתרת  0.25%להותיר את תקרת עמלת ההפצה המותרת בשיעור מקסימלי של החלק השנים עשר של 
, 1.1.2012המועד הצפוי לכניסת התקנות לתוקף הינו  ים בקרן לטובת לקוח בכל חודש.הנכסים הצבור

 – קיבלו ייעוץ פנסיוני ובגינם שולמה עמלת הפצה טרם פרסום התיקוןשלקוחות קיימים אך לגבי 
 .1.1.2014המועד הצפוי הינו 

-(דמי עמילות), התשע"א תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)פורסמה טיוטת  28.6.2011ביום  .ד
איסור על תשלום כפל עמלות ו הגבלת מתן פרסים, הטבות ועמלות היקף לסוכני ביטוח שעניינן , 2011

לרבות בעקבות מעבר לקוח בין מפיצים  במועד מסוים, )סוכן ביטוח ויועץ פנסיוני( ליותר ממפיץ אחד
  .שונים

  
איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול " פורסם חוזר גופים מוסדיים שעניינו 28.3.2011ביום 

 בקשר עםשמירת נתונים ודיווח  ,איסוףת וחוב המטיל על גוף מוסדי", כספים בבקשות למשיכה והעברת
פרסום מדדים ביחס לאופן בו גופים טיפול בבקשות למשיכת כספים ו/או העברת כספים, במטרה לאפשר 

כלי נוסף  , בכדי להציעהנ"ללאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות  תביעות וביחס מוסדיים מיישבים
הדיווח הינו דיווח שנתי שיש  .המוסדי עימו יתקשרו למבוטחים ולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף

מועד כניסתן לתוקף  מידי שנה.  31.3להעבירו לממונה ולפרסמו באתר האינטרנט של הגוף המוסדי עד ליום 
  . 1.6.2011ת החוזר נקבע ליום של עיקר הוראו

  
לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני  3פורסם ברשומות תיקון מס'  10.3.2011ביום 

, אשר שמו החדש הינו: חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ 2005- ובשיווק פנסיוני), התשס"ה
חדשות בכל הקשר  דין. התיקון כולל הוראות 2005-, התשס"הפנסיוני והפעלת מערכת סליקה פנסיונית)

מערכת זו תאפשר גישה פוטנציאלית לגופים המוסדיים, להקמת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה. 
ליועצים ולסוכנים הפנסיוניים ולמעבידים, לקבלת מידע רגיש בנוגע לחסכון הפנסיוני לטווח הארוך של 

הוראות  ה לשכלל ולהקל על העברת מידע וכספים בתחום החיסכון הפנסיוני.העמיתים. המערכת אמור
התיקון יכנסו לתוקף עם כניסתן לתוקף של תקנות בדבר אבטחת המידע המועבר במערכת הסליקה 

  למועד דוח זה טרם הותקנו תקנות כאמור. הפנסיונית המרכזית, שמירתו ונגישותו.
הודעה על פרסום מכרז לבחירת ספק להקמת מערכת רסם הממונה פ 12.7.2011ביום , הנ"לבהמשך לתיקון 

  .הכוללת, את העקרונות הבסיסיים שיעמדו בבסיס המכרז סליקה פנסיונית מרכזית והפעלתה
  

להבטיח רמה נאותה ושיפור פורסם חוזר לעניין שירות ללקוחות גופים מוסדיים, שמטרתו  8.8.2011ביום 
החוזר מטיל חובות שונות על הגוף המוסדי ועל הנהלתו, ביניהן קביעת  מתמשך בשירות אותו מקבל הלקוח.

עובד המשרת לקוחות ביחס לרמת המקצועיות הנדרשת ממנו, סוג עבור כל אמנת שירות, הגדרת כללים 
הגוף המוסדי, של  םנהלייקבע את ההרלוונטיים לצורך מתן השירות, וכן  ,השכלתו, הכשרתו וניסיונו

ממונה שירות בנוסף ימנה הגוף המוסדי  להכיר במסגרת עבודתו. העובדדין שעל המוצרים והוראות ה
על המתרחש בחברה.  הגוף המוסדישל , אשר ידווח למנהל הכללי שיהיה במעמד של עובד בכירלקוחות 

במסגרת החוזר מוטלות על דירקטוריון החברה הוראות לבקרת התהליך. הוראות החוזר יכנסו לתוקף ביום 
1.1.2013.  

  
מטרת החוזר הינה צמצום חשבונות פורסם חוזר לעניין הסדרת הצטרפות עמית לקופת גמל,  10.8.2011ביום 

בנתונים ם או המוטבים הרשומים בקופה, ויצירת אחידות פרטים מזהים אודות בעליה בהם חסרים
ופת גמל, נתונים ל מעמית מצטרף.  החוזר מפרט הליך מילוי טפסי הצטרפות לקעל ידי קופות הגמהנלקחים 

ומסמכים שחובה על הקופה לקבל בטרם תאפשר הפקדת כספים, הוראות לעניין מינוי מוטבים ועוד. הוראות 
  .1.10.2011החוזר נכנסו לתוקף ביום 

  
  

מטרת הארגון מחדש היא פירסם אגף שוק ההון את כוונתו ליצור קודקס רגולציה עתידי,  24.8.2011 ביום 
המפוקחים.  רמיםדור ומקיף, שיסייע בהתמצאות בהנחיות השונות ויקל על עבודת הגויצירת ספר רגולציה ס

ולהגנה על  רמים השוניםהקודקס ישמש כאמצעי יעיל בידי האגף לאכיפת הוראותיו, לפיקוח על הגו
חוקים, תקנות וחוזרים, לגופים  -מסגרת רגולטיבית עדכנית ועקבית בכל רבדיה יצירת מבוטחים וחוסכים. 

כצעד ראשון במסגרת הפרויקט, פירסם האגף להערות  ויועצים פנסיוניים. סוכני ביטוח, משווקיםסדיים, מו
טיוטות אלו נועדו להוות חלק מן החוזר האחיד לגופים מוסדיים, וימוזגו בעתיד הציבור מספר טיוטות, 

. 2013ילת שנת לתוך חלק הגופים המוסדיים בקודקס. כניסת החוזרים האחידים לתוקף מתוכננת לתח
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לקראת מועד זה יבוצעו גם שינויים נדרשים נוספים להבניית ההוראות הקיימות, לרבות שינויי חקיקה 
  . 2011 בדצמבר 15-ה יוםניתן להעביר לאגף עד ל רות כתובות לגבי הטיוטות שפורסמוהעראשית. 

 

 ביטוחיים כיסויים) (גמל ותקופ( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותפורסמה טיוטת  21.8.2011ביום  
, וטיוטת חוזר שעניינו רכישת כיסויים ביטוחיים באמצעות חברה מנהלת של 2011-א"התשע) גמל בקופות

התקנות קובעת הוראות לעניין סוגי ביטוחים שבהם יבוטחו עמיתים בקופת גמל. כמו כן, טיוטת קופת גמל. 
טוח ורכישת כיסוי ביטוחי באמצעות תיווך של חברה התקנות קובעות את התנאים לכיסוי ביטוחי בקופת בי

מנהלת של קופת גמל, התנאים לשמירה על כיסוי ביטוחי לאחר הפסקת הפקדות לקופת גמל והתנאים 
לרכישת כיסוי ביטוח חיים קבוצתי על ידי החברה המנהלת של קופת הגמל. טיוטת החוזר קובעת כללים 

ית להגיש בקשה לקבלת רישיון סוכן תאגיד ביטוח פנסיוני לפיהם חברה מנהלת של קופת גמל תהא רשא
  לשיווק כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות ולכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות באמצעות פוליסות ביטוח פרט.

  
(כללי השקעה  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)שניה לטיוטה פורסמה   14.8.2011ביום 

שמטרתן קביעת כללי השקעה אחידים, ככל שניתן, , 2011 -מבטחים), התשע"את מנהלות והחלים על חברו
 תחרות הוגנת בין המוצרים במטרה לאפשר, ופוליסות שמשתתפות ברווחים קרנות פנסיה, קופות גמל על

הבחנות בין כללי השקעה החלים על נכסי קופות גמל ועל קרנות פנסיה הנ"ל. לפיכך בוטלו בטיוטת התקנות 
פוליסות שמשתתפות ברווחים, וכן שונו חלק מכללי ההשקעה הקיימים, כדי  ו החלים על כספילבין אל

בתקנות מוצע  בין היתר ההון בכלל ודרך פעילות המשקיעים המוסדיים בפרט. להתאימם לדרכי פעילות שוק
ל מוסדיים ככל להסיר מגבלות כמותיות הקיימות כיום ולהגביר את מעורבות ועדות השקעה בגופים

מוסדיים, בהתאמה  להגביר את גמישות פעילות גופים במטרהומעורבות נציגים חיצוניים בהן בפרט. כמו כן, 
  .ממונהשיקבע הלהוראות  שנקבעו לעניין זה בחקיקה,למצבי שוק משתנים, מוצע להעביר חלק מההוראות 

בנוגע לעניינים הבאים:  ,14.8.2011שפורסמה אף היא ביום  בטיוטת חוזר מוצעותהוראות הממונה כאמור 
, השקעה בשותפותמסלול השקעה מתמחה, , מינוי דירקטור על ידי גוף מוסדי, חריגה משיעורי השקעה

 קשור ובאמצעותו צדעסקה עם , מתן הלוואות, תהשקעה בזכות במקרקעין באמצעות תאגיד שאינו שותפו
  השקעה בגורם קשור.ו
  

ח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) כללים לניהול קופת גמל פורסמה טיוטת תקנות הפיקו 4.8.2011ביום 
במסגרת התקנות נקבעו הוראות לעניין ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה,  , 2011 -מרכזית לקצבה), התשע"א

  ובכלל זה הוראות לעניין הפקדות תשלומי עמית בקופה ותשלומים מהקופה.
  
  

ת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, צו איסור הלבנפורסמה טיוטת  3.6.2011ביום 
, וזאת בעקבות שינויים 2011-חברות מנהלות, סוכנים ויועצים, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע"א

לפי  בצווים החלים על גופים פיננסיים אחרים. בין היתר נקבעה בטיוטת התקנות חובת "הליך הכרת הלקוח"
 לגביוהתווספו הוראות  ,לרבות הוראות בדבר בקרות לעניין זה,ן טרורמויהלבנת הון ומלמידת הסיכון שלו 

  ."איש ציבור זר"לקוח העונה להגדרת 
  

סיכונים הכרוכים בהתקשרות עם גורמים מוכרזים גופים מוסדיים טיוטת חוזר פורסמה  7.7.2011ביום 
להחלטת בהמשך וזאת , התוכניות הנלוות להכמסייעים לתוכנית הגרעין של איראן ו ברשימות בינלאומיות

קידום צעדים במסגרת המאבק בתוכנית הגרעין של איראן והתוכניות העוסקת ב 2011הממשלה מאפריל 
על דירקטוריון גוף מוסדי לקיים דיון ולקבוע מדיניות לטיפול בסיכונים . בהתאם לטיוטת החוזר, הנלוות לה

תכלול התייחסות לבקרות ולבדיקות , שלתוכנית הגרעין של אירןהכרוכים בהתקשרות עם גורמים הקשורים 
. המועד הצפוי לכניסת החוזר לתוקף חוזרטיוטת הנאותות לאיתור גורמים המנויים ברשימות המפורטות ב

פורסמה טיוטת תקנות איסור השקעה בתאגידים  14.8.2011בהמשך לחוזר זה, ביום  .7.10.2011הינו 

, התקנות  2011-רשימת תאגידים וסדרי עבודת וועדת היישום), התשע"א(יראן המקיימים קשר עסקי עם א

פרסום על  דרכי ההודעה לתאגיד על הכוונה לכלול אותו ברשימה מגדירות מהו קשר עסקי מהותי עם איראן
  נוהל טעינת  טענות נגד הכוונה לכלול תאגיד ברשימה, וכוונה לכלול תאגיד ברשימה 
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לתיקון תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הוצאות סמה טיוטת חוזר פור 11.8.2011ביום 
) וטיוטת חוזר בנושא זה. הטיוטות טיוטת התקנות –(להלן  2008-ישירות בשל ביצוע עסקאות), תשס"ח

להוראת קבע, לאור החשיבות  3הפיכת הוראת השעה הקבועה בסעיף . 1עוסקות בנושאים הבאים:
קביעת כללים ביחס להשקעה בתעודות סל,  .2 רת של כספי החוסכים, לרבות מחוץ לישראל. שבהשקעה מפוז

בדומה לכללים החלים ביחס לקרנות נאמנות. מוצע לקבוע כללים אחידים, ככל האפשר, המתייחסים 
לתנאים אשר בהתקיימם ניתן להכיר בעמלת הניהול שמקבל מנפיק תעודת סל כהוצאה ישירה, הנגבית 

 הגוף שהגיש נגזרת תביעה או ייצוגית ובענהת בגין הנובעת הוצאההכרה בחלק מן ה. 3 דמי הניהול.מעבר ל
מעבר לדמי הניהול, זאת מתוך כוונה לעודד את הגופים המוסדיים להיות מעורבים יותר בפיקוח על , המוסדי

קעה של גוף ביטול האפשרות להכרת ההוצאה כהוצאה ישירה כאשר הש. 4הם משקיעים. החברות שבהן
, או כאשר מנהל תיקים זר הוא צד קשור, או כאשר בוצע הליך דירוג מוסדי היא בקרן חוץ של צד קשור

  פנימי באמצעות החברה המנהלת, חברה בשליטתה או בשליטת בעל השליטה בה.

  
  פורסמו טיוטות חוזרי סוכנים ויועצים  בעלי השלכות על הגופים המוסדיים: 13.7.2011ביום 

. בין היתר נקבע גופים המוסדייםעל ההשלכות ח לבעל רישיון, ולה וחוזר העוסקת ביפוי כ טיוטת .א
ייפוי כוח המסמיך בעל רישיון לקבל מידע אודות לקוח באופן חד פעמי לשם מתן בטיוטת החוזר כי 

וני ייפוי כוח המסמיך יועץ פנסי, כי ייעוץ/שיווק פנסיוני לראשונה, יהיה בתוקף למשך שלושה חודשים
לטיפול בביצוע עסקה, אשר נחתם במסגרת הסכם ייעוץ מתמשך, יהיה בתוקף כל עוד הסכם הייעוץ 

ייפוי כוח וכן כי  בתוקף (אך על היועץ להעביר ללקוח, אחת לשנתיים בקשה לאשרור ייפוי הכוח)
ף למשך המסמיך סוכן ביטוח/שיווק פנסיוני לטפל בביצוע עסקה במוצר פנסיוני עבור לקוח יהיה בתוק

חתימת לקוח על ייפוי כוח, המסמיך בעל רישיון לטפל בביצוע עסקה בשמו, תבטל כן נקבע כי  שנתיים.
כל ייפוי כוח קודם עליו חתם הלקוח, המסמיך בעל רישיון אחר לטפל בביצוע עסקה באותו מוצר 

, 2.10.2011ף הינו המועד הצפוי לכניסת החוזר לתוק פנסיוני, החל ממועד החתימה על ייפוי הכוח החדש.
 .1.10.2013למעט הוראות לגבי ייפוי כוח קיים שהמועד הצפוי לכניסתן לתוקף הוא 

 את להחיל השמטרת ,אופן ההתקשרות בין גוף מוסדי לבעל רישיון פנסיוניטיוטת חוזר העוסקת ב .ב
 3עו . בטיוטת החוזר נקבסוכן ביטוח עם מבטח, גם על החברות המנהלותהתקשרות בנוגע להכללים 

 שיוןילבעל ראפשרויות להעברת הפקדות העמית/המבוטח: העברתן במישרין לגוף המוסדי, העברתן 
לגוף המוסדי או העברתן  תוך שלושה ימי עסקים מיום קבלתן לידי הגוף ההפקדות המחויב להעביר

די ולאחר קבלת הסכמה בכתב של הגוף המוסהחוזר  מוסדי באמצעות חשבון נאמנות בהתאם להוראותה
כן נקבע בטיוטת החוזר כי הוראות החוזר לעניין העברת הפקדות יעוגנו  .אליו מיועדות ההפקדות

בהסכמי ההתקשרות שבין הגופים המוסדיים לבעלי הרישיון,מה שיחייב עדכון ההסכמים הקיימים 
סכמים החברה פועלת לעדכון הה .1.1.2012 בחברה לעניין זה. המועד הצפוי לכניסת החוזר לתוקף הינו

  .שחתמה עם הסוכנים השונים וכן לעדכון הסכמים עתידיים, וזאת בהתאם להוראות החוזר
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ד

  
  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1
 

זאת לאחר שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשוק ההון הישראלי.  חלובתקופת הדוח לא 
בין היתר לשינוי דרכי החיסכון בקופות הגמל והניוד נוגעים בענף בשנים האחרונות השינויים מהותיים 

להעברת פעילות ניהול קופות גמל מהגופים הבנקאיים לאחרים, הגדלת השקיפות בקשר עם בקופות הגמל, 
 ןות שונות לגבי תקופת החיסכוביצועי קופות גמל, הקלת מנגנון העברת הכספים מקופה לקופה והטלת מגבל

בקופות גמל והזכאות להטבות במס. להערכת החברה השפיעו השינויים האמורים על העברת  כספים 
כמו כן, מגבלות הדין לעניין תקופת ההשקעה והזכאות להטבות בקשר עם השקעה  .מנוהלים מקופה לקופה

   לפגוע בהיקף ההפקדות בקופות גמל. בקופות גמל עשויה
 
ן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת בדוח בהשוואה לתקופות להל .2

  :קודמות
  

  ש"ח) אלפיליום ( נכסי הקופההיקף   
  31/12/09  31/12/10  30/09/2011  שם  הקופה 

  906,368  1,353,429 1,750,253  ילין לפידות קופת גמל 
  156,127  219,964 212,251  ילין לפידות קופת גמל מנייתית 

  295,143  368,435 447,994  ילין לפידות קופת גמל אג"ח
  99,468  254,500 434,976  ילין לפידות גמל (ב)

  57,095  50,442 93,264  גמל אג"ח מדינה -ילין לפידות 
  728,871  1,149,295 1,685,663  ילין לפידות קרן השתלמות 
  96,718  283,455 569,233  ילין לפידות השתלמות (ב) 

  60,856  94,224 134,674  ילין לפידות השתלמות אג"ח
  23,645  25,245 53,407  השתלמות אג"ח מדינה -ילין לפידות 

  268,854  323,574 374,773  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
        2,693,1452,693,1452,693,1452,693,145        4,122,5634,122,5634,122,5634,122,563        5,756,4885,756,4885,756,4885,756,488  סה"כ
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ת המנוהלות על ידי החברה בתקופת להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופו .3

 :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

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

  

  

 
הלב בחוות דעתו על  נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת .ה

 הדוחות הכספיים
  

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

 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון
  זוהר ושות' בריטמן אלמגור Deloitte   :רואה חשבוןמשרד 

  , תל אביב1מרכז עזריאלי   מען המשרד: 
   שימול- רו"ח שלמה בן  יפול בחברה המנהלת:השותף במשרד אשר אחראי על הט

חודשים  9  שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

30/09/2011  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2010  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2009  

  43.40%  15.21%  - 3.46%  מל ילין לפידות קופת ג

  78.69%  23.57%  -15.00%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  30.91%  11.59%  1.46%  אג"חילין לפידות קופת גמל 

  50.77%  16.84%  - 3.62%  ילין לפידות גמל (ב)

  7.47%  4.95%  2.69%  אג"ח מדינה גמל - ילין לפידות 

  42.78%  14.87%  - 3.15%   קרן השתלמותילין לפידות 

  51.58%  16.66%  - 3.07%   השתלמות (ב)ילין לפידות 

  29.46%  11.47%  1.55%  השתלמות אג"חילין לפידות 

  7.00%  5.21%  2.78%  השתלמות אג"ח מדינה - ילין לפידות 

  38.54%  12.78%  - 1.13%  לין לפידות קופה מרכזית לפיצוייםי
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 בקרות ונהלים לגבי גילוי: .ו

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

הבכיר בתחום הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והאחראי 
החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח 

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

  
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי: .ז
  

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח  2011 בספטמבר 30ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 
כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על 

  הדיווח הכספי.
  

אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי" אשר פורסם על ידי הממונה בחוזר המעודכן בעניין "
"החוזר"), נקבעו הוראות בדבר יישום  - (להלן  2009על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בחודש יוני 

פורסמו נקבעו הוראות באשר  404"). מכוח סעיף 404"סעיף  -(להלן  Sox Act -של ה 404דרישות סעיף 
לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי, וחוות דעת רואה החשבון המבקר לגבי הביקורת של 

וכן את  404הבקרה הפנימית על דיווח כספי. בהתאם להוראות החוזר על החברה ליישם את דרישות סעיף 
  .שפורסמו מכוחו SEC -הוראות ה

  
ואימות התיעוד של דיווחים נלווים הנגזרים  את תהליך התיעוד החברה השלימהלמועד פרסום הדוח 

  .מהדוחות הכספיים המוגשים לממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון באוצר או המפורסמים לציבור הרחב
  

  .בחוזר המפורטים לשלבים בהתאם הפרויקט את מבצעת המנהלת החברה 
  
 
  

  

  

  

  

  

      

          2011, בנובמבר  13

  דב ילין  תאריך אישור הדוח 
  וריוןיו"ר הדירקט
  

  דליה שני
  מנכ"ל משותף

  

  סני זלכה  
  מנכ"ל משותף

  דהן-אמיר בן
נושא המשרה הבכיר 
  בתחום הכספיים
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  כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

 השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה") הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 להלן "הדוח").( 2011של שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו ידיעתי, הד על בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן בדוח  ומידע כספי אחר הכלולהרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכלנאות, 

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

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

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

  וח.דבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

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

 נואת מסקנותי נווהצגחברה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו .ג
בהתבסס של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח,  האפקטיביותלגבי 

 -; וכן על הערכתנו

השפיע רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  חברההכל שינוי בבקרה הפנימית של בדוח  גילינו .ד
; ברה על דיווח כספימהותי  על הבקרה הפנימית של הח באופןאו שסביר שישפיע  באופן מהותי,

 -וכן 

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

  כספי: על דיווח

או בהפעלתה של הבקרה  כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתהאת  .א
לעבד, לסכם  של החברה לרשום, האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת על דיווח כספי, הפנימית

  -; וכןולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 .ל דיווח כספיחברה עהשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

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

  

  
  

  

    2011,   בנובמבר 13  
  

  

    תאריך 
  

  דליה שני
  משותף מנכ"ל

  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 
 

של  שיהשלילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן "החברה") הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 להלן "הדוח").( 2011שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים הכספיים  וחותעל ידיעתי, הד בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המהותיות, את  הבחינות מכל

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביות ונהלים וקיומם של בקרתם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4
 של החברה; וכן: ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

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

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

 -על הערכתנו; וכן 

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

 -וכן 

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

  על דיווח כספי:

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

  -; וכןולדווח על מידע כספי

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

  

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

  

  
    2011,   בנובמבר 13  

  
  

    תאריך 
  

  סני זלכה
  משותף מנכ"ל

  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  מצהיר כי: דהן,- אמיר בןאני, מר 
  

של  השלישילרבעון  ופות גמל בע"מ (להלן "החברה")של ילין לפידות ניהול ק הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 להלן "הדוח").( 2011שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 פה המכוסה בדוח.בהתייחס לתקו

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

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעם הצהרה זו, אחראים לאני ואחרים בחברה המצהירי .4
 של החברה; וכן: ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

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

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ל שוק ההון) ולהוראות הממונה עIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (

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

 -על הערכתנו; וכן 

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

 -וכן 

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

  על דיווח כספי:

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

  -; וכןולדווח על מידע כספי

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

  

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

  
    

  

  

    2011,  בנובמבר 13
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
  



  

    

  

 יהול קופות גמל בע"מילין לפידות נ
 

  דוחות כספיים תמציתיים

  2011בספטמבר  30ליום 
  

  (בלתי מבוקרים)



  

    

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

  

  

  דוחות כספיים תמציתיים

  2011בספטמבר  30ליום 

  

  

  

  (בלתי מבוקרים)

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  

 ע מ ו ד 

  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון

  

  

  פיים תמציתיים ביניים (בלתי מבוקרים):דוחות כס

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

 4 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  

 5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

 7-9 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  

 



 

2  
  

  

 ה החשבון המבקר לבעלי המניות שלדוח סקירה של רוא

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

 

  מבוא

  

"החברה"), הכולל את הדו"ח התמציתי על  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן 

הון העצמי ותזרימי המזומנים ואת הדו"ח התמציתי על הרווח הכולל, השינויים ב 2011בספטמבר  30המצב הכספי ליום 

לתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע  IAS 34לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

. אחריותנו היא להביע 1970-ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לכספי לתקופות 

  מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

  

  היקף הסקירה

  

ופות ביניים הנערכת על של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתק 1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

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

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

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

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

  

  מסקנה

  

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

  .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

  

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו 

-ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות

, הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ותקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), 1970

  .1964-התשכ"ד

  

  

  

  

  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון

  

  

  

  2011בנובמבר,  13תל אביב, 



 

  הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות 
  

3 

  גמל בע"מילין לפידות ניהול קופות 
  דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

  

  

 בדצמבר 31ליום  בספטמבר 30ליום  

 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 

 מבוקר בלתי מבוקר 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 1,738  1,242  10,932  מזומנים ושווי מזומנים

 12,342  11,115  9,540  ווח והפסדנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך ר

 5,150  3,809  4,260  חייבים ויתרות חובה

    

 19,230  16,166  24,732  סה"כ נכסים

    

    

    

    

    התחייבויות והון עצמי

    

 2,798  1,999  2,307  התחייבויות שוטפות

    

    התחייבויות לא שוטפות

 1,314  1,157  549  נדחים התחייבויות בגין מסים

    

    הון עצמי

 1,100  1,100  1,100  הון מניות

 14,018  11,910  20,776  יתרת רווח

 15,118  13,010  21,876  סה"כ הון עצמי
    
    

 19,230  16,166  24,732  סה"כ התחייבויות והון עצמי

    

 

  

  

  

  

  

  

    

  דב ילין 
 יו"ר הדירקטוריון

  ליה שניד
 מנכ"ל משותף

  סני זלכה
 מנכ"ל משותף

נושא המשרה  -אמיר בן דהן 
  בתחום הכספים הבכיר

  

  

  

  

  

  2011בנובמבר,  13תאריך אישור הדוחות הכספיים: 



 

  הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים לדוחות 
  

4 

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  

  

  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של תשעה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה יימהחודשים שנסת 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

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

     

      הכנסות

 29,513  7,514  12,853  20,912  34,835  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל

 37  11  58  24  101  הכנסות ממזומנים ושווי מזומנים

רווח (הפסד) מהתאמת שווי הוגן של נכסים 

 2,501  838  )712( 1,624  )1,404( פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

      

 32,051  8,363  12,199  22,560  33,532  סה"כ הכנסות

      

      

      הוצאות

 14,611  3,828  5,019  10,341  13,966  דמי ניהול לחברה קשורה

 3,576  925  2,459  2,417  6,182  הנהלה וכלליות

 3,284  835  1,085  2,313  3,271  הוצאות תפעול

 -  3  -  1  -  הכנסות מימון

      

 21,471  5,591  8,563  15,072  23,419  סה"כ הוצאות
      
      

 10,580  2,772  3,636  7,488  10,113  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים על הכנסה

      

 3,520  1,072  1,209  2,536  3,355  מיסים על ההכנסה

      

 7,060  1,700  2,427  4,952  6,758  רווח נקי לתקופה
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  ע"מילין לפידות ניהול קופות גמל ב
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

  

  לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה 

  2011בספטמבר  30ביום  

  (בלתי מבוקר) 

 סך הכל עודפים הון מניות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 15,118  14,018  1,100  2011בינואר  1יתרה ליום 

 6,758  6,758  -  רווח לתקופה

 21,876  20,776  1,100  2011בספטמבר  30ליום  יתרה

    

  

  לתקופה של תשעה חודשים שנסתיימה 

  2010בספטמבר  30ביום  

  (בלתי מבוקר) 

 סך הכל עודפים הון מניות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 8,058  6,958  1,100  2010בינואר  1יתרה ליום 

 4,952  4,952  -  רווח לתקופה

 13,010  11,910  1,100  2010בספטמבר  30יתרה ליום 

    

 

 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 
 2011בספטמבר  30ביום  

 (בלתי מבוקר) 
 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 19,449  18,349  1,100  2011ביולי  1יתרה ליום 

 2,427  2,427  -  רווח לתקופה

 21,876  20,776  1,100  2011בספטמבר  30יתרה ליום 

    

 

 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 
 2010בספטמבר  30ביום  
 (בלתי מבוקר) 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 11,310  10,210  1,100  2010ביולי  1יתרה ליום 

 1,700  1,700  -  פהרווח לתקו

 13,010  11,910  1,100  2010בספטמבר  30יתרה ליום 

    

 

 לשנה שנסתיימה 
 2010בדצמבר  31ביום  

 (מבוקר) 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 8,058  6,958  1,100  2010בינואר  1יתרה ליום 

 7,060  7,060  -  רווח נקי לשנה

 15,118  14,018  1,100  2010בדצמבר  31יתרה ליום 
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

  

  

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של תשעה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 

 מבוקר בלתי מבוקר בלתי מבוקר 

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

     

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 7,060  1,700  2,427  4,952  6,758  רווח התקופה מפעילויות נמשכות

 3,520  1,072  1,209  2,536  3,355  בדוח רווח והפסדהוצאות מיסים שהוכרו 

 -  3  -  1  -  הכנסות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד

הפסד (רווח) מהתאמת שווי הוגן של נכסים 

 )1,731( )612( 916  )964( 1,930  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  12,043  6,525  4,552  2,163  8,849 

     

      :ינויים בסעיפי רכוש והתחייבויותש

 )800( )458( )4,129( )598( )1,446( קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

 )4,585( )2,609( 4,151  )3,446( 2,336  קיטון (גידול) בזכאים צדדים קשורים

 226 131  155  111  397  גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות

  1,287 )3,933(  177 )2,936( )5,159( 

      

 -  )3( -  )1( -  תקבולי ריבית

 )2,407( )222( )1,611( )2,264( )5,008( תשלומי מיסים

 )5,008( )2,265( )1,611( )225( )2,407( 

      

 1,283  )998( 3,118  327  8,322  מזומנים, נטו, שנבעו (ששמשו)מפעילות שוטפת
      
      

      נים מפעילות השקעהתזרימי מזומ

תמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 

 3,038  512  497  2,480  872  רווח והפסד

רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 )4,010( )390( -  )2,992( -  והפסד

      

 )972( 122  497  )512( 872  מזומנים, נטו, מפעילות (לפעילות) השקעה
      
      

 311  )876( 3,615  )185( 9,194  עלייה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

      

 1,427  2,118  7,317  1,427  1,738  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 1,738  1,242  10,932  1,242  10,932  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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  כ ל ל י  -  1 ביאור

 

  תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א.

  

כחברה פרטית. החברה  2004בנובמבר  24החברה) התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להלן  -ילין 

  סווגה כמוסד כספי כמשמעו על פי חוק מע"מ ועוסקת ליום המאזן בניהול עשר קופות גמל.

  

ולשנה  2010בדצמבר  31תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום יש לעיין בדוחות   ב.

  שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

  

  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 

  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  א.

  

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

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

  

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

  ה באותו תאריך., ולשנה שהסתיימ2010בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

  

הדוחות הכספיים התמציתיים ערוכים בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים),   ב.

  .1970-התש"ל

  

תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפוי או   ג.

  ופות עתידיות:עשויה להיות להם השפעה על תק

  

� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

  

התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים. התקן דורש שכל הנכסים הפיננסיים 

  יטופלו כלהלן:

  

מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך  •

דידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים רווח והפסד. קביעת מודל המ

  פיננסיים ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.

  

ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד אך  •

ת בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביו

  מופחתת. מכשירי הון ימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

  

ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים נזקפים לרווח  •

דת ערך ורווח או הפסד כולל אחר. מכשירים שיועדו כאמור, לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירי

  בגינם לא יועבר לרווח והפסד, לרבות בעת במימוש. 

  

נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. במקום זאת, חוזים מעורבים  •

יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים 

  החוזיים. 

  

יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את המודל מכשירי חוב  •

  העסקי שלה לניהול נכסים פיננסים.

  

השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו  •

חד עם זאת התקן תמיד לפי השווי ההוגן. חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. י

  מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן.



 

 8

  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  

תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפוי או   ג.

  דיות: (המשך)עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתי

  

• 9 IFRS (המשך) "מכשירים פיננסיים"  

  

הוראות התקן חלות בדרך של יישום למפרע, למעט חריגים כמפורט בתקן, לגבי תקופות דיווח שנתיות 

או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי. ישויות המיישמות את התקן ביישום  2013בינואר  1המתחילות ביום 

  ות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע.רשאי 2012בינואר  1מוקדם לפני 

בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפעת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות 

  פעולותיה.

  

תקנים ופרשנויות שפורסמו, אשר אינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר השפעתם על   ד.

  ית:הדוחות הכספיים אינה צפויה להיות מהות

  

• IFRS 13 "מדידת שווי הוגן" 

  

התקן מחליף את הוראות מדידת השווי ההוגן הפרטניות בתקני הדיווח הכספים הבינלאומיים השונים, 

בהוראות שתקובצנה בתקן אחד אשר יהווה מדריך למדידת שווי הוגן. בהתאם לכך, נקבעו הוראות 

  בדוח על המצב הכספי או לצורכי גילוי.למדידת שווי הוגן עבור כל הפריטים הנמדדים בשווי הוגן 

בהתאם לתקן, שווי הוגן מוגדר כסכום שהיה מתקבל ממכירת נכס או הסכום שהיה משולם להעברת 

  התחייבוית במהלך העסקים הרגיל בין משתתפי שוק במועד המדידה. 

טכניקות הערכה התקן קובע את הגישות השונות בהן ניתן למדוד שווי הוגן ומציין כי יש לעשות שימוש ב

העושות את השימוש המרבי בנתוני שוק נצפים. לגבי נכסים לא פיננסיים, נקבע כי על מנת למדוד את 

  ההוגן. שווייםשוויים ההוגן יש להעריך את השימוש המיטבי לגביהם, ועל בסיסו לאמוד את 

, או לאחר מכן. 2013בינואר  1התקן ייושם בדרך של "מכאן ולהבא" לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

  יישום מוקדם אפשרי. 

  

  שערי חליפין ובסיס ההצמדה:  ה.

 

יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על   )1(

  ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

  

הידוע האחרון בתאריך המאזן. (מדד  יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד  )2(

  החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי).

  

  להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד:  )3(

 מדד בישראל שער החליפין 

 מדד ידוע מדד בגין היציג של הדולר 

    תאריך הדוחות הכספיים:

 116.19 115.97 3.712 2011בספטמבר  30ליום 

 112.35 112.67 3.665 2010בספטמבר  30ליום 

    

 113.09 113.51 3.549 2010בדצמבר  31ליום 

    

 % % % שיעורי השינוי:

    

    לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה:

 2.74 2.17   4.59  2011בספטמבר  30ביום 

 1.61 1.90 )2.91( 2010בספטמבר  30ביום 

    

    שהסתיימה: לתקופה של שלושה חודשים

 0.57 - 8.70  2011בספטמבר  30ביום 

 1.23 1.23 )5.42( 2010בספטמבר  30ביום 

    

    לשנה שהסתיימה:

 2.28 2.66 )5.99( 2010בדצמבר  31ביום 
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  מיסים על ההכנסה  -  3ביאור 

  

וראות שעה לשנות המס ה - 174פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר  2010בפברואר,  4 ביום  א.

 29לפקודה"). בהתאם לתיקון לפקודה, תקן חשבונאות ישראלי מספר  התיקון" -(להלן 2009 -ו 2008, 2007

) לא יחול לצורך קביעת ההכנסה החייבת בשנים האמורות אף אם IFRSבדבר אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומיים (

ראת חוק ביחס לסוגיית אי החלת תקני דיווח בינלאומיים יושם לצורך עריכת הדוחות הכספיים. טרם נקבעה הו

)IFRS השפעת התיקון לפקודה על הדוחות הכספיים אינה מהותית. 2010). בקביעת ההכנסה החייבת בשנת  

  

 מידע נוסף:  ב.

  

  .2006לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס   )1(

  

חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) (תיקון  עבר בכנסת בקריאה שלישית, 2008בפברואר  26ביום   )2(

"התיקון"), לפיו תחולתו של חוק התיאומים  -(להלן  2008-) (הגבלת תקופת התחולה), התשס"ח20מס' 

לא יחולו עוד הוראות החוק, למעט הוראות  2008, ומשנת המס 2007בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס 

  המס. המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי 

  

ואילך, לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה  2008בהתאם לתיקון, בשנת המס 

כן, תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים -ריאלי. כמו

ד תיפסק , והצמדתם למד2007לצרכי מס, באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס 

  ממועד זה ואילך. 

  

המושת על חברות  34%, שיעור המס 2005-לפקודת מס הכנסה, התשס"ה 147בהתאם לתיקון מספר   )3(

לגביה נקבע  2010) ועד לשנת 31%(לגביה נקבע שיעור מס של  2006הופחת באופן הדרגתי החל משנת 

 36.2%, 36.78% -הינם 2010-ו 2009, 2008(שיעורי המס של מוסד כספי בשנים  25%שיעור מס של 

  בהתאמה). 35.34%-ו

  

  החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף.  )4(

  

פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים  2009ביולי  23ביום   )5(

דרים, יופחתו שיעורי המס "חוק ההסדרים"). על פי חוק ההס -(להלן  2009-), התשס"ט2010-ו 2009

, בהתאמה, באופן הדרגתי החל משנת 2010 -ו 2009המושתים על חברות בשנים  25%-ו 26%בגובה 

לגביה נקבע שיעור מס חברות  2016ועד לשנת המס  24%לגביה נקבע מס חברות בשיעור  2011המס 

, 36.2% -הינם  2016-ו 2011, 2010, 2009(שיעורי המס של מוסד כספי בשנים  18%בשיעור של 

  ).29.31%-ו 34.48%, 35.34%

  

  פרופסור של בראשותו חברתי כלכלי לשינוי הועדה של המלצותיה התפרסמו 2011 בספטמבר 12 ביום  )6(
 ,המיסוי בתחום המוצעים שינויים מספר כוללות אלו המלצות .)ועדת טרכטנברגטרכטנברג (להלן:  מנואל
 .של החברה המדווחות והתוצאות הכספיים הדוחות על השפעה להן ותהא ייתכן ,ותתקבלנה במידה אשר

אך הן חסרות תוקף חוקי מחייב שכן  2011באוקטובר  30המלצות אלו אושרו בידי ממשלת ישראל ביום 
טרם עברו בכנסת בקריאה שלישית. להלן המלצות ועדת טרכטנברג, בתחום המיסוי, אשר צפויה להיות 

  ים של החברה: להן השפעה על הדוחות הכספי
  

 .2012ביטול ההפחתות המתוכננות במס חברות על פי חוק ההסדרים, החל משנת  •

ואף לשקול לעלות כיום)  24%(במקום  25%לשיעור של  2012העלאת מס החברות בשנת  •

יעמדו על  2013 -ו 2012(שיעורי המס של מוסד כספי בשנת  26%-ל 2013בשנית בשנת 

  בהתאמה). 36.21% -ו 35.34%

 30% -למי שאינו בעל מניות מהותי ול 25%לשיעור של העלאת שיעורי מס רווחי הון ומס שבח  •

 ).5%למי שהינו בעל מניות מהותי (עלייה של 

  
  

  

  


