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  3131במרץ  13שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 
 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

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

. 1112קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  2החברה החלה לפעול בניהול . 1112בנובמבר  12ביום 
)עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות  מסלוליות, ראה  1100במהלך שנת 

 .מרכזית אחת לפיצויים וקופהנות השתלמות קר 2קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלולהלן( 
 

מנהלת  0.0.1101הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  30.01.1100 םביו
 השקעה כמסלולי ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות יתרהחברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו 

-"ההתשס(, גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 2' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה
 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, 1115

 . הממונה פרסםש לנוהל בהתאםו, 1119-"טהתשס(, 1119-1101
 

המנוהלים ע"י החברה למועד  קרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגרתן, קופות הגמל, להלן פירוט
 (:בדבר סוג האישורים)*( שיש לקופותפרטים )לרבות  הדוח

 

 
 

 בהשהופקדו ופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט כספים אישור כקופת גמל לקצבה לגבי כספים שה)*( 
לתגמולים בלבד, לגביהן חל אישור כקופת גמל  1112בשל שנות המס שקדמו לשנת או בקופת גמל אחרת והועברו אליה 

  לפי העניין. או כקופת גמל אישית לפיצויים

 ומסלול ההשקעה שם הקופה
מספר 

אישור מס 
 הכנסה

 )*(סוג האישור ניהול
מעמד 

 העמיתים

     :ילין לפידות קופת גמל

 איםשכירים ועצמ לא משלמת לקצבה בנאמנות 5301 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5301 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5301 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5510 מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים לא משלמת לקצבה בנאמנות 5013 מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5301 מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5511  מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5051 מסלול אג"ח –קרן השתלמות ין לפידות יל

 שכירים ועצמאים השתלמות בנאמנות 5015 מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 מעבידים פיצויים בנאמנות 5301 ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 :בעלי המניות בחברה
 

ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,ה  מוחזק  במלואו  בהונה  המונפק  והנפרע  של  החבר
, חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון )מחזיקה 503067326

במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, העוסקת 
העוסקת בניהול קרנות  קרנות נאמנות בע"מ, לובניהול תיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניה

הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד  נאמנות.
, ולידר שוקי הון בע"מ מזכויות ההצבעה 15%-מהזכויות בהון  ו 12.32%-המחזיקים  כל  אחד ב

  ( בע"מ.1115ל נכסים פיננסיים )בהון ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהו 51%-המחזיקה ב
 

כל  15%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של  דב ילין ויאיר לפידות,
נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר   2.01.1101ביום  אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל.

 ATE( בע"מ, לבין 1115ים )החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסי
Technology Equipment B.Vוכתוצאה מכך הפכה ,  ATE Technology Equipment B.V 

לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. באותו מועד חדלה שרם פודים גרופ מלהיות בעלת 
ן היתר נית למר דן דוד ז"ל, באמצעות גופים בשליטתו, השליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ.

דן דוד בקרן דן  והזכויות שהיו נתונות למר חדש בחברה. נכון להיום לא הוצא היתר שליטה שליטה
  .דוד הינן בידי עזבונו

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

 

 ‚  

 שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסוד:

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

 
 מצב עסקי  החברה .0

  -אלפי ש"ח ו 16,353 -אלפי ש"ח, לעומת כ 12,553 -ם בכמימסתכ 1103במרץ,  30החברה  ליום  סך נכסי
 בהתאמה. 1101בדצמבר,  30-ו 1101, במרץ 30"ח לימים אלפי ש 17,019

 -אלפי ש"ח ו 3,222  -אלפי ש"ח, לעומת כ 3,366-מסתכמות בכ 1103, במרץ 30התחייבויות החברה ליום 
בהתאמה. שינוי עיקרי בהתחייבויות  1101בדצמבר,  30-ו 1101, במרץ 30אלפי ש"ח לימים  1,526

 קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה.  השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה
 

אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי בסך  15,027–מסתכם בכ  1103במרץ,  30ההון העצמי של החברה ליום 
  בהתאמה. 1100בדצמבר,  30-ו 1101במרץ,  30אלפי ש"ח לימים  12,523 -אלפי ש"ח ו 11,269

 
 תוצאות הפעילות .1

מסתכמות  1103במרץ,  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושהמי ניהול לתקופה של הכנסות החברה מד
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  05,593אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  10,166לסך 

. שינוי בהכנסות החברה מדמי 1101בדצמבר  30אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  71,200והכנסות בסך 
  בהיקף הנכסים המנוהל.נוי ניהול נובע משי

 
 שלושהלתקופה של )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( דמי הניהול לחברה קשורה 

אלפי  01,595אלפי ש"ח, לעומת סך של  03,766הסתכמו לסך  1103במרץ,  30חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה  26,133ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בסך 

 . 1101בדצמבר  30ביום 
 

מסתכם לסך של  1103במרץ,  30חודשים שהסתיימה ביום  שלושההרווח הנקי של החברה לתקופה של 
 1,116אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בסך  501 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 612

 .1101 בדצמבר 30אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 
 

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד
 )אלפי ש"ח(

 
 נזילות ומקורות מימון .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
 השוטפת פעילותהמ חברהנבעו ל 1103במרץ,  30שהסתיימה ביום  חודשים שלושהה של . בתקופבאשראי
 בסך מזומנים השוטפת מפעילותה לחברה נבעו אשתקד המקבילה בתקופה"ח, ש אלפי 010 של בסך מזומנים

 נכסיםרכישות של "ח )ש אלפי 1,216 -כ השתמשה החברה לפעילות השקעה זו בתקופה"ח. ש אלפי 1,731
 .אשתקד המקבילה תקופהאשר נבעו לחברה מפעילות השקעה ב"ח ש אלפי 203 לעומת(, םפיננסי
 

 
חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 

 ספטמברב במרץ 13
 לשנה שהסתיימה ביום

 3131 3133 3133/13/33 
 132,55 512110 152111 הכנסות מניהול קופות גמל

 52311 35, 11 מהשקעות והכנסות מימון, נטורווחים )הפסדים( 

 6431,7 493551 843,12 תסך הכנסו

    

 112113 512511 132,31 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 53103 053 001 הוצאות מס

 83887 948 701 רווח לתקופה



 ל בע"מניהול קופות גמילין לפידות 
 

 דוח הדירקטוריון
 
 

6 

 
 
  התפתחויות כלכליות במשק .ג

 
  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה

 
מגורמים כלכליים, מושפע והחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 

על מחירי ופעילות בשוק ההון, ההיקף גורמים אלו משפיעים על וניים בישראל ובעולם. וביטח יםפוליטי
  ניירות הערך.

 
, מדד 5.26%-עלה ב 75, מדד תל אביב 2.39%-ב 15 מדד תל אביב עלה 1103של שנת  הראשוןבמהלך הרבעון 

 11, ומדד תל בונד 1.07%-ב  ירד, מדד אג"ח ממשלתי 1.57%-, מדד אג"ח כללי עלה ב01.13%-ב עלה 51יתר 
 .0.06%-ב  עלה

 
 

 תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות
 כללי

נרשמו עליות שערים במדדי המניות, על רקע הרכבת הממשלה החדשה  1103של שנת  הראשוןברבעון 
וכן על רקע המשך המדיניות  1103ב וההערכה כי תיטיב להתמודד עם הגרעון הגדול שנוצר בתקצי

המוניטארית המרחיבה הננקטת ברחבי העולם ובישראל. במהלך הרבעון נזקקה קפריסין לחילוץ המערכת 
הבנקאית, בין היתר על רקע הפסדים שספגה מהשקעה באג"ח יווניות. קפריסין נדרשה לממן חלק מהחילוץ 

ות הסכנה שבתקדים זה, ההערכות בשווקים היו כי על ידי הטלת מס על פיקדונות לקוחות הבנקים. למר
 תמדובר בצעד שנגזר מהמאפיינים המיוחדים למערכת הבנקאות הקפריסאית, כאשר חלק גדול מהפיקדונו

הנם של תושבי חוץ אשר נטען כי הפקידו כספים אלו שלא על פי הסטנדרטים הנהוגים באיחוד האירופי ואף 
בעבר. למרות המשבר הקפריסאי, נרשמו ירידות תשואה נוספות באגרות  תקיבלו ריבית גבוהה על הפיקדונו

החוב של מדינות הפריפריה בגוש האירו, בעיקר על רקע המשך הציפיה לתמיכה מאסיבית של הבנק המרכזי 
האירופי בעת הצורך, ואף צפי להורדת ריבית נוספת. בנוסף, התרבו ההערכות כי אירופה ככלל תנקוט 

ר מוטי צמיחה ופחות מוטי צנע. זאת על רקע המיתון, שיאי האבטלה והירידה בתשואות בצעדים שהנם יות
אגרות החוב הממשלתיות במדינות הפריפריה אשר מאפשר למדינות אלו לגייס חוב נוסף. ביפן הכריז הבנק 

יקף המרכזי היפאני על תכנית הרחבה מוניטארית משמעותית שתעשה על ידי על ידי קניית אג"ח ממשלתי בה
. עוד נציין את הסכם הפיוס בין ישראל לטורקיה אשר שיפר את 1%-ל 0%-גדול והעלאת יעד האינפלציה מ

 הסנטימנט בשוק ההון בארץ.
 

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

 
-דצמבר עלה במדד המחירים לצרכן. מדד  לא התשנה 1103של שנת  הראשון במהלך הרבעון  – אינפלציה

פברואר נותר  ,  מדד, בשיעור נמוך  מההערכות המוקדמות1.1%-ינואר ירד ב מדד, גבוה מהתחזיות. 1.1%
, אמצע 0.5%-החודשים החולפים עמדה על כ 01-בבתחילת הרבעון האינפלציה  ללא שינוי בהתאם לתחזיות.

הציפיות לאינפלציה  0.5%החודשים החולפים על  01-עון עמדה האינפלציה ביעד האינפלציה. גם בסוף הרב
הנהלת . 0.2%-לרמה של כ 0.5%-עלו במהלך הרבעון מרמה של כהחודשים הבאים הנגזרות משוק ההון  01-ב

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

 
 .1103של הראשון לעומת האירו במהלך  3.72%-ב ותוסףלעומת הדולר  1.62%-תוסף בהשקל - דולר-שקל

ניתן להסביר את התיסוף בשקל אל מול האירו על רקע הציפיות להורדת ריבית הבנק המרכזי האירופי 
 והתמשכות המיתון בגוש האירו.
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על . 0.75%והוסיפה לעמוד  על ריבית בנק ישראל  לא השתנתה 1103של  הראשוןרבעון במהלך ה – ריבית
אשר הינו בין במהלך הרבעון במרכז יעד האינפלציה )החודשים שחלפו  01-האינפלציה ברקע הימצאותה של 

לאזן בין הסיכונים להאטה וזאת על מנת  במהלך הרבעון הותיר בנק ישראל את הריבית ללא שינוי(, 1-3%
השינויים יחת המשק הישראלי וסיכוני המשבר באירופה אל מול החששות מהמשך עליה במחירי הדיור. בצמ

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

 
וזאת בהשוואה ₪,  מיליארד  3.5רעון עמד על הג 1103ברבעון הראשון של שנת  -הגירעון בתקציב המדינה

מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. לאחר השלמת הבחירות  החל משרד האוצר  1.3לגירעון בגובה 
הסתיימה עם גרעון של  1101תוצר מהרמה הגבוהה הנוכחית )שנת  3%לדון באופן החזרת הגירעון לסביבת 

יסים וקיצוצים פיסקאליים על מנת לחזור לתוואי פיסקאלי יציב תוצר(. נראה כי יוכרזו העלאות מ 2.5%-כ
 יותר. הנהלת החברה עוקבת אחר התקדמות התוכניות לשיפור התוואי הפיסקאלי.

 
 תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים

יליוני מ 0,611.7גויסו בשוק הראשוני  1103במהלך הרבעון הראשון של שנת  - גיוסי הון וחוב על ידי חברות
מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך  0,123-ש"ח בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל

מיליוני ש"ח  00,271.2-באג"ח קונצרני, בהשוואה ל₪ מיליוני  01,721.2גויסו  1103הרבעון הראשון של שנת 
מיליוני  3,270שוואה גיוס נטו של בה₪ מיליוני  3,357בתקופה המקבילה אשתקד. באג"ח ממשלתי גויסו נטו 

 ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
 

 אלו תמגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל ומצבן של הקופות ביחס להתפתחויו
המנוהלים באמצעות קופות הגמל של  צבירה חיובית בנכסיםנרשמה  1103של  הראשוןבמהלך הרבעון 

וסך הנכסים ₪, מיליוני  521.5ך הרבעון  עמדה על ל של החברה במהלהחברה. הצבירה נטו בקופות הגמ
מיליוני  9,123.9זאת לעומת נכסים בסך של ₪, מיליוני  01,112.1עמד על  1103 מרץהמנוהלים על ידה בסוף 

. סך הנכסים המנוהלים בענף קופות הגמל במרץ  1101דצמבר אשר נוהלו בקופות הגמל של החברה בסוף ₪ 
 .1101 בדצמבראשר נוהלו בכלל קופות הגמל ₪ מיליוני  302,222.0לעומת ₪, יוני מיל 312,527.3הינו  1103

במהלך הרבעון הנכסים המנוהלים בקופות הגמל של החברה גדלו בשיעור גבוה יותר משיעור הגידול בכלל 
 קופות הגמל.

  

 
  המשפיעים על החברה ותקנות שינויי חקיקה

 
- קוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()דמי ניהול(, התשע"בפורסמו ברשומות תקנות הפי 10.6.01 ביום

בתקנות נקבע, כי דמי הניהול המקסימאליים בקופת גמל לא משלמת לקצבה יהיו בשיעור  "(.התקנות)" 1101
 30.01.03מההפקדות. במקביל נקבעה הוראת שעה לפיה עד ליום  2%לשנה מהיתרה הצבורה ועוד  0.15%של 

בתקנות  מההפקדות. 2%לשנה מיתרת הנכסים וכן עד  0.0%ניהול מקסימאליים של  תתאפשר גביית דמי
עוד נקבע בתקנות, כי  (.1% יוותרונקבע, כי האמור לא יחול על קרנות ההשתלמות )דמי ניהול מקסימאליים 

 ביחס לעמית שהקשר עמו נותק יופחתו דמי הניהול עד שיחודש הקשר.
 

ניהול במכשירי  דמיפורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " 0.0.1103יום בהמשך לפרסום התקנות, ב
לתקופות קצרות העשויות  בדמי ניהולשמטרתו הגבלת גופים מוסדיים במתן הטבות   " החיסכון הפנסיוני

למתן הטבות כאמור,  מינימליתלהשפיע על בחירה לא מושכלת של מוצר. לנוכח האמור לעיל, נקבעה תקופה 
 אגוף מוסדי יהבהתאם לחוזר  להגברת השקיפות בנוגע לדמי הניהול הנגבים בפועל מהעמית.וכן הוראות 

רשאי להציע לעמית שיעור דמי ניהול הנמוך משיעור דמי הניהול המרבי הקבוע לפי דין, ובלבד שההצעה 
ור האמורה תהיה תקפה במהלך תקופה של שנתיים או יותר מהיום שבו החלו להיגבות דמי הניהול בשיע

המוצע. עם זאת, נקבעו מקרים חריגים במסגרתם הגוף המוסדי רשאי להעלות את דמי הניהול לפני השלמת 
לעניין הגברת השקיפות בנוגע לדמי  התקופה האמורה, ובתנאי שהוסכם על כך עם העמית מראש ובכתב.

נותן לעמית ייעוץ פנסיוני גוף מוסדי ישלח לעמית ולבעל הרישיון אשר ניהול הנגבים בפועל מהעמית נקבע כי, 
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מתמשך או שיווק פנסיוני מתמשך, אם ישנו, ובמשך מתן תקופת הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני 
כאמור, הודעה על הגדלה בשיעור דמי הניהול הנגבים מהעמית. העלאה כאמור לא תחול אלא בתום חודשיים 

ודעה בו יועלו דמי הניהול, לפי המאוחר, ובלבד מהמועד שבו נשלחה ההודעה האמורה, או המועד שצוין בה
תחילת הוראות החוזר ביום  שההודעה לא נשלחה מוקדם יותר מארבעה חודשים לפני מועד ההעלאה הצפוי.

0.0.1103  . 

 

 ביטוחיים( )כיסויים גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות, פורסמו ברשומות 0.0.1103ביום 
, התקנות מאפשרות לחברות מנהלות של קופות גמל להציע לעמיתיהן כיסוי 1103-"גתשע(, גמל בקופות

ביטוחי דומה לזה המוצע לעמיתים בחברות ביטוח, במטרה להגביר את התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני 
 ביטוח בקופת ביטוחי לכיסוי התנאים את, מפרטות התקנות כן כמוואת התחליפיות בין המוצרים השונים. 

 ביטוחי כיסוי על לשמירה התנאים, גמל קופת של מנהלת חברה של תיווך באמצעות ביטוחי כיסוי ישתורכ
 של המנהלת החברה ידי על קבוצתי חיים ביטוח כיסוי לרכישת והתנאים גמל לקופת הפקדות הפסקת לאחר
ו, ע"פ החוזר באתר אגף שוק ההון חוזר המסדיר פעילות ז 01.01.1101במקביל פורסם ביום . הגמל קופת

חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לשווק לעמיתים בקופת גמל שבניהולה ביטוח פרט לאחר שניתן לה 
לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, הרישיון יוגבל לשיווק כיסוי ביטוחי  2רישיון סוכן תאגיד ביטוח לפי סעיף 

פרט בלבד. תחולת התקנות והחוזר, מיום לסיכוני מוות, לסיכוני נכות ולשחרור מתשלום, בפוליסות ביטוח 
0.0.1103. 
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .א

 
 
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .0
 

בתקופת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשוק ההון הישראלי. זאת לאחר 
הנוגעים בין היתר לשינוי דרכי החיסכון והניוד בקופות הגמל, ים האחרונות, בשנשינויים מהותיים בענף 

להגדלת השקיפות בקשר עם ביצועי קופות גמל והקלת מנגנון העברת הכספים מקופה לקופה. להערכת 
החברה השפיעו השינויים האמורים על העברת כספים מנוהלים מקופה לקופה. לעומת זאת, מגבלות הדין 

בהיקף ההפקדות לקופות  ות בקשר עם השקעה בקופות גמל פגעות ההשקעה והזכאות להטבלעניין תקופ
  הגמל בענף.

 
 
 
להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת בדוח בהשוואה לתקופות  .1

  :קודמות
 

 היקף נכסי הקופה ליום )אלפי ש"ח( 

 13/33/3133 13/33/3133 13/11/3131 שם הקופה ומסלול ההשקעה 

    :ילין לפידות קופת גמל

 322,92233 23,323,2, 2,480,133 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 32,33,, 2,,4,2, 274,703 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 ,,9224, 3332293 737,634 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 222,33, 9,,3292 830,929 לי ב'מסלול כל -ילין לפידות קופת גמל 

 3,,32,2 3,22,43 108,376 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 ,,3293329 222422,3, 3,139,789 מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 2222,39 32,332,99 1,411,691 מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 33,2233 3232394 395,720 מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 232329 33,2232 108,260 מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 3932394 4,22992 541,028 ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 ,,943,943 249,342,9 10,028,263 סה"כ
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ומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת להלן פירוט התשואות הנ .1

 :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

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

 

 

 
 
 
 
 

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

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

 
 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון

 זוהר ושות' בריטמן אלמגור Deloitte  :רואה חשבוןמשרד 
 , תל אביב0מרכז עזריאלי  מען המשרד: 

  שימול-רו"ח שלמה בן השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:

חודשים  1 שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

13/11/3131 

שנה 
שהסתיימה 
13/33/3133 

שנה 
שהסתיימה 
13/33/3133 

    :ילין לפידות קופת גמל

 (5351%) 55311% 0331% מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 (553,5%) %,5135 13,3% מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 1311% %,131 3313% מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 (3311%) 55311% 03,1% מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 03,1% 301%, 3333% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

     :ילין לפידות קרן השתלמות

 (3311%) 53311% 1311% מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 (3311%) 55301% 03,1% מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 1311% 1311% 3311% מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 0311% 311%, 3331% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 33,1% 1315% 53,5% ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 בקרות ונהלים לגבי גילוי: .ג

 
הלת החברה בשיתוף המנכ"ל והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה הנ

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

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

 בהוראות אלו.
 
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי: .ד
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי  1103ץ, במר 30ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 
אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על הדיווח 

 הכספי.
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

     1103 , במאי 13

 דב ילין תאריך אישור הדוח 
 יו"ר הדירקטוריון

 

 דליה שני
 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
 
 

 3, 

 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

 1103של שנת  הראשוןלרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .0
 להלן "הדוח"(.)

מהותית  עובדהמצג של  וצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר במכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .1
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

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

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 :; וכןשל החברה הפנימית על דיווח כספי

להבטיח  מיועדיםקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ה .א
בפרט במהלך תקופת ההכנה של  ,חברהעל ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

  וח.דה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

לגבי  נואת מסקנותי נווהצגחברה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו .ג
 -; וכן בהתבסס על הערכתנושל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח,  ותהאפקטיבי

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

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

על דיווח  תכל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימיאת  .א
 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי של החברה לרשום, האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת כספי,

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

 

 י לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על  פי כל דין.אין באמור כד
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 , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 
 

 1103של שנת  הראשוןלרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .0
 ."(להלן "הדוח)

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד התבססב .1
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפים באופן נאות, חר הכלול בדוח ומידע כספי אהרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 של החברה; וכן: נימית על דיווח כספיהפ

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

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

ה והצגנו את מסקנותינו לגבי של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החבר האפקטיביותהערכנו את  .ג
 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן  האפקטיביות

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

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

בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות .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.
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 מצהיר כי: דהן,-אמיר בןאני, מר 
 

 1103של שנת  הראשון לרבעון של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .0
 ."(להלן "הדוח)

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .1
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים דעל ידיעתי, ה בהתבסס .3
במצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה המהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסיםלימים ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביל בקרות ונהלים וקיומם שתם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .2
 של החברה; וכן: הפנימית 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

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSדיווח בינלאומיים )

ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי ש האפקטיביותהערכנו את  .ג
 -של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן  האפקטיביות

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

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

ליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל ה .א
 -; וכןלעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי של החברה לרשום, הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

ש להם שי אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב .ב
 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 ייםדוחות כספיים תמצית
 3131במרץ  13ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 
 
 

 דוחות כספיים תמציתיים
 3131במרץ  13ליום 

 
 
 

 )בלתי מבוקרים(
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 ע מ ו ד 
  

  
 1 דוח סקירה של רואי החשבון

  
  דוחות כספיים תמציתיים ביניים )בלתי מבוקרים(:

  
 3 תמציתיים על המצב הכספידוחות 

  
 2 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  
 5 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

  
 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  
 7-9 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  



 

, 
 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של
 קופות גמל בע"מילין לפידות ניהול 

 
 

 מבוא
 

"החברה"(, הכולל את הדו"ח  -סקרנו את המידע הכספי המצורף של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן 
ואת הדו"חות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון  1103במרץ  30התמציתי על המצב הכספי ליום 

יימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסת
"דיווח כספי  IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
 
 

 היקף הסקירה
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  0תנו בהתאם לתקן סקירה ערכנו את סקיר
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת 

ים מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטי
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 שהיו יכולים להיות 
 מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 
 

 המסקנ
 

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל 
 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע 

ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון  הכספי הנ"ל אינו
 . 0962-במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד

 
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

 
 

 3131במאי,  31, תל אביב
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 תמציתיים על המצב הכספידוחות 

 
 
 
 בדצמבר 13ליום  במרץ 13ליום  

 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    נכסים:
 691  257  0,310  נכסי מיסים שוטפים
 6,173  2,992  6,701  חייבים ויתרות חובה

    

    יננסיים בשווי הוגן:השקעות פיננסיות בנכסים פ
 9,561  -  01,113  קרנות נאמנות

 -  5,225  -  נכסי חוב סחירים
 -  3,159  -  מניות

 9,561  2,512  01,113  סך הכל השקעות פיננסיות בשווי הוגן

    
 01,212  01,392  2,509  מזומנים ושווי מזומנים

    

 17,019  16,353  12,553  סך כל הנכסים

    

    

    

    הון:
 0,011  0,011  0,011  הון מניות

 13,223  10,769  12,127  עודפים

    
 12,523  11,269  15,027  סך כל הון

    

    התחייבויות:
 1  367  05  התחייבויות בגין מסים נדחים

 1,522  3,007  3,350  זכאים ויתרות זכות

    
 1,526  3,222  3,366  סך כל ההתחייבויות

    
    

 17,019  16,353  12,553  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

 
 

 3131במאי,  31 תאריך אישור הדוחות:
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 ל קופות גמל בע"מילין לפידות ניהו
 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 13ביום  במרץ 13ביום  

 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    
 71,200  05,593  10,166  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

 0,115  210  21  רווחים )הפסדים( מהשקעות, נטו והכנסות מימון, נטו

    
 70,236  05,992  10,322  סך כל ההכנסות

    
 26,133  01,595  03,766  דמי ניהול לחברה קשורה

 03,367  1,777  2,229  עמלות, הוצאות שיווק והפצה
 1,152  202  272  הוצאות הנהלה וכלליות

 6,316  0,321  0,703  הוצאות תפעול אחרות

    
 67,921  05,071  11,216  סך כל ההוצאות

    
    

 3,256  211  921  רווח לפני מסים על ההכנסה

    
 0,131  301  332  מסים על הכנסה

    

 1,116  501  612  רווח לתקופה

    

    

 1,116  501  612  סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

 
 
 
 לתקופה של שלושה חודשים 

 93,3במרץ  ,3שנסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

    
 12,523  13,223  0,011  1103בינואר  0יתרה ליום 

 612  612  -  רווח לתקופה

    

 15,027  12,127  0,011  3131במרץ  13יתרה ליום 

    
 
 
 
 לתקופה של שלושה חודשים 

 93,9במרץ  ,3שנסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

    
 11,357  10,157  0,011  1101בינואר  0יתרה ליום 

 501  501  -  רווח לתקופה

    

 11,269  10,769  0,011  3133במרץ  13יתרה ליום 

    
 
 
 
 לשנה שנסתיימה 

 93,9בדצמבר  ,3ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 11,357  10,157  0,011  מבוקר - 1101בינואר  0יתרה ליום 

 1,116  1,116  -  רווח נקי לשנה

    
 12,523  13,223  0,011  מבוקר - 3133בדצמבר  13יתרה ליום 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 
 
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שנסתיימה חודשים שנסתיימה 
 בדצמבר 13ם ביו במרץ 13ביום  

 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 1,116  501  612  רווח לתקופה

    

    פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

    הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:
 (556) (330) -  סחירים נכסי חוב

 263  61  -  מניות
 (5) -  (37) קרנות נאמנות

 0,131  301  332  הוצאות )הכנסות( מיסים על ההכנסה

  310  20  0,031 

    

    שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 (0,322) (303) (637) שינוי בחייבים ויתרות חובה
 639  07  329  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 (1,302) (0,013) 202  שינוי בזכאים צדדים קשורים

  071 (0,209) (3,167) 

    

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה:
 (3,552) (0,917) (952) מסים ששולמו

 071  60 -  מסים שהתקבלו

 

(952) (0,266) (3,326) 
    
    

 (3,195) (1,731) 010  ילות( שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפע
     
 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 2,909  591  -  תמורה ממימוש השקעות פיננסיות
 (9,733) (079) (1,216) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

    
 (202) 203  (1,216) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

    
    

 (3,919) (1,309) (1,125) ירידה במזומנים ושווי מזומנים

    
 02,703  02,703  01,212  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

    
 01,212  01,392  2,509  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כ ל ל י - 3 ביאור

 
 תיאור כללי של החברה ופעילותה: א.

 
כחברה  1112בנובמבר  12החברה( התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -לין י

פרטית. החברה סווגה כמוסד כספי כמשמעו על פי חוק מע"מ ועוסקת ליום הדוח על המצב הכספי 
 בניהול שלוש קופות גמל רב מסלוליות.

 
 1101-9-00זזר גופים מוסדיים , הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לחו1101בתוקף מהדוח השנתי 

"מבנה הנדרש בדוחות כספיים של חברות מנהלות בהתאם לתקני הדיווח  – 1101ביולי  31מיום 
 ". נתוני ההשוואה של הרבעון דאשתקד הותאמו למפרע בהתאם.IFRSהבינלאומיים 

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

 ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו אליהם. 1101
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.
 

"דוחות כספיים ביניים"( של החברה נערכו בהתאם לתקן  -הדוחות הכספיים התמציתיים )להלן 
 .IAS") 32" -פי לתקופות ביניים" )להלן , "דיווח כסIAS 32חשבונאות בינלאומי 

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

, ולשנה שהסתיימה באותו 2012בדצמבר  30הזהים לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
 תאריך.

 
 מיסים על הכנסה בדוחות ביניים: .ב

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

 את סך השינוי ביתרות המיסים הנדחים. 
 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: .ג
 
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים  (3)

 .לתום תקופת הדיווח.תקפים  שפורסמו על ידי בנק ישראל והיו
 

בתום תקופת יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון  (3)
 . )מדד החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי(.הדיווח

 
 להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד: (1)

 מדד בישראל שער החליפין 

 מדד ידוע יןמדד בג היציג של הדולר 

 נקודות נקודות )ש"ח( 

    תאריך הדוחות הכספיים:
 007.66     007.91    3.622         1103במרץ  30ליום 
 005.97 006.21 3.705 1101במרץ  30ליום 
 007.62 007.27 3.733 1101בדצמבר  30ליום 

    
 % % % שיעורי השינוי:

    

    מה:לתקופה של שלושה חודשים שהסתיי
 1.10     1.11     (1.12)         1103במרץ  30ביום 
 - 1.39 (1.77) 1101במרץ  30ביום 

 0.22 0.63 (1.31) 1101בדצמבר  30לשנה שנסתיימה ביום 

    
 

 הון עצמי ודרישות הון - 1ביאור 
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יך את מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמש א.

פעילותה כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. 
 החברה כפופה לדרישות הון בהתאם לתקנות כמפורט להלן.

 
להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  ב.

 1101-נדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב)קופות גמל( )הון עצמי מזערי ה
 תקנות ההון( והנחיות הממונה: -)להלן 

 
 13ליום 

 במרץ
 13ליום 

 בדצמבר
 1 3 1 3 3 3 1 3 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 15,527  17,626  (1()0) הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 0,121  0,123  (3) הסכום הנדרש ערב פרסום התיקון
 12,165  16,363  הפרש

 02,559  05,202  (2) מההפרש הנדרש להשלמה 61%
 05,220  07,010  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 12,523  15,027  הון עצמי קיים

 2,712  2,126  עודף

   
 

 
 13ליום 

 במרץ
 13ליום 

 בדצמבר
 1 3 1 3 3 3 1 3 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
ת הכלליות בחוק החברות, חלוקת דיבידנד מעודפי ההון מלבד הדרישו

בחברה מנהלת כפופה גם לדרישות נזילות ועמידה בכללי תקנות 
   השקעה.

   
סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים בכללי הנזילות 

 -  -  וההשקעה 

   

   הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (3)
 9,122  01,112  יםהיקף נכסים מנוהל

 07,313  02,602  הוצאות שנתיות
 -  -  דרישות הון מיוחדות על פי הנחיות הממונה

 (0,111) (0,111) הקלה בגין עריכת ביטוח
 -  -  הקלות אחרות בהתאם לחוזר הממונה

 15,527  17,626  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

   

 
ת ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  פורסמו תקנו 1101בחודש פברואר  (3)

 מחברות מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.
 

בהתאם לתקנות ההון, ההון הנדרש יבוסס על שיעור מסך הנכסים המנוהלים ושיעור מסך 
 ההוצאות השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

 
לי השקעה של ההון העצמי המזערי הנדרש. הוראות בנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כל

אלו הורחבו במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()כללי השקעה החלים 
 .1101שפורסמו בחודש אפריל  1101-על גופים מוסדיים(, התשע"ב

 
ת, יחד עם תקנות ההון, פורסם חוזר שעניינו מתן הקלות בדרישות הון של חברות מנהלו

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( - 1ביאור 
 
 )המשך( .ב
 
צמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל, על עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון ע (1)

, הוא בסך מיליון 0962-פי תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד
 .1110ש"ח, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נובמבר 

 
דחות לא יחשבו כנכס לצורך בנוסף לכך, בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, הוצאות רכישה נ

 חישוב ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת.
 

בהתאם לתקנות ההון, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד למועד פרסום הדוח הכספי,  (4)
את הונה העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון 

לכל מועד של הדוח הכספי. הגדלת ההון העצמי תעשה  ההפרש(. ההפרש יחושב -)להלן 
 במועדים ובשיעורים המפורטים להלן: 

 
 מההפרש; 31%לפחות  1101במרץ  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 מההפרש; 61%לפחות  1101בדצמבר  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 מההפרש; 21%חות לפ 1103בדצמבר  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
 יושלם מלוא ההפרש. 1102בדצמבר  30עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

 
 .1103 מרץב 30החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 

 
 מיסים על ההכנסה - 4ביאור 

 
 החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף. א.
 

 מורכבות  2013במרץ,31 ביום  שהסתיימה חודשיםשלושה  של לתקופה הכנסה על מסים הוצאות  ב.

 -25% ב נאמד השנתי אשר ההכנסה מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפים מסים מהוצאות

ביחד על ( 02.53% -ובהתבסס על שיעור המס על הרווח, בגינו מחוייב מוסד כספי, אשר נאמד בכ
 שערוכי בגין המסים הנדחים ייבויותבהתח מגידול נבעו אשר נדחים מסים מהוצאות וכן (35.91%

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
 

 
 דמי ניהול לחברה קשורה - 5ביאור 

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

משרד ואחזקה, שירותים  הקשורה, הכוללים, בין היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי
מהרווח מפעילויות  בתוספת מע"מ 21% לחברה קשורההחברה בגין כל אלה, משלמת  משפטיים ועוד.

 .רגילות לפני מיסים על ההכנסה
 
 

 


