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  2017במרץ  31שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

 

 24שנרשמה ברשם החברות ביום  "( הינה חברה פרטיתהחברה" –)להלן בדוח זה  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 . 2004 דצמבר. החברה החלה לפעול בחודש 2004בנובמבר 

 

 למועד הדוח מנהלת החברה קופת גמל, קרן השתלמות, קופה מרכזית לפיצויים וקופת גמל להשקעה.

 

חברה מודל הכולל , "מסלולי השקעה בקופות גמל", הפעילה ה2015-9-29, בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 1.1.16ביום 

מסלולי השקעה המותאמים לגיל עמיתיה, אשר מהווים מסלולי ברירת מחדל בעת הצטרפות עמיתים חדשים. במסגרת זו, 

-ומעלה". בנוסף, הוסבו "המסלול כללי" ל 60"מסלול לבני -ומטה" ו 50"מסלול לבני  -נפתחו שני מסלולי קופת גמל חדשים 

". כמו כן, קרן השתלמות "מסלול כללי" הוסבה 60עד  50"מסלול לבני -"המסלול כללי ב'", ל -מניות", ו 25%"מסלול אג"ח עד 

 5מסלולי קופת גמל,  7מניות". בסך הכל, נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים, החברה מנהלת  25%"מסלול  אג"ח עד -ל

 מסלולי קופה מרכזית לפיצויים. 2-מסלולי קרן השתלמות ו

 

. 1זו נכללים חמישה מסלולי השקעה כדלקמן:  קופה תחתגמל להשקעה.  קופת להפעיל החברהלה , הח28.12.16 ביום

. מסלול אג"ח ממשלות. 5. מסלול מניות; 4מניות;  20%אג"ח עד  מסלול. 3מניות;  10%. מסלול אג"ח עד 2מסלול כללי; 

מסלולי  5מסלולי קופת גמל להשקעה,  5מל, מסלולי קופת ג 7פרסום הדוחות הכספיים, החברה מנהלת  ליום נכוןהכל,  בסך

 .מסלולי קופה מרכזית לפיצויים 2-קרן השתלמות ו
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 להלן פירוט, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגרתן המנוהלים ע"י החברה למועד הדוח

 

  

 שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד:

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

  וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה.

 

  

 ההשקעה ומסלול הקופה שם
 אישור מספר

 הכנסה מס
 העמיתים מעמד ניהול

    :גמל פתקו לפידות ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 9939 ומטה 50 לבני מסלול –לפידות קופת גמל  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 9940 60 עד 50 לבנימסלול  –לפידות קופת גמל  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 9941 ומעלה 60 לבני מסלול –לפידות קופת גמל  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1036 מניות מסלול –לפידות קופת גמל  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1037 מסלול אג"ח  –לפידות קופת גמל  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1360 משלת ישראלממסלול אג"ח  –לפידות קופת גמל  ילין

 שכירים ועצמאים בנאמנות 1035 מניות 25%מסלול אג"ח עד  –ילין לפידות קופת גמל 

  :השתלמות קרן פידותל ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1162 כללי מסלול - השתלמות קרן לפידות ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1038  מניות %25 עד"ח אג מסלול  -לפידות קרן השתלמות  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1319 "חאג מסלול –לפידות קרן השתלמות  ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 1361 ישראל ממשלתמסלול אג"ח  –ת לפידות קרן השתלמו ילין

 ועצמאים שכירים בנאמנות 8563 מניותמסלול  –לפידות קרן השתלמות  ילין

  :לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

 מעבידים בנאמנות 1039 מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

 מעבידים בנאמנות 8056 מסלול כללי ב'  –יים ילין לפידות קופה מרכזית לפיצו

  ה:להשקע גמל קופת לפידות ילין

 עצמאים בנאמנות 11390 מסלול כללי-ילין לפידות קופת גמל להשקעה

 עצמאים בנאמנות 11391 מניות 10%מסלול אג"ח עד -ילין לפידות קופת גמל להשקעה

 עצמאים בנאמנות 11392 ניותמ 20%מסלול אג"ח עד -ילין לפידות קופת גמל להשקעה

 עצמאים בנאמנות 11393 מסלול אג"ח ממשלות-ילין לפידות קופת גמל להשקעה 

 עצמאים בנאמנות 11394 מסלול מניות-ילין לפידות קופת גמל להשקעה
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   תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים ב.

 

 מצב עסקי  החברה .1

 78,590  -אלפי ש"ח ו 67,387 -אלפי ש"ח, לעומת כ 95,912 -מסתכמים בכ 2017במרץ,  31סך נכסי החברה  ליום 

 בהתאמה. 2016בדצמבר,  31-ו 2016במרץ,  31אלפי ש"ח לימים 

 

 13,400 -אלפי ש"ח ו 11,777 -אלפי ש"ח, לעומת כ 26,576-מסתכמות בכ 2017במרץ,  31התחייבויות החברה ליום 

בהתאמה. שינוי עיקרי בהתחייבויות השוטפות נובע משינוי  2016בדצמבר,  31-ו 2016במרץ,  31אלפי ש"ח לימים 

 ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה.  בחבות לחברה קשורה בגין שרותי

 

אלפי  55,610אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי בסך  69,336–מסתכם בכ  2017במרץ,  31ההון העצמי של החברה ליום 

 בהתאמה.  2016בדצמבר,  31-ו 2016במרץ,  31אלפי ש"ח לימים  65,190 -ש"ח ו

 

 תוצאות הפעילות .2

 57,214מסתכמות לסך  2017במרץ,  31ל שלושה חודשים שהסתיימה ביום הכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה ש

 169,078אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד והכנסות בסך  37,690אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך 

 . שינוי בהכנסות החברה מדמי ניהול נובע משינוי בהיקף הנכסים2016בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 

 המנוהל. 

 

דמי הניהול לחברה קשורה )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  19,872אלפי ש"ח, לעומת סך של  28,705הסתכמו לסך  2017במרץ,  31ביום 

 . 2016בדצמבר  31סתיימה ביום אלפי ש"ח לשנה שה 87,438ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 

 

אלפי  4,146מסתכם לסך של  2017במרץ,  31הרווח הנקי של החברה לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

אלפי ש"ח לשנה  12,411אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בסך  2,831 -ש"ח, לעומת רווח נקי של כ

 .2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

 ן תמצית דוחות רווח והפסדלהל

 )אלפי ש"ח(

 

 נזילות ומקורות מימון .3

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

אלפי ש"ח מפעילותה  3,227נבעו לחברה  מזומנים נטו בסך  2017במרץ,  31ה חודשים שהסתיימה ביום של שלוש

אלפי ש"ח. בתקופה של שלושה  6,558השוטפת, בתקופה המקבילה אשתקד  השתמשה החברה במזומנים נטו בסך 

)רכישה של השקעות  אלפי ש"ח לפעילות השקעה 3,003 -במרץ, השתמשה החברה בכ 31חודשים שהסתיימה ביום 

 , בתקופה המקבילה אשתקד לא ביצעה החברה פעילות השקעה.  פיננסיות(

 

  

 
לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה 

 במרץ 31ביום 

לשנה שהסתיימה 

 ביום

 2017 2016 31/12/2016 

 169,078 37,690 57,214 הכנסות מניהול קופות גמל

 210 228 125 רווחים )הפסדים( מהשקעות והכנסות מימון, נטו

 169,288 37,918 57,339 סך הכנסות

    

 149,964 33,525 50,996 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 6,913 1,562 2,197 הוצאות מס

 12,411 2,831 4,146 רווח לתקופה
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   התפתחויות כלכליות במשק .ג
 
 סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה  .1

 
 םפוליטיי, כלכליים מגורמיםמושפע והחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 

 על מחירי ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים. ופעילות בשוק ההון, האלו משפיעים על היקף  גורמיםוביטחוניים בישראל ובעולם. 

 

 סיים 60SME, מדד 48.%-ב עלה 90, מדד תל אביב %5-בכ 135 אביב תל מדד ירד 7201שנת  של ראשוןההרבעון  במהלך

האמריקאי  S&P500. כמו כן, מדד 1.59%-עלה ב 20, ומדד תל בונד 0.1%-ב עלה, מדד אג"ח ממשלתי 2.56%- של בעליה

 .7.2%-ב עלההגרמני  DAXומדד  5.5%-בכ עלה

 

 תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות .1.1

 

  2כללי .1.1.1

 

, מלבד מדד מדדי המניותב חיובית במגמה הישראלי ההון בשוק המסחר התאפיין 2017 שנת של ראשוןההרבעון  במהלך

 ואפיק חוב החברות סיים את הרבעון בתשואה חיובית. בתשואותירידה קלה סיימו ב החוב הממשלתיות אגרות. 35ת"א 

על פי האינדיקטורים לפעילות הריאלית ברבעון הראשון, ניתן להעריך שבניכוי השפעת בפרסומיו, ציין בנק ישראל כי 

נתוני סחר החוץ . כמו כן, כלי הרכב, המשיך המשק לצמוח בקצב דומה לזה שנרשם ברבעונים האחרונים התנודתיות ביבוא

היו תנודתיים יחסית מתחילת השנה, על רקע התנודתיות ביבוא כלי הרכב וביצוא התרופות. הסתכלות על התפתחות היצוא 

א השירותים ממשיך לצמוח. השיפור בסחר העולמי בחודשים האחרונים מראה כי נמשך הקיפאון ביצוא הסחורות בעוד שיצו

צפוי לתמוך ביצוא, אך הייסוף המהיר בשער החליפין צפוי להוסיף להקשות עליו. האינדיקטורים משוק העבודה ממשיכים 

 במהלך התעסוקה מתרחבת תוך עליית שכר מתמשכת, ומספר המשרות הפנויות מצוי ברמה גבוהה. ,להצביע על מצבו האיתן

 . 0.1% של ברמה הריבית את והותיר המרחיבה המוניטרית במדיניות ישראל בנק המשיך ןהרבעו

 .ההון ושוק החזאים צפימעל ל,  %0.1 של עליה הציג הרבעון במהלך האינפלציה מדדי סיכום

 

פרסמו הת כמו כן,. הממשלתיות החוב אגרות בתשואות בירידהו חיובית תשואהאת הרבעון ב מו"ב סייבארה המניות מדדי

נתונים חיוביים לגבי שוק התעסוקה, הצריכה הפרטית, מגזר הייצור וענף הנדל"ן, ומדדי הליבה לאינפלציה מצויים בסביבת 

 , והיא צפויה לעלות עוד פעמיים במהלך השנה.%0.75-%1לטווח של  העלה את הריבית Fed-היעד. ה

כירות והציפיות לפעילות העתידית, אך אינפלציית הליבה עדיין ם באירופה התקבלו נתונים חיוביים על התעסוקה, הייצור, המג

בשווקים המתעוררים הצביעו על אופטימיות לגבי  נמוכה יחסית ונמשכת המדיניות המוניטרית המרחיבה. מדדי מנהלי הרכש 

בסין הצביעו אם כי תחזיות הצמיחה של חלקם הופחתו; נתוני הפעילות הכלכלית שפורסמו   התפתחות הפעילות הכלכלית,

על יציבות בצמיחה. מחירי האנרגיה ירדו בחודש האחרון על רקע הגידול בהיצע, אך הירידה לא מחקה את מגמת העלייה של 

 השנה האחרונה.

 

  אינפלציה .1.1.2

 
 ללא נותר פברואר, מדד 0.2%-ב ירד ינואר. מדד 0.1%-ב לצרכן המחירים מדד עלה 2017 שנת של הראשוןהרבעון  במהלך

עשר החודשים האחרונים )מרץ  בשנים. החזאים לצפי מעל הייתה לתקופה זו האינפלציה 0.3%-ב עלה מרץמדד ו, שינוי
-, המדד ללא אנרגיה עלה ב0.7%-, המדד ללא ירקות ופירות עלה ב0.9%-( עלה המדד הכללי ב2016לעומת מרץ  2017
 .0.5%-והמדד ללא דיור עלה ב 0.6%

 משפיעות העתידית האינפלציה לגבי וציפיותיה, האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת
 .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על

 

  חליפין שערי .1.1.3

 

 חליפין שער. השקל מול 4%-בכ נחלש והאירו ,השקל מול 5.5% -כב הדולרנחלש , 2017 של ראשוןהבמהלך הרבעון 

 .1.29%-בכ עלה/דולר אירו
 

  ריבית .1.1.4

 

 .0.1% של ברמה הריבית את ישראל בנק הותיר, 2017הרבעון הראשון של  במהלך
                                                                    

 
 רסת ת"א רפורמה במדדי המניות.ביצעה בו 2017במהלך חודש פברואר  1

 נתונים מהודעות הוועדה המוניטרית של בנק ישראל בפרסומי החלטות הריבית 2
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 המוניטרית: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק

 ולתמוך 3% עד 1% של המחירים יציבות יעד תוך אל האינפלציה את להחזיר שנועדה מוניטרית מדיניות המשך 
 . תהפיננסי היציבות על שמירה תוך בצמיחה

 הלשנים האחרונות. בשוק העבודה נמשכ דומים בשיעורים לצמוח המשיך שהמשק כך על הצביעוואומדנים  נתונים 
 תמונה חיובית של גידול בתעסוקה ובשכר. 

  ודאות לגבי התהליכים -הפעילות הכלכלית העולמית מציגה תמונה חיובית ברובה, אם כי ממשיכה לשרור אי
ליות. בארה"ב הועלתה הריבית, והשנה צפויות עוד שתי העלאות; באירופה נמשכת הפוליטיים והשלכותיהם הכלכ

 המדיניות המרחיבה.
 האפקטיבי החליפין בשער מהיר ייסוף חל האחרונים בחודשים 

 .קיימים סימנים להתקררות בשוק הדירות, אך מוקדם להסיק שמגמת העלייה נעצרה 

י התשואה העתידיים משפיעים על החלטות החברה בקשר לאגרות החוב והציפיות למבנה עקומ השינויים בשיעורי הריבית

 שבהן משקיעות קופות הגמל.

 

 הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור .1.2

 

ההנפקות שווי  סך במעט עלה 7201שנת  של ראשוןהבמהלך הרבעון  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק

מיליוני ש"ח בהנפקת מניות והמירים  2,771: גויסו דמירים ביחס לתקופה המקבילה אשתקבשוק הראשוני של מניות וה

: ברבעון עלההגיוסים באמצעות אג"ח חברות שווי . היקף 2016 שלראשון המיליוני ש"ח ברבעון  2,546-למניות, בהשוואה ל

מיליוני ש"ח באותה תקופה בשנת  19,912-ל בהשוואה, חברות"ח באג ח"ש מיליוני 24,161-כגויסו  2017 שנת של ראשוןה

 4,291 של גיוסמיליוני ש"ח בהשוואה ל 1,341 מינוסעל  עמדו נטו גיוסיםשווי "כ סהההיקף כאשר  ירד. באג"ח ממשלתי 2016

 מיליוני ש"ח נטו בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 אלו ותלהתפתחוי ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמות הגמל קופות בענף והתפתחויות מגמות .1.3

 

נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל וההשתלמות של  2017שנת  של ראשוןההרבעון  במהלך

 -מיליוני ש"ח, על רקע צבירה נטו של כ 5,550 -החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כ

 הגמל בקופות המנוהלים הנכסים עמדו הראשון. בסוף הרבעון ש"ח בכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות מיליוני 3,528

 שנתש"ח שנוהלו בסוף  מיליארד 27.79ש"ח לעומת נכסים בסך של  מיליארד 33.67 של סך על החברה של וההשתלמות

 מיליארד 410-כ על עמדו הראשון. כמו כן, סך הנכסים המנוהלים בכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות בסוף הרבעון 2016

 .2016 שנתש"ח בסוף  מיליארד 402.8ש"ח לעומת סכום של 
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 שינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין בתקופת הדיווח ועד מועד פרסום הדוחות .1.4

 

ע"י  ושפורסמהוראות על החברה חלים חוקים, תקנות, צווים והוראות הממונה הקשורים לתחומי פעילותה. להלן תמצית 

אשר לא נסקרו בדוח השנתי ו/או בדיווחים רבעוניים קודמים,  ,2017במאי  8ועד ליום  ו"חבתקופת הדהמחוקק ו/או הממונה 

 :ו/או על הדוחות הכספיים החברה פעילותמהותי על באופן להשפיע  אשר עשויותו

 

 חוקים ותקנות:

-ון(, התשע"וטיוטת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך()תיק

, פורסמה טיוטת תיקון תקנות בנושא רכישה, מכירה והחזקה של ניירות ערך. טיוטה זו מסדירה 2017במרץ  20ביום  - 2016

עקרונות הנוגעים לעריכת הליך תחרותי לבחירת ברוקרים והתקשרות לביצוע עסקאות בניירות ערך עם צדדים קשורים או עם 

בע, בין היתר, כי על גוף מוסדי לערוך הליך תחרותי אחת לשלוש שנים לכל הפחות, בין תאגיד מתפעל. במסגרת הטיוטה נק

שמונה משתתפים לפחות. בנוסף, נקבע כי ההליך התחרותי ייקבע לגבי כל אפיק השקעה בנפרד וכי תחול הגבלה על ביצוע 

"(, באופן ששיעור עמלות המתפעל" רכישות ומכירות באמצעות תאגיד הנותן שירותי ניהול ותפעול לגוף המוסדי )להלן:

אחוזים מסך כל עמלות הרכישה או המכירה השנתיים  20הרכישה או המכירה שישלם המשקיע המוסדי למתפעל, לא יעלה על 

 שישלם. תיקון זה צפוי להיכנס לתוקף בתוך שנה מיום פרסומו. החברה לומדת את הוראות הטיוטה. 

 

יהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת טיוטת צו איסור הלבנת הון )חובות ז

, ועדת חוקה חוק ומשפט אישרה את הצו, אשר 2017במרץ  20ביום -"( הצו)להלן: " 2017-הלבנת ומימון טרור(, התשע"ז

-איסור הלבנת הון, התש"ס מבטל את הצווים הקודמים המחילים על קופות גמל, חברות ביטוח וסוכני ביטוח, חובות מכח

. הצו מתאים את החובות החלות על גופים מוסדיים, לסטנדרטים הבינלאומיים הקיימים בנושא. במסגרת הצו נקבע, 2000

בין היתר, כי על גוף מוסדי חלה חובה לבצע הכרת לקוח, במסגרתה הלקוח יידרש לפרט מהו מקור כספיו, עיסוקו וכיוצ"ב. 

ם מאגר מידע ממוחשב של כל חשבונות העמיתים, לקבוע מדיניות בנושא איסור הלבנת הון ומימון בנוסף, חלה חובה לקיי

טרור וכן לבצע בקרות על תהליכי זיהוי, אימות, סבירות הצהרה על נהנים וכיוצ"ב. צו זה צפוי להיכנס לתוקף בתוך שנה מיום 

 פרסומו. החברה נערכת ליישומו.

 

 חוזרים

, פורסם חוזר בנושא משיכת כספים מחשבון 2017במאי  3ביום  -ית שנפטר עם יתרה נמוכהמשיכת כספים מחשבון עמ

(. חוזר זה מסדיר את התנאים 2014באוגוסט  12של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה )חוזר המתקן חוזר קודם בנושא מיום 

בין יתר התנאים כאמור, נקבע כי  בהם יתאפשר תשלום כספי עמית שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום צוואה.

יתרת הכספים בחשבון העמית שנפטר או סכום התשלום העומד לזכות מוטבי העמית במועד בו הוגשה בקשת המשיכה, לא 

שנים לפחות מפטירת העמית. חוזר זה נכנסו לתוקף ביום פרסומו.  3ש"ח. כן נקבעה דרישה לפיה עברו  8,000יעלו על 

 ותיו.החברה מיישמת את הורא

 טיוטות חוזרים:

הטיוטה, תיקון לחוזר כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים. במסגרת  טיוטת פורסמה, 2017 באפריל 6 ביום-השקעה כללי

מוסדר מנגנון של השקעה בהלוואה לא סחירה לחברות אשראי שהינן צד קשור לגוף המוסדי, באמצעות חבירה משותפת 

ברה המנהלת או בעל השליטה בה. באמצעות מנגנון זה, שיעור השקעתו של המשקיע להשקעה של המשקיע המוסדי עם הח

: א. חלקה ביניהםכפי שקבוע היום(, וזאת בהתקיים מספר תנאים,  %20)חלף  %49-המוסדי בהלוואה לצד קשור תוגבל ל

אלף  50לא יעלה על  ; ב. סכום ההלוואה ללווה בודד20%-של החברה המנהלת או בעל השליטה בה בהלוואה, לא ירד מ

 ש"ח. 

, פורסמה טיוטת תיקון לחוזר דמי ניהול במכשיר החיסכון הפנסיוני. טיוטה זו קובעת תקופה 2017באפריל  2ביום  -דמי ניהול 

מזערית למתן הטבות בדמי ניהול, וכן מסדירה הוראות הנוגעות לשקיפות בנושא דמי ניהול הנגבים מעמית. במסגרת הטיוטה 

היתר, כי גוף מוסדי רשאי להציע לעמית הטבה בדמי ניהול, ובתנאי שהטבה זו תהיה לתקופה שלא תפחת משבע נקבע, בין 

"(. זאת, חלף תקופה של שנתיים כפי שקבוע כיום. בנוסף, הטיוטה מסדירה מקרים בהם ניתן תקופת ההטבהשנים )להלן: "

 להעלות את דמי הניהול בטרם חלפה תקופת ההטבה. 

 

בדוח התקופתי של החברה  6.3ות שינויים מהותיים נוספים אשר חלו בהוראות הדין בתקופת הדוח, ראה סעיף לפירוט אוד

 .2016לשנת 
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  ד.
 

  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה

 

 . 3קופות גמל 181פעלו  2015ם שנת . נכון לתו2015מגמת הירידה במספר קופות הגמל נבלמה בשנת 

)להלן: "החוזר"(.   בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל" 2015-9-29, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2015בספטמבר  16ביום 

. עד למועד תחילת החוזר מרבית כספי העמיתים בשוק קופות הגמל 2016בינואר  1מועד התחילה של החוזר נקבע ליום 

, המסלולים תלויי גיל הפכו 2016בינואר  1רט נוהלו במסלולי כלליים. בהתאם להוראות החוזר החל מיום בכלל ובחברה בפ

למסלולי ברירת מחדל לעמיתים חדשים אשר לא בחרו להשתייך למסלול השקעות אחר. רמת הסיכון במסלולים הותאמה 

העמיתים גבוה יותר. שלושת המסלולים החדשים לגילאי העמיתים המשויכים אליהם, באופן שרמת הסיכון יורדת ככל שגיל 

 ומעלה.  60ומסלול לבני  60עד  50ומטה; מסלול לבני  50שנפתחו ע"י החברה, הינם: מסלול לבני 

 

 להלן ריכוז נתונים על פי תחומי פעילות: .1

 :פירוט אודות המוצרים והשירותים של החברהלהלן  .1.1

 

 ליום 31.03.2017

  

קופות גמל 
אישיות 
 לתגמולים
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

קופות גמל 
 להשקעה

 סך הכל

           מספר עמיתים:

  121,005   745     -   105,608   14,652  פעילים

  105,062   564   721   57,365   46,412  לא פעילים

  226,067   1,309   721   162,973   61,064  סה"כ

      נות עמיתים:מספר חשבו

  123,741   767     -   106,920   16,054  פעילים

  244,079   573   794   139,868   102,844  לא פעילים

      נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

  8,778,605   30,928     -   7,265,051   1,482,625  פעילים

  24,893,304  35,122   545,777   11,531,432  12,780,974 לא פעילים

      נתונים תוצאתיים:)באלפי ש"ח(:

 139,126 1,870 - 108,579 28,677 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 1,443,976 60,283 - 559,609 824,084 תקבולים מדמי גמולים

 833,388 58,117 - 69,397 705,874 תגמולים מדמי גמולים חד פעמיים

 4,429,782 - 22,892 2,452,757 1,954,133 ת צבירה לקופההעברו

 108,683 - 1,926 57,852 48,905 העברות צבירה מהקופה

 204,385 26 3,449 150,349 50,560 משיכות

 315,824 417 1,281 176,752 137,374 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה

 57,192 47 799 33,473 22,873 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

 22 22 - - - דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח(:

      שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(:

  0.73% 0% 0.80% 0.74% פעילים

  0.69% 0.60% 0.76% 0.71% לא פעילים

  0.03% 0% 0% 0% באחוזים(:)שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות 

                                                                    
 

 .2015לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  3
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 2016.0331.ליום 

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

קופות גמל 
 להשקעה

 סך הכל

           מספר עמיתים:

  71,653     -  -   61,508   10,145  פעילים

  79,188     -   608   48,225   30,355  לא פעילים

  150,841     -   608   109,733   40,500  סה"כ

      מספר חשבונות עמיתים:

  73,630     -  -   62,476   11,154  פעילים

  161,485     -   664   97,412   63,409  לא פעילים

      נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

  4,938,262  - -  4,088,846  849,416 פעילים

  14,624,531  -  474,052  7,276,617  6,873,862 לא פעילים

      נתונים תוצאתיים:)באלפי ש"ח(:

 40,030 - - 34,045 5,985 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

  494,306   -   -   345,368   148,938  תקבולים מדמי גמולים

 148,279 - - 33,930 114,349 תגמולים מדמי גמולים חד פעמיים

  280,468   -   7,189   168,383   104,896  פההעברות צבירה לקו

  169,304  -   5,067   101,793  62,444 העברות צבירה מהקופה

  172,739   -   7,501   127,767   37,471  משיכות

  147,652   -   3,304   85,642   58,706  עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה

 37,690 - 731 22,689 14,270 )באלפי ש"ח(:דמי ניהול שנגבו מנכסים 

 - - - - - דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח(:

      שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(:

  0% 0% 0.84% 0.78% פעילים

  0% 0.61% 0.80% 0.75% לא פעילים

שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות 
 )באחוזים(:

0% 0% 0% 0%  
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 לשנת 2016

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

קופות גמל 
 להשקעה

 סך הכל

           מספר עמיתים:

 112,982 79  0 97,787 15,116 פעילים

 82,282  0 673 44,566 37,043 לא פעילים

 195,264 79 673 142,353 52,159 סה"כ

           חשבונות עמיתים:מספר 

 116,271 79 0  99,510 16,682 פעילים

 196,475  0 732 113,166 82,577 לא פעילים

           נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 8,432,628 5,378 0  6,772,915 1,654,335 פעילים

 19,362,768 0  526,980 9,042,652 9,793,136 לא פעילים

           נתונים תוצאתיים:)באלפי ש"ח(:

  787,703  0 0   588,959 198,744  דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 3,316,675 5,378  0  1,696,004 1,615,293 תקבולים מדמי גמולים

 1,400,884 5,378 0 180,510 1,214,996 תגמולים מדמי גמולים חד פעמיים

 5,639,816 0  68,831 3,335,657 2,235,328 פההעברות צבירה לקו

 490,845 0  8,292 290,841 191,712 העברות צבירה מהקופה

 692,196 0  26,461 509,136 156,599 משיכות

 1,039,537 0  16,775 588,252 434,510 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה

 169,078 1 2,924 101,203 64,950 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

 0 0 0 0 0 דמי ניהול שנגבו מהפקדות )באלפי ש"ח(:

           שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים(:

   0.82% 0.00% 0.81% 0.75% פעילים

   0.00% 0.60% 0.77% 0.72% לא פעילים

  0% 0% 0% 0% שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות )באחוזים(:
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 :מנותקי קשרומידע בדבר חשבונות לא פעילים להלן מידע בדבר  .1.2

 

 ליום 31.03.2017
 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

קופות גמל 
 סך הכל להשקעה

           חשבונות מנותקי קשר:

 33  - -  29  4  מספר חשבונות

 843 -   - 789  54  נטו )באלפי ש"ח(: נכסים מנוהלים

 0.65  -  - 0.6   0.05 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

  0% 0% 0.3% 0.3% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

      ₪ 8,000חשבונות לא פעילים ביתרה של עד 

 890 מספר חשבונות

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

 

  2,599 נטו )באלפי ש"ח(: נכסים מנוהלים

  6 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

  0.87% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 
 ליום 31.03.2016

 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

קופות גמל 
 סך הכל להשקעה

           חשבונות מנותקי קשר:

 11  - -  11 - מספר חשבונות

 18 -   - 18 - נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(:

 0.1  -  - 0.1 - דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

  0% 0% 0.3% - שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

      ₪ 8,000חשבונות לא פעילים ביתרה של עד 

 1,173 מספר חשבונות

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

 

  3,336 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(:

  7 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

  0.89% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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 לשנת 2016
 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

 קופות גמל
 סך הכל להשקעה

           חשבונות מנותקי קשר:

 33  - -  29  4  מספר חשבונות

 835 -   - 781  54  נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(:

 7  -  - 6   1 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

   0% 0% 0.79% 0.95% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

           ₪ 8,000רה של עד חשבונות לא פעילים בית

 1,175 מספר חשבונות

 לא רלבנטי לא רלבנטי לא רלבנטי

1,175 

 3,516 3,516 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(:

 30 30 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(:

  0.88% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 

 

 

 :יןל שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדדמי ניהומידע בדבר שיעור להלן   .1.3

 

 לשנים 2015 -2017
 

  

קופות גמל 
אישיות 

לתגמולים 
 ופיצויים

קרנות 
 השתלמות

קופת גמל 
מרכזית 
 לפיצויים

קופות גמל 
 סך הכל להשקעה

שיעור דמי הניהול שרשאית החברה לגבות לפי 
           הוראות הדין )באחוזים(:

  4%/1.05%   2%  2%  4%/1.05%  פעילים

  4%/1.05%   2%   2%  4%/1.05%  לא פעילים

מנותקי קשר )בתום שנה מהמועד שבו הפך 
   0.3%   0.3%   0.3%  0.3%  למנותק קשר(

 

 

 

לדוח השנתי של  5.5ראה סעיף , מגבלות דמי ניהול, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותל .1.4

 .31.12.16החברה ליום 

  

 התפתחות ושינויים שחלו בסוגי הקופות: .1.5

 

 .של החברה 2016השנתי לשנת דירקטוריון  לדוחד' ראה בסעיף 
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 :  להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופות קודמות .2

 

 סך זכויות עמיתים )אלפי ש"ח( ליום שם הקופה ומסלול ההשקעה

  31/03/2017 31/03/2016 31/12/2016 

    ילין לפידות קופת גמל:

 267,927 19,370 529,174 ומטה)*( 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 4,588,853 3,023,461 5,937,807 601עד  50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 404,855 27,294 645,085 ומעלה)*( 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 682,435 480,548 877,388 2לין לפידות קופת גמל מסלול מניותי

 707,231 626,906 702,594 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 

 85,668 80,263 79,075 3ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 4,710,504 3,465,436 5,492,476 4מניות %25ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 6,183,390 5,267,429 6,597,949 5מניות %25ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 8,702,750 5,470,437 11,048,348 6ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

 485,682 392,917 494,864 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 98,511 105,195 94,000 7השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל ילין לפידות קרן

 345,234 129,487 561,322 )**()8ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

    ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:

 405,745 373,190 406,819 ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 121,234 100,862 138,958 ול כללי ב')***(ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסל

    :)****(ילין לפידות קופת גמל להשקעה

 3,516 - 39,356 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי

 170 - 2,319 מניות 10%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

 360 - 8,704 מניות 20%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

 70 - 243 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

 1,261 - 15,428 ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות

 27,795,396 19,562,795 33,671,909 סה"כ

 

 ב'. כללי מסלול -גמל קופת לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול  1

 ".מנייתימסלול -קופת גמל"ילין לפידות , נקרא 31.12.2015ליום  עד2

 ".מדינהמסלול אג"ח -קופת גמל, נקרא "ילין לפידות 31.12.2015עד ליום 3

 .כללי מסלול -לפידות קופת גמל מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול4

 .כללימסלול -השתלמות קרן לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול 5

 .'ב כללי מסלול-נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות  ,31.12.2015ליום  עד 6

 ".מדינהמסלול אג"ח -, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות31.12.2015עד ליום  7

 ".מנייתימסלול -רן השתלמותק לפידות"ילין  נקרא, 31.12.2015 ליום עד 8

 

 01/2016 בחודש בפעילותו החל המסלול)*( 

 09/2014 בחודש פעילותו החל המסלול)**( 

 02/2015 בחודש פעילותו החל המסלול)***( 

 12/2016 בחודשמסלולי קופת הגמל להשקעה, החלו בפעילותם )****( 
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להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח בהשוואה  .3

  :לתקופות קודמות

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

 

 .כללי מסלול -לפידות קופת גמל מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול  1

 ".מנייתימסלול -גמל קופת לפידות"ילין  נקרא, 31.12.2015 ליום עד 2

 ב'. כללי מסלול -גמל קופת לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול 3

 ".מדינה"ח אגמסלול -גמל קופת לפידות"ילין  נקרא, 31.12.2015 ליום עד 4

 .כללימסלול -השתלמות קרן לפידות מילין 1.1.2016 ביום הוסב זה מסלול 5

 '.ב כללי מסלול-נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות , 31.12.2015ליום  עד 6

 ".מדינהמסלול אג"ח -, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות31.12.2015עד ליום  7

 ".מנייתימסלול -, נקרא "ילין לפידות קרן השתלמות31.12.2015ליום  עד 8

 

 01/2016 בחודש בפעילותו החל המסלול)*( 

 09/2014 בחודש פעילותו החל המסלול)**( 

 02/2015 בחודש פעילותו החל המסלול)***( 

 12/2016 בחודשמסלולי קופת הגמל להשקעה, החלו בפעילותם )****( 

  

 שם הקופה ומסלול ההשקעה

חודשים  3

שהסתיימו 

ביום 

31/03/2017 

חודשים  3

שהסתיימו ביום 

31/03/2017 

שנה 

שהסתיימה 

31/12/2016 

    ילין לפידות קופת גמל:

 10.00% 2.51% 1.53% ומטה)*( 50ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 6.66% 1.15% 1.45% 601עד  50ן לפידות קופת גמל מסלול לבני ילי

 4.58% 1.08% 0.14% ומעלה)*( 60ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 13.54% 0.94% 4.08% 2ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות

 2.49% 1.02% (0.21%) ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 

 0.49% 0.52% 0.01% 3אג"ח ממשלת ישראלילין לפידות קופת גמל מסלול 

 5.21% 0.90% 1.04% 4מניות %25ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 4.98% 0.88% 1.08% 5מניות %25ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 6.60% 1.12% 1.43% 6ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

 2.24% 0.96% (0.31%) ין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"חיל

 0.42% 0.50% 0.02% 7ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 12.58% 0.32% 3.46% )**()8ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

    ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:

 3.92% 0.93% 0.28% לליילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כ

 5.10% 0.59% 1.00% ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב')***(

    :)****(ילין לפידות קופת גמל להשקעה 

 - - 2.06% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול כללי
 - - 0.44% מניות 10%ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד 

 - - 1.23% מניות 20%פת גמל להשקעה מסלול אג"ח עד ילין לפידות קו
 - - 0.39% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אג"ח ממשלות

 - - 4.13% ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול מניות
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 מידע נוסף: ה.
 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגיםהחברה  בעסקיחריגים או חד פעמיים אירועים  .1

 .אין

 

 הערכת וכןהנדרש  המינימליעצמי ה הוןב גירעוןאירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על  .2

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

 המצביעים על  רועיםיאהתרחשו  לא לאחריו/או ו הדוח בתקופתידיעת החברה,  למיטב .2.1

 . הדין להראות בהתאם מהחברה הנדרש העצמי בהון צפוי גירעון  

  בהוראות עמידה לצורךלך השנה הקרובה לא תדרש לגייס מקורות במה ,החברה להערכת .2.2

 הון עצמי מזערי. לעניין הדין  

 

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

 מהותית מאד זובהשקעה כאמור, על נתוני הדוחות הכספיים, מקום שהשפעה 

 .רלוונטי לא

 

  העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה ורתיא .4

בדוחות התקופתיים של  בדוח עסקי התאגיד 18ראה לעיל בסעיף  העיקריים ויעדיה החברה של האסטרטגיה אורילת

 .2016החברה לשנת 

 

 עשויה אם, החורגות ממהלך העסקים הרגיל, שהחברה החליטה לבצען בשנה הקרובה, תכניותכללי של  תיאור .5

 שרלוונטי היכן, הפעילות לתחומי התייחסות תוך, הפעולות ותוצאות העסקים מצב על מהותית השלכה להן ותלהי

 

לחוק קופות הגמל באופן שמאפשר לחברה מנהלת של קופת גמל להקים קופת גמל  16, אושר תיקון 2016ביוני  7ביום 

אלף ש"ח לקופה על שמו ויוכל  למשוך את  70להשקעה. בהתאם לתיקון בחוק, לקוח יהא רשאי להפקיד בשנה אחת עד 

החיסכון בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון. עמית שיבחר להותיר את הכספים עד לגיל פרישה יוכל לקבל את הכספים 

 כקצבה פטורה ממס. 

. 1: זו נכללים חמישה מסלולי השקעה כדלקמן קופה תחתגמל להשקעה.  קופת להפעיל החברה, החלה 28.12.16 ביום

 . מסלול אג"ח ממשלות5. מסלול מניות; 4מניות;  20%אג"ח עד  מסלול. 3מניות;  10%. מסלול אג"ח עד 2מסלול כללי; 

 

 נושאים אליהם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על הדוחות הכספיים .6

 

 ות דעתו.רואה החשבון של  החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחו
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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 החברה והאחראי הבכיר 

לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום, בתחום הכספים הסיקו כי 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע  הרבעונילעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח 

 הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
 
 
 יווח כספי:בקרה פנימית על ד ז.
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר  2017במרץ  31ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 

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

  יווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על ד ח.
 

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

בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון 

הצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה ו

( והוראות הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית IFRSבינלאומיים )

טחון בלבד יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של ב

 בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 

ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי 

 ( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים )להבטיח שער

 

 30הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 

 Committee of Sponsoring, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 2016 בספטמבר

Organizations of the Treadway Commission  (COSO( בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה .")believes כי ליום )

 , הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.2016 בספטמבר 30
 

 
 

 

 

 

     2017במאי,  23

 דב ילין תאריך אישור הדוח 

 יו"ר הדירקטוריון

 

 יה שנידל

 מנכ"ל משותף

 

 סני זלכה 

 מנכ"ל משותף

 דהן-אמיר בן

נושא המשרה הבכיר 

 בתחום הכספיים



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הצהרה לגבי גילוי

 
 

 

 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 

 

 2017של שנת  הראשוןלרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .1

 להלן "הדוח"(.)

מהותית הנחוץ  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל איננו  וחעל ידיעתי, הד בהתבסס .2

 שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.כדי שהמצגים 

 הבחינות מכלבאופן נאות, משקפים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3

מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות ההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסים

ולבקרה הפנימית הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4

 ל החברה; וכן:ש על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה .א

בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה קבענו .ב

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSבינלאומיים )

 האפקטיביותלגבי  של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו האפקטיביותהערכנו את  .ג

 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן 

או  השפיע באופן מהותי,רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד

 -כספי; וכן שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון  .5

 של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

ל הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה ש .א

 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי של החברה לרשום, הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב

 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

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

 

 
 

  

 

 

  2017במאי,  23 
 

 

  תאריך 
 

 דליה שני
 מנכ"ל משותף

 



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הצהרה לגבי גילוי

 
 

19 

 , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 

 

 2017של שנת  הראשוןלרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .1

 להלן "הדוח"(.)

מהותית הנחוץ  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 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.כדי שהמצגים 

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח יים הרבעונוחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3

מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות ההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסים

ולבקרה הפנימית הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .4

 של החברה; וכן: על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה .א

בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

ל דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה בקרה פנימית ע קבענו .ב

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSבינלאומיים )

 האפקטיביותי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי של הבקרות והנהלים לגב האפקטיביותהערכנו את  .ג

 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן 

או  השפיע באופן מהותי,רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד

 -על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן   שסביר שישפיע באופן מהותי

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון  .5

 של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

החולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים ו .א

 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי של החברה לרשום, הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב

 החברה על דיווח כספי.בבקרה הפנימית של תפקיד משמעותי 

 

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

 

 
  2017במאי,  23  

 
 

  תאריך 
 

 סני זלכה
 מנכ"ל משותף

 



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הצהרה לגבי גילוי
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 דהן, מצהיר כי:-אני, מר אמיר בן

 

 2017של שנת  הראשוןלרבעון  "החברה"( של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן הרבעוניהדוח את  סקרתי .1

 להלן "הדוח"(.)

מהותית הנחוץ  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 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.כדי שהמצגים 

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בססבהת .3

מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות ההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסים

ולבקרה הפנימית הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעלאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים  .4

 של החברה; וכן: על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה .א

ההכנה של  בפרט במהלך תקופתחברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק מידה  קבענו .ב

סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח 

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSבינלאומיים )

 האפקטיביותשל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותאת  הערכנו .ג

 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן 

או  ן מהותי,השפיע באופרבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד

 -שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון  .5

 וח כספי:של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיו

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א

 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי של החברה לרשום, הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

שיש להם  אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב

 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

 

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

 
 
 

  
 

 
  2017במאי,  23

 
 

  תאריך 
 

 דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

 בתחום הכספיים
 



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים

 7201במרץ  31ליום 
 

 )בלתי מבוקרים(



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

 דוחות כספיים תמציתיים

 7201במרץ  31ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 
  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון

  

  ת כספיים תמציתיים ביניים )בלתי מבוקרים(:דוחו

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

 4 הכוללהרווח  דוחות תמציתיים על

  

 5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

 7-10 ים לדוחות הכספיים התמציתייםביאור
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 החשבון המבקר לבעלי המניות של דוח סקירה של רואה

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

 

 

 מבוא

 

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

ם בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה ואת הדו"חות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויי 2017במרץ  31הכספי ליום 

חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן 

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

 על סקירתנו.

 

 

 היקף הסקירה

 

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

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

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

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

 התאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. ב

 

 

 מסקנה

 

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

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

 וחיסכון.

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

 

 

 2017 במאי, 23, תל אביב
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    נכסים:

 4,651  3,605  17,283  הוצאות רכישה נדחות

 2,042  1,272  -  נכסי מיסים שוטפים

 15,951  12,034  19,380  חייבים ויתרות חובה

 22,644  16,911  36,663  סך הכל נכסים 

    

    השקעות פיננסיות: 

 23,721  21,741  26,800  קרנות נאמנות

 23,721  21,741  26,800  סך הכל השקעות פיננסיות בשווי הוגן

    

 32,225  28,735  32,449  מזומנים ושווי מזומנים
    
    

 78,590  67,387  95,912  סך כל הנכסים

    

    

    

    

    

    הון:

 1,100  1,100  1,100  הון מניות

 64,090  54,510  68,236  עודפים

 65,190  55,610  69,336  סך כל הון

    

    התחייבויות:

 371  387  388  התחייבויות בגין מסים נדחים

 -  -  44  התחייבות בגין מיסים שוטפים

 13,029  11,390  26,144  זכאים ויתרות זכות

 13,400  11,777  26,576  סך כל ההתחייבויות
    
    

 78,590  67,387  95,912  סך כל ההון וההתחייבויות

    

 

 

 

    

 דב ילין 

 יו"ר הדירקטוריון

 דליה שני

 מנכ"ל משותף

 סני זלכה

 מנכ"ל משותף

 אמיר בן דהן

 נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

 

 

 

 

 

 2017 במאי, 23: תאריך אישור הדוחות
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 מל בע"מילין לפידות ניהול קופות ג
 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 הסתיימהש הסתיימהחודשים ש 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

 169,078  37,690  57,214  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

 210  228  125  והכנסות מימון רווחים מהשקעות, נטו

    

 169,288  37,918  57,339  סך כל ההכנסות

    

 87,438  19,872  28,705  דמי ניהול לחברה קשורה

 49,567  10,395  18,660  עמלות, הוצאות שיווק והפצה

 3,637  1,076  1,143  הוצאות הנהלה וכלליות

 9,322  2,182  2,488  הוצאות תפעול אחרות

    

 149,964  33,525  50,996  סך כל ההוצאות
    
    

 19,324  4,393  6,343  רווח לפני מסים על ההכנסה

    

 6,913  1,562  2,197  מסים על ההכנסה

    

 12,411  2,831  4,146  רווח לתקופה

    

    

    

 12,411  2,831  4,146  סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון 

 

 

 

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2017במרץ  31שהסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

    

 65,190  64,090  1,100  2017בינואר  1יתרה ליום 

 4,146  4,146  -  לתקופה רווח

    

 69,336  68,236  1,100  2017במרץ  31יתרה ליום 

    

 

 

 

 לתקופה של שלושה חודשים 

 2016במרץ  31ביום  הסתיימהש 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

    

 52,779  51,679  1,100  2016בינואר  1יתרה ליום 

 2,831  2,831  -  רווח לתקופה

    

 55,610  54,510  1,100  2016במרץ  31יתרה ליום 

    

 

 

 

 הסתיימהלשנה ש 

 2016בדצמבר  31ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 52,779  51,679  1,100  2016בינואר  1יתרה ליום 

 12,411  12,411  -  הרווח כולל לשנ

    

 65,190  64,090  1,100  2016בדצמבר  31יתרה לים 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 הסתיימהש הסתיימהחודשים ש 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 12,411  2,831  4,146  רווח לתקופה

    

    פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

    

    הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:

 (209) (229) (76) קרנות נאמנות

 (3,495) (2,449) (12,632) ינוי בהוצאות רכישה נדחותש

 6,913  1,562  2,197  הוצאות מיסים על ההכנסה

 (10,511) (1,116)  3,209 

    

    שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 (4,129) (212) (3,429)  שינוי בחייבים ויתרות חובה

 2,086  455  1,251  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 (6,970) (6,978) 11,863  שינוי בזכאים צדדים קשורים

  9,685 (6,735) (9,013) 

    

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:

 (7,675) (1,538) (1,326) מסים ששולמו

 -  -  1,233  מסים שהתקבלו

 
(93) (1,538) (7,675) 

    
    

 (1,068) (6,558) 3,227  עילות( שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפ

    

    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (2,000) -  (3,003) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

    

 (2,000) -  (3,003) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
    
    

 (3,068) (6,558) 224  במזומנים ושווי מזומנים)ירידה(  עלייה

    

 35,293  35,293  32,225  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    

 32,225  28,735  32,449  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 ים לדוחות הכספייםביאור
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 כ ל ל י - 1 ביאור

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה: א.

 

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

, במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה הינה מוסד כספי לעניין מס 2004החלה את פעילותה בדצמבר 

 ערך מוסף.

 

 קופות גמל מסלוליות: ארבעהחברה עוסקת בניהול 

 

 קרן השתלמות -ילין לפידות  (1)

 קופת גמל -ילין לפידות  (2)

 קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות  (3)

 קופות גמל להשקעה –ילין לפידות  (4)

 

ולשנה  2016בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.

 שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם.

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.

 

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

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

 

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

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2016בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

 

 הוצאות רכישה נדחות: .ב

 

( אם DACעמלות לסוכנים המשולמות עבור גיוס עמיתים נוספים  לקופות הגמל נרשמות כהוצאות רכישה נדחות )

מופחת על פני   DAC-ן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי ניהול, צפויה. הניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אות

 התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.

 

הקבוצה בוחנת את ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות מדי תקופת דיווח על בסיס הנתונים הנצברים 

אצת הפחתת הוצאות הרכישה הנדחות או אף בחברה. במידה ולא תתקיים ברות השבה, יתכן שיהיה צורך בה

 במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.

 

 מיסים על הכנסה בדוחות ביניים: ג.

 

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

 ביתרות המיסים הנדחים. 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 בסיס ההצמדה: .ד

 

 . בתום תקופת הדיווחיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון  (1)

 

 להלן נתונים על המדד: (2)

 מדד בישראל 

 מדד ידוע מדד בגין 

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:

 118.10 118.46 2017במרץ  31ליום 

 117.62 117.38 2016רץ במ 31ליום 

 118.34 118.34 2016בדצמבר  31ליום 

   

 % % שיעורי השינוי:

   

   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:

 (0.2) 0.1 2017במרץ  31ביום 

 (0.90) (1.00) 2016במרץ  31ביום 

 (0.2) (0.3) 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 שווי הוגן בחלוקה לרמות -ים מכשירים פיננסי - 3ביאור 

 

 הטבלה דלהלן מציגה ניתוח מכשירים פיננסיים המוצגים על פי שווים ההוגן. הרמות השונות לשווי הוגן הוגדרו באופן הבא:

 

  מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. - 1רמה 

  לעיל. 1ם ברמה נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישרים, שאינם כלולי - 2רמה 

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה 

 

 2017במרץ  31ליום  

 סה"כ 1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   נכסים פיננסיים:

 26,800  26,800  קרנות נאמנות

 26,800  26,800  סך הכל

   

 

 2016במרץ  31ליום  

 סה"כ 1רמה  

 פי ש"חאל אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   נכסים פיננסיים:

 21,741  21,741  קרנות נאמנות

 21,741  21,741  סך הכל

   

 

 2016בדצמבר  31ליום  

 סה"כ 1רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים:

 23,721  23,721  קרנות נאמנות

 23,721  23,721  סך הכל
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 רישות הוןהון עצמי וד - 4ביאור 

 

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

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

 לתקנות כמפורט להלן.

 

הקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( להלן נתונים בדבר ההון הנדרש ו ב.

תקנות ההון( והנחיות  -)להלן  2012-)הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב

 הממונה:

 במרץ 31ליום  
 31ליום 

 בדצמבר

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 

 "חאלפי ש אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 56,545  47,792  63,477  (2()1) הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 65,190  55,610  69,336  הון עצמי קיים

 8,645  7,818  5,859  עודף

    

    

    הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (1)

 15,000  15,000  15,000  מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים עד  0.1%

 6,398  2,281  9,336  מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים מעל  0.05%

 36,847  32,211  40,841  מסך ההוצאות השנתיות 25%

 (1,700) (1,700) (1,700) הקלה בגין עריכת ביטוח

 56,545  47,792  63,477  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

    

העומדים סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים 

 -  -  -  בכללי הנזילות וההשקעה

    

 

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש מחברות מנהלות  2012בחודש פברואר  (2)

 של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

 

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

 השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

 

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

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

 .2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-התשע"ב

 

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

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

 לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש בהוראות הדין.
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 הון עצמי ודרישות הון )המשך( - 4ביאור 

 

 )המשך( ב.

 

המזערי  לפחות מסכום ההון העצמי 50%ילים בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נז (3)

 הנדרש ממנה. 

 

 להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים:

 במרץ 31ליום  
 31ליום 

 בדצמבר

 7 1 0 2 6 1 0 2 6 1 0 2 

 ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 נכסים נזילים נדרשים בהתאם להוראות המעבר

 28,273  23,896  31,739  לעיל( 2)ראה סעיף 

    

 55,946  50,476  59,249  נכסים נזילים וסחירים

    

 

 . 2017במרץ  31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 

 

 

 מיסים על ההכנסה - 5ביאור 

 

 הגדרתו בחוק מס ערך מוסף.החברה הינה "מוסד כספי" כ א.

 

 מסים מהוצאות מורכבות  2017במרץ,31 ביום  שהסתיימה שלושה חודשים של לתקופה הכנסה על מסים הוצאות ב.

כמו כן, החברה רושמת מסים נדחים בגין הפרשי עיתוי  .35.04% של מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפים

 ן דרך רווח והפסד.בהכרה בהכנסות מנכסים פיננסיים בשווי הוג

 

 

 דמי ניהול לחברה קשורה - 6ביאור 

 

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

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

 ספת מע"מ מהרווח מפעילויות רגילות לפני מיסים על ההכנסה.בתו 70% -ל

 

 התחייבויות תלויות - 7ביאור 

 

 להלן פירוט בדבר הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה:

 

( ובקשה 1409-03-17, הגישה עמיתה בילין לפידות קופת הגמל המנוהלת על ידי החברה, תובענה )ת"צ 15.3.17ביום 

טענות התובעת נוגעות לאופן יישום החברה את תקנות הפיקוח על  גד החברה וחברה מנהלת נוספת.לאשרה כייצוגית כנ

, וכן טענות בשל הפרת הוראות הקשורות לזכות 2012-שירותים פיננסיים )קופות גמל( )איתור עמיתים ומוטבים(, תשע"ב

יצוין, כי חישוב סך התביעה  .1981-תשמ"א יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק הגנת הפרטיות,-לפרטיות כזכות נגזרת חוק

 המופיע בבקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית אינו ברור ולפיכך אין ביכולתה של החברה לקבוע מהו סך התביעה.

כי טענות ההגנה של החברה תתקבלנה והבקשה לאישור הבקשה  (,more likely than notלהערכת החברה יותר סביר )

עוד יצויין, כי הואיל והיקף החשבנות הרדומים בחברה הנו נמוך ביותר והחברה פועלת בהתאם להוראות כייצוגית תידחה. 

הדין לעניין איתור עמיתים ומוטבים הרי שלהערכת החברה החשיפה הכספית של התביעה אינה מהותית. בהתאם לכך לא 

 נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.

 

 

 

  


