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 תאור כללי

 

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

ן השתלמות אחת  קופות גמל וקר4החברה החלה לפעול בניהול   . 24/11/04ברשם החברות ביום 

 הוקמה קופת גמל נוספת וכן התקבל אשור משרד 2005במהלך חודש דצמבר . 2004בחודש נובמבר 

  . האוצר להפעלת קרן השתלמות נוספת אשר למועד דוח זה טרם החלו בפעילותן

  :להלן הפרוט .    קופות גמל  וקרן  השתלמות4למועד דוח זה מנהלת החברה 

    1035=                         מספר אישור מס הכנסה  קופת גמל  –ילין לפידות 

  1036=  קופת גמל מנייתית           מספר אישור מס הכנסה - ילין לפידות  

  1037= ח                מספר אישור מס הכנסה "  קופת גמל אג- ילין לפידות 

  1038 =   קרן השתלמות                  מספר אישור מס הכנסה- ילין לפידות 

  1039=   קופה מרכזית לפיצויים    מספר אישור מס הכנסה - ילין לפידות 

  

  

  

 בעלי המניות בחברה

 

  ,  מ"הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  בידי  ילין  לפידות  החזקות בע

 חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון, 51-3167346. פ.ח

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

אשר אינה פעילה , מ"וחברת ילין לפידות נהול קרנות נאמנות בע, העוסקת בניהול תיקי השקעות

  ). למועד דוח זה

המחזיקים  , ה יאיר לפידות ודב ילין"מ למועד הדוח הם ה"בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע

 בהון 50%-ולידר המחזיקה ב,   מזכויות ההצבעה25%- מהזכויות בהון  ו23.76%-כל  אחד ב

  .  מ"בע) 2005( באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים ובשליטה
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 מצב עסקי החברה 

 

  .וקרן השתלמות)  כולל קופת פיצויים( קופות גמל 4  מנהלת החברה

בהובלת תשואות ענף ,  ח דב ילין" רו–ל "ל החברה הנובע בין היתר בשל הצלחת המנכבשל המוניטין ש

 ,בהתייחס לסיכון,  ובשל התשואות המובילות,  )בתפקידו הקודם בחברת דש השקעות(קופות הגמל 

באופן מהיר יחסית , המנוהלים בחברה נכסי עמיתי הקופות וגדל,  " לפידות–ילין "אותן השיגו קופות 

  .ת חדשות בענףלחברו

  
 ניהול קופות גמל –י חברת ילין לפידות "המנוהלות ע , הגיע היקף קופות הגמל , 30.6.07נכון ליום  

   1,159 -לכ בהשוואה     , 31.3.07- ב  ₪  מיליון  1,653 - לכ בהשוואה   ,  ₪ מיליון  1,973-לכ,  מ"בע

  .31.12.05 -ב₪   מיליון 176 - וכ , 31.12.06-ב ₪  מיליון

  

  

  )  :₪במיליוני  (להלן פירוט נכסי הקופות 

  

  30/06/07  31/03/07  31/12/06  31/12/05  31/12/04  שם  הקופה 

  585  491  328  38.8  0.66    קרן השתלמות–ילין לפידות  

  957  799  559  79.3  0.05    קופת גמל -ילין לפידות   

  113  98  69  24.4  0.06  ח "  קופת גמל אג-ילין לפידות   

  198  168  129  24.9  0.10    קופת גמל מנייתית-ילין לפידות   

  120  97  74  8.5  0.20  לפיצויים   קופה מרכזית -ילין לפידות   

  1,973  1,653  1,159  175.9  1.07  כ"סה

  

  

  076-4/לרבעון ₪ בירה נטו באלפי צ

  
  4-6/07  06/07  05/07  04/07  שם הקופה

  120,112  42,471  44,841  32,800  קופת גמל - ילין לפידות 

  9,741  2,556  5,085  2,100  ח" קופת גמל אג-  לין לפידותי

  16,797  5,865  7,632  3,300   קופת גמל מנייתית- ילין לפידות 

  68,046  21,789  30,657  15,600   קרן השתלמות–ילין לפידות 

  18,257  )175(  2,932  15,500   קופה מרכזית לפיצויים–ילין לפידות 

  232,953  72,506  91,147  69,300  כ"סה
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  מצב כספי ומקורות מימון

ח " אלפי ש6,061 -  ו2,890 -לעומת כ, ח" אלפי ש9,182 - מסתכם בכ2007 ביוני 30רכושה השוטף של החברה ליום 

  . בהתאמה, 2006 בדצמבר 31 - ו 2006 ביוני 30  לימים

 - ו1,750 -לעומת כ, ח" אלפי ש7,113 -מות בכ מסתכ2007 ביוני 30ההתחייבויות השוטפות של החברה ליום 

שינוי בהתחייבויות השוטפות נובע בעיקר . בהתאמה, 2006 בדצמבר 31 - ו 2006 ביוני 30ח לימים " אלפי ש4,543

  .ושיווק מהחברה הקשורהתפעול מחבות החברה לחברה קשורה בגין קבלת שירותי ניהול 

 - ו1,140לעומת הון העצמי בסך , ח" אלפי ש2,069 –מסתכם בכ  2007 ביוני 30ההון העצמי של החברה ליום 

  .בהתאמה, 2006 בדצמבר 31 - ו 2006 ביוני 30ח לימים " אלפי ש1,518

  

  תוצאות הפעילות

, ח" אלפי ש8,583 מסתכמות לסך 2007 ביוני 30הכנסות החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

ח לשנה " אלפי ש5,726- ח בתקופה המקבילה אשתקד והכנסות של כ" ש אלפי1,612 –לעומת הכנסות של כ 

  .תולדה ישירה של הצמיחה בהיקף הנכסים המנוהלהגידול בהכנסות הינו . 2006 בדצמבר 31שהסתיימה ביום 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום ) ותפעול המספקת לחברה שירותי ניהול(דמי הניהול לחברה קשורה 

ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי " אלפי ש1,348 –לעומת כ , ח" אלפי ש6,622 מסתכמים לסך 2007 ביוני 30

  . 2006 בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום " אלפי ש4,410הניהול לחברה קשורה בסך 

 אלפי 551 מסתכם לסך של 2007 ביוני 30הרווח הנקי של החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 

  .2006 בדצמבר 31ח לשנה שהסתיימה ביום " אלפי ש378 -עומת רווח נקי של כל, ח"ש

  

  מצב הנזילות

ח מפעילותה " אלפי ש2,000 בסך נבעו לחברה מזומנים נטו  2007 ביוני 30בשישה חודשים  שהסתיימו ביום 

כירות רכישות בניכוי תמורה ממ(ח לפעילות השקעה " אלפי ש1,157 - בתקופה זו השתמשה בכ. השוטפת

  ).ניירות ערך סחירים

  

  
  )IFRS(התאמה לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

  
אימוץ תקני ", 29פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר , 2006בחודש יולי 

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

יערכו , למעט תאגידי חוץ,  הכפופות לחוק ניירות ערך ומחויבות לדווח על פי תקנותיו של  חוק זהישויות

 IFRS  -  בהתאם לתקני דיווח  כספי בינלאומיים ה2008 בינואר 1החל מתקופות הדיווח המתחילות ביום 

. IASB (The International Accounting Standards Board) - המתפרסמים על ידי ה, והבהרות להם

 במועד IFRS- מאפשר לישויות כאמור לבחור לערוך את דוחותיהם הכספיים לפי תקני ה29תקן , כמו כן

  . 2006 ביולי 31וזאת החל מהדוחות הכספיים שיפורסמו לאחר , 2008 בינואר 1מוקדם יותר מיום 
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 29רד האוצר את תחולת תקן ביטוח וחיסכון במש, אימץ המפקח על אגף שוק ההון2007, במאי7-ביום ה

  . לכלל הגופים המוסדיים בדומה לישויות הכפופות לחוק ניירות ערך

  

לאמוד את השפעת אימוץ , אך אין באפשרותה בשלב זה, IFRSהחברה בוחנת את השלכות המעבר לתקני 

  . על דוחותיה הכספייםIFRSתקני 

  

חות הכספיים בעקבות המעבר לתקנים נושא בו יתכן ותהיה השפעה על הדו, עם זאת להערכת החברה

  :בינלאומיים הינו כדלקמן

  

  :השקעות לזמן קצר

מכשירים פיננסים , " הכרה ומדידה–מכשירים פיננסים  "-IAS   39בהתאם להוראות תקן בינלאומי

  :מסווגים לפי הקטגוריות הבאות

כאשר ההפרשים בין , גן הצגה לפי שווי הו–מכשירים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד  .1

 .העלות המופחתת של ניירות הערך לבין שווים ההוגן נזקפים לרווח והפסד

כאשר ההפרשים בין העלות המופחתת של ,  הצגה לפי שווי הוגן–נכסים פיננסים זמינים למכירה  .2

 .ניירות הערך לבין שווים ההוגן נזקפים ישירות להון העצמי

 .פי עלות מופחתת בניכוי ירידת ערך הצגה ל–השקעות מוחזקות לפדיון  .3

 . הצגה לפי עלות מופחתת בניכוי ירידת ערך-הלוואות וחייבים  .4

  

במועד ההכרה , קובע התקן כי על החברה לסווג את המכשירים הפיננסים לאחת הקבוצות שלעיל, בנוסף

ת יכולה לייעד ישו, לפיה במועד המעבר,  קובע הקלה בנושא זהIFRS 1תקן . הראשונית במכשיר הפיננסי

גם אם לא בוצע כזה יעוד במועד , נכס פיננסי לקבוצת נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

  .ההכרה הראשונית

  

  .החברה טרם החליטה כיצד לסווג את ההשקעות לזמן קצר שברשותה
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 התפתחויות כלכליות במשק 

  

המושפעת מגורמים , המתאפיין בתנודתיות גבוהה, ההוןהחברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק 

התנודתיות הרבה משפיעה על היקף פעילות הציבור . וכלכליים בישראל ובעולם, ביטחוניים, פוליטיים

  . על מחירי ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים, בשוק ההון

  

  
  
  כללי   .א
  
ברבעון הראשון צמח המשק  .שראלי נמשכה מגמת הצמיחה במשק הי2007מחצית הראשונה של שנת ב

  .6.5%- בקצב שנתי ואילו התוצר העסקי גדל ב6.3%-ב

המשך תהליך הצמיחה המהירה בשילוב אטרקטיביות גוברת של המשק הישראלי למשקיעי חוץ 

אינפלציה וגרעון רמת שמירה על ושליטה פיסקלית נאותה בתקציב המדינה איפשרו , מוסדיים ופרטיים

  . שתמכו בהמשך המגמות החיוביות בשוק ההון,םממשלתיים נמוכי

  
  
  
   ההון שוק   .ב
  

מחצית הראשונה של נמשכו עליות השערים בשוק ההון ב, לעיל' אסעיף בעקבות התהליכים המנויים ב

  .2006 יותר משנת גבוהות בעוצמות , 2007שנת  

  
 4%-ח הכללי עלה בכ"ג ומדד הא ,2006 בשנת 6%- לאחר עליה של כ22%-מדד המניות הכללי עלה בכ

  .2006 בשנת 4%-לאחר עליה של כ

  
. ח שאינו צמוד בעיקר" לגיוס אג נמשכה מגמת המעבר של המדינה2007במחצית הראשונה של שנת 

ח "גרמו להסטת הביקושים לאג, ח הממשלתיות"יחד עם עודף פדיונות על גיוסים באג, המשך מגמה זו

באמצעות ₪  מיליארד 53- גייסו חברות כ2007שונה של שבמחצית הראכך , קונצרניות צמודות מדד

   .) מיליארד בתקופה המקבילה16- לעומת כ (כתחליף לאשראי בנקאי, ח קונצרני"הנפקות של אג
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   גמל קופותענף   .ג
  

סוף ב₪  מיליארד 276- ל ,2006שנת סוף ב₪  מיליארד 255-מ  8%עלו בשעור , בענףסך נכסי הקופות 

  . בעיקר בשל התשואות בשוק ההון ,2007אשונה של שנת המחצית הר

  
 צפוי 2006הואץ בשנת ו שהחל בעקבות המלצות ועדת בכר, ותתהליך מכירת הקופות הבנקאי

  .2007להסתיים עד סוף שנת 

: ןה  2007 ונמשכו אל תוך המחצית הראשונה של 2006כות התהליך שהחלו לצוץ בשנת חלק מהשל

 וכן עליה בדמי  ח קונצרני בתיקי הקופות"ואג במשקל מניות היתר , בכללגידול במרכיבי המניות 

  .הניהול הנגבים

בעוד במחצית הראשונה של שנת . 2006קצב המעבר בין הקופות הוכפל ביחס לתקופה המקבילה בשנת 

₪  מיליארד 12.5 עברו 2007במחצית הראשונה של , בין הקופות השונות₪  מיליארד 6.5 עברו 2006

  ).9%- ור שנתי של כשיע(

 

  

  התפתחויות לאחר תאריך המאזן   .ד
  

מדובר , "סאב פריים"חלו ירידות חדות בשווקים בעולם כתוצאה ממשבר ה  בסוף חודש יולי

החשיפה של קרנות גידור . בהלוואות שניתנו ללווים בעלי כושר החזר נמוך וללא ביטחונות מתאימים

רים פיננסים שונים גרמה לחששות בשווקים  בכל הנוגע וגופים פיננסים מובילים לתחום זה דרך מכשי

ן  "החששות שהמשבר בנדל. ן"למצב הגופים הפיננסים ויכולתם להמשיך להעמיד אשראי לתחום הנדל

יגרום גם לפגיעה בתחומים אחרים גרם למשקיעים לחזור אל הנכסים הבטוחים ולנטוש את איגרות 

) ח הממשלתי"אל מול האג(שמעותית בפרמיית הסיכון מהלך זה גרר התרחבות מ, החוב הקונצרניות

  . של איגרות החוב בכלל ושל איגרות החוב הלא מדורגות בפרט

-ח הכללי ירד ב" ומדד האג2.9%- ירד מדד המניות הכללי ב13/08/2007-מתאריך המאזן ועד ליום ה

 . באותה תקופה1.8%

  

  

  

  

  
                       _______________________________                                            _______________  

              יאיר לפידות                                                                                                            דב   ילין
  ל"                                                                                 מנכר  הדירקטוריון                        "      יו

  

  

  

15.8.07     






















