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

   תיאור עסקי התאגיד
  מבוא

 31ליום תאגיד , להלן דוח תיאור עסקי ה2005בדצמבר  21מיום  2005-2-20חוזר גמל בהתאם להוראות 

  ").   תקופת הדוח(" 2013בשנת  הוהתפתחות עסקיחברה הסוקר את עסקי ה 2013בדצמבר 

  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד –חלק ראשון 
  
 הותיאור התפתחות עסקי חברה פעילות ה .1

 
 חוקכחברה פרטית בעירבון מוגבל, על פי  ,2004בנובמבר  24החברה נתאגדה בישראל ביום  .1.1

 .1999 -"ט התשנהחברות 
 קופות גמל וקרן השתלמות אחת.  4בניהול  לפעול החברה החלה, 2004 נובמבר בחודש .1.2
מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות   מועד( 2011 שנת עד .1.3

מרכזית  וקופהקרנות השתלמות  4קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלומסלוליות, ראה להלן) 

 אחת לפיצויים.
, ש"חמיליארד  5שווי נכסי קופות הגמל שבניהול החברה מעל  עלה 2011 שנת במהלך .1.4

 שירותים על הפיקוחבתקנות  כהגדרתהוהחברה חדלה להיות חברה בהיקף פעילות נמוך, 

"). הדירקטוריון תקנות(להלן: " 2007 -"זהתשס), וועדותיו(ביטוח) (דירקטוריון  פיננסיים

 5למעבר מחברה בהיקף פעילות נמוך לחברה המנהלת קופות גמל בשווי העולה על 

כרוכות שהיו ") השלכות רגולטוריות גבוה פעילות בהיקף חברה(להלן: " ש"חמיליארד 

ועומדת בדרישות  בהיקף פעילות גבוההינה חברה החברה  זה"ח דו למועד .בעלויות כספיות

  . הדין לעניין זה

הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 ביום .1.5

מאותו סוג  הקופות יתרמכל סוג, אליה מוזגו  בלבד מנהלת החברה קופה אחת 1.1.2012

 לחוק 4' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי, החברה בידי שנוהלו

 חוק במסגרת נחקק אשר, 2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח

), 2009-2010 לשנים ליתהכלכ התוכנית ליישום חקיקה(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות

 .ההון שוק עלהממונה  שפרסם לנוהל ובהתאם, 2009-"טהתשס
  

 בעלי המניות בחברה .1.6
 ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

סוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק י, חברה פרטית שע513167346ח.פ. 

הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי  ההון (מחזיקה במלוא

קרנות נאמנות  להשקעות בע"מ, העוסקת בניהול תיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניהו

   .)הול קרנות נאמנותיהעוסקת בנבע"מ, 

לפידות ודב ילין,  ה"ה יאיר הנםהדוח בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד 

שוקי הון מזכויות ההצבעה,  ולידר  25%- בהון  ו מהזכויות 24.38%-אחד בל  המחזיקים  כ

ובזכויות ההצבעה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים בהון  50%-המחזיקה בבע"מ 

ה"ה דב ילין ויאיר לפידות, מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי . ) בע"מ2005פיננסיים (

  ויות ההצבעה והרווחים בפועל.כל אחד בזכ 25%שליטה בחברה בשיעור של 
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 שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד .1.7

נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ,   4.10.2010ביום   .א

 ATE Technology) בע"מ, לבין 2005בעלת השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים (
Equipment B.Vוכתוצאה מכך הפכה ,  ATE Technology Equipment B.V 

מר דן דוד ז"ל, באמצעות גופים  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ.

לו ניתן ו,  ATE Technology Equipment B.V -בעל השליטה ב ההי בשליטתו,
לא הוצא היתר  ,דוד דן מרלהיום בעקבות מותו של נכון בחברה.  היתר שליטה

 .בקרן דן דוד הינן בידי עזבונוז"ל דן דוד   והזכויות שהיו נתונות למר  חדש שליטה
 עודכן תקנון החברה המנהלת. עיקרי השינוי בתקנון הנם 2013בחודש אוקטובר   .ב

חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני איסור ביטוח ושיפוי בהתאם להוראות 
י הוראות נוספות בהתאם להוראות הדין , וכן שינו2011-חקיקה), התשע"א 

  המעודכנות.

 
 הקבוצה מבנה .1.8

  .נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

ÈÏ 

˙Â„ÈÙÏ  ÔÈ:הבהרות 

הינה חברה פרטית העוסקת בהחזקת חברות הפעילות  "י.ל. החזקות") –ילין לפידות החזקות בע"מ (להלן 

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

השקעות כהגדרת המונח בחוק הסדרת תיקי  ניהול  ןבעלת רישיו הנההשקעות בניירות ערך. י.ל. ניהול 

 .1995 - שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה בהעיסוק בייעוץ השקעות, 
קרנות  להינה חברה שהוקמה לצורך ניהו  ")נאמנות"י.ל.  –(להלן  קרנות נאמנות בע"מ לניהוילין לפידות 

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

ילין לפידות " : *)לפיצויים לתגמולים ואישיתקופת גמל ( א משלמת לקצבהקופת גמל ל  2.1

 :1קופ"ג מסלולית הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן - "קופת גמל
  ;גמישה השקעות תמדיניובעל  מסלול -כללי  מסלול -גמל  קופת לפידות ילין .2.1.1
 ושל ההשקעות מדיניות"י שעפמסלול - מנייתימסלול  – גמלקופת  לפידות ילין .2.1.2

 ;  המסלול השקעותמסך  50%-לא יפחת מ במניות השקעותיו שיעור
שעור  ושלשעפ"י מדיניות ההשקעות מסלול  - אג"חמסלול  –ילין לפידות קופת גמל  .2.1.3

  ; המסלול מסך השקעות 50%-באגרות חוב לא יפחת מ השקעותיו
 שלו ההשקעות מדיניות"י שעפ מסלול – 'ב כללימסלול  –גמל  קופתלפידות  ילין .2.1.4

 ;המסלול השקעותמסך  50%-במניות לא יעלה על השקעותיושעור 
שעפ"י מדיניות מסלול  - אג"ח מדינה (ללא מניות)מסלול  – גמלקופת  ילין לפידות .2.1.5

 השקעותמסך  75%-באג"ח מדינה לא יפחת מ השקעותיושעור  ושלההשקעות 

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

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

   נתקבל מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל לקצבה.ואילך  2008
 

קופ"ג מסלולית  - ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים  :(**)לפיצויים מרכזית ת גמלקופ .2.2

 :הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן
קופ"ג שמדיניות ההשקעות שלה  - מסלול כללי לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין .2.2.1

 גמישה. 
 ההשקעות שמדיניות"ג קופ מסלול כללי ב' –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים  .2.2.2

 .2שלה גמישה
נקבע כי הממונה יהיה רשאי לתת אישור לקופת גמל מרכזית  לחוק קופות הגמל  3במסגרת תיקון  (**)

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

   .בלבד

  

 ללת מסלולי השקעהקרן השתלמות הכו - "ילין לפידות קרן השתלמות": השתלמות ןקר .2.3

 : 1כמפורט להלן
 מדיניות השקעות גמישה; מסלול בעל – מסלול כללי -  ילין לפידות קרן השתלמות .2.3.1
שעפ"י מדיניות ההשקעות  מסלול – 'ב כללימסלול -  השתלמות קרןלפידות  ילין .2.3.2

 ;השקעות המסלולמסך  50%-במניות לא יעלה על השקעותיושעור  ושל
 ושלשעפ"י מדיניות ההשקעות  מסלול – אג"חמסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.3

  ; מסך השקעות המסלול 50%-ות חוב לא יפחת מבאגר השקעותיושעור 
שעפ"י מסלול  – אג"ח מדינה (ללא מניות)מסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.4

מסך  75%-באג"ח מדינה לא יפחת מ שעור ההשקעה ושלמדיניות ההשקעות 

 ;המסלול השקעות
   

                                                 
1

מנהלת  1.1.2012הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה באופן שהחל מיום  31.12.2011לעיל, ביום  1.5כאמור בסעיף  
, כל אחד ממסלולי ההשקעה הנכללים כיום בקופת הגמל לא משלמת 31.12.2011החברה קופה אחת מכל סוג. לפיכך, עד ליום 

החל מיום לקצבה או בקרן ההשתלמות שבניהול החברה, היווה קופה משלמת לקצבה או קרן השתלמות בפני עצמה, בהתאמה, ו
מסלולית) וכל קרנות כל הקופות לא משלמות לקצבה שנוהלו בידי החברה עד לאותו מועד מוזגו לקופה אחת ( 1.1.2012

ההשתלמות שנוהלו בידי החברה עד לאותו מועד מוזגו לקרן השתלמות אחת (מסלולית).לעניין זה יצוין כי לא חל כל שינוי 
במדיניות ההשקעות של הקופות ושל קרנות ההשתלמות שמוזגו כאמור, וזכויות העמיתים בקופות ובקרנות ההשתלמות שמוזגו 

  כאמור לא נפגעו.
2
  ש, כי נכון למועד פרסום הדוח הקופה הנ"ל טרם החלה פעילותה.יודג 
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 בהון התאגיד ועסקאות במניותיו השקעות .3
של החברה.  כ.א ע"נ  ש"ח 1מניות רגילות בנות  1,500,000י.ל. החזקות  - שום החברה הוקצו לימועד רב

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

  .בחברהת מניות החברה למן מועד הקמתה, ולא ניתנו התחייבויות להקצא

 
 ומניות הטבה בידנדיםדי .4

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

 הטבה.
 

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

, מחד, ודרישות דיןלחלק דיבידנד, על בסיס תוצאותיה העסקיות והכללים לחלוקה על פי 

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

 כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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  מידע אחר –חלק שני 
 על תחומי פעילות עיקריים כספימידע  .5
 

 :חברה באלפי ש"חכספי לגבי תחומי הפעילות של הלהלן מידע  .5.1
 

  
   

  א משלמת לקצבהת גמל לקופ  

  2013  2012  2011  

 24,828 32,390 40,318  הכנסות מדמי ניהול

  3,154,576 4,149,345 5,572,257  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  58,358 73,106 122,745  סך הפקדות

  1,008,488 686,689 968,168  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

  90,235 105,064 78,452  סך משיכות

  קופת גמל מרכזית לפיצויים    

  2013  2012  2011  

  2,878 3,298 3,623  הכנסות מדמי ניהול

  391,195 520,998 531,992  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  - - -  סך הפקדות

  83,644 128,814 2,847  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

  13,993 34,312 20,315  סך משיכות

  השתלמות ןקר  

  2013  2012  2011  

  21,074 34,723 51,587  הכנסות מדמי ניהול

  2,830,243 4,573,613 7,085,333  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  316,493 558,994 871,481  סך הפקדות

  1,076,292 1,033,487 1,418,019  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

  79,788 180,970 252,363  סך משיכות

  

  ההשתלמות שבניהול החברה וקרןקופות הגמל מידע כספי על סה"כ  

  2013  2012  2011  

  48,780 70,411 95,528    הכנסות מדמי ניהול

  )1,481( 1,025  600  אחרות מהשקעות וריבית (הוצאות) הכנסות

  36,494 67,980  88,294  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  

  10,805 3,456  7,834  מיסיםרווח לפני 

  6,376,014 9,243,956 13,189,582  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

  374,851 632,100 994,226  סך הפקדות

  2,168,424 1,848,990 2,389,034  ת זכויות אל הקופות (מהקופות), נטוסך העבר

  184,016 320,346 351,130  סך משיכות
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  להתפתחויות שחלו בנתונים המפורטים בטבלאות לעיל:להלן הסברים  .5.2
בתחום פעילות זה : )תגמולים ואישית לפיצויים( א משלמת לקצבהקופת גמל ל .5.2.1

, אשר בעקבות מיזוגן לקופה אחת, כאמור קופות גמל 5 2011בשנת  החברה ניהלה

בקופה הן מנוהלות כמסלולי השקעה  1.1.2012החל מיום , לעיל 2.1ו  1.5בסעיפים 

 .לעיל 2.1והכל כמפורט בסעיף  ,הממוזגת
  

פעילות זה ניהלה החברה קופה מרכזית לפיצויים בתחום : קופה מרכזית לפיצויים .5.2.2
אוסר על הקמת ה 2008לחוק קופות הגמל מינואר  3יקון ת בתקופת הדוח. יחידה
 יכלוגמל מרכזיות לפיצויים חדשות, קבע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים  קופות

  .2011להמשיך ולקבל הפקדות רק עד לחודש ינואר 
 

קרנות  4 2011שנת פעילות זה ניהלה החברה ב : בתחוםקרנות השתלמות .5.2.3
 2.3 -ו 1.5השתלמות, אשר בעקבות מיזוגן לקרן השתלמות אחת, כאמור בסעיפים 

הן מנוהלות כמסלולי השקעה נפרדים בקרן הממוזגת,  1.1.2012לעיל, החל מיום 
 לעיל.   2.3והכל כמפורט בסעיף 

 
החברה, הן שבניהול קופות הגמל וקרנות ההשתלמות  נכסי בסךהדוח חל גידול  בשנות

קרנות ו/או  גמל מקופות זכויות העברתהן בעקבות ו הערך ניירות שערי מעליית כתוצאה
ההשתלמות ן קרקופת הגמל ו. בנוסף חל גידול בנכסי )השתלמות אחרות (לפי העניין

 ,נובע והיקף ההפקדות הקופותאל  נטו זכויות. גידול בסך העברת אליהןהפקדות מכתוצאה 
תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו לאורך זמן ומוניטין חיובי השגת בשל  ,בין היתר

 .לחברה
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 החברההסביבה הכללית של  סקירת .6
 

 שינויים ברגולציה  .6.1
  

   להלן:זה  6.1 בסעיף( ועד למועד אישור הדוחות )2013( הדיווח בשנתברגולציה  שינויים - כללי    

  ")הדיווח תקופת"    
  

להלן פרטים לעניין הוראות דין שפורסמו ונכנסו לתוקף בתקופת הדיווח, ואשר ליישומן עשויה 
להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה המנהלת. לעניין זה, השפעה מהותית הן בשל 
הערכות לצורך עמידה בכללי ממשל תאגידי  או בשל הצורך בהקמת מערכות תשתית לפיקוח, בקרה 

  .   או דיווח
  

לעניין הוראות דין אשר ליישומן עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה ואשר 
בידי  מושפורס הדיווחלשנת ים הקודמים שנתיות חראה דופורסמו בשנים שקדמו לתקופת הדיווח, 

  החברה. 
    

  :)חיוו(תיקוני חקיקה בתקופת הד ראשית חקיקה -דין הוראות
  
, 2005- "ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 10' מס תיקון .6.1.1

 2013-"דתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום חוקה במסגרת נחקק אשר
  11.12.2013ביום  " בהתאמה):התחרות לקידום החוק -ו 10 מספר תיקון(להלן: "

לתום יהיה עד , לתוקף כניסתו מועד, אשר חוק לקידום התחרותהפורסם ברשומות 
החוק קובע הוראות בשלושה מישורים שונים: במישור . שנים מיום פרסום החוק 6

הראשון, החוק יוצר מסגרת חוקית הקובעת באילו מצבים גורמים רגולטורים יהיו 
מחויבים בשקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית; מישור 

לקיים מבני החזקות הבנויים הפעולה השני כולל הוראות אשר לא מאפשרות 
בצורת "פירמידה", ומחייב כתוצאה מכך "קיפול" של אותן פירמידות; ומישור 
הפעולה השלישי נוגע לתנאי ההחזקה בגוף פיננסי משמעותי ובגוף ריאלי משמעותי 

אשר , החוק נקבעו הגבלות החזקה צולבת במסגרת. בידי אותו בעל שליטה
לא ישלוט או יחזיק  בוריאלי משמעותי או השולט העיקריות ביניהן: (א) תאגיד 

מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף פיננסי משמעותי. בכל  10%בשיעור העולה על 
מקרה בו בגוף הפיננסי לא קיים גרעין שליטה (לגבי תאגידים בנקאיים, מבטחים 

 5%וחברות מנהלות של קופות גמל), לא יחזיק התאגיד הריאלי בשיעור העולה על 
מסוג מסוים  5%מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו; (ב) המחזיק יותר משיעור של 

של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי לא ישלוט בגוף פיננסי משמעותי; (ג) 
מסוג מסוים  10%-מבטח וחברה מנהלת של קופת גמל לא יחזיקו שיעור הגבוה מ

בנקאי לא יחזיק יותר  של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי,; (ד) תאגיד
) מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד ריאלי משמעותי או 1%מאחוז אחד (

בתאגיד ריאלי  10%במבטח שהוא גוף פיננסי משמעותי, בחריג של החזקת עד 
; (ה) השולט בתאגיד בנקאי שהוא 21במבטח משמעותי אחד 10% -משמעותי אחד ו

 .וא גוף פיננסי משמעותיגוף פיננסי משמעותי לא ישלוט במבטח שה
  

כמו כן, במסגרת החוק התווספה דרישה לקבלת היתר המפקח על הביטוח לשם 
הסכמה בין בעלי מניות לגבי הצבעה על מינוי דירקטורים בחברות ביטוח וחברות 

בנוסף, קובע החוק מגבלות כהונה צולבת של נושאי משרה,  המנהלות קופות גמל. 
הונה מקבילה של דירקטורים בתאגידים ריאליים והוא אוסר, בין היתר, על כ

  .משמעותיים ובגופים פיננסיים משמעותיים
  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

10  

  :משנית (תקנות שהותקנו ו/או תוקנו בתקופת הדיווח) חקיקה -דין  הוראות
 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות ל תיקון פורסם, 2014 במארס 4 ביום .6.1.2
. 2014) התשע"ד 2) (תיקון מס' עסקאותגמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע 

 עמלתכי סך  נקבע וכן חיצוני ניהול לעמלת ההגדרה עודכנה התיקון במסגרת
מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל  0.25%החיצוני לא תעלה על  הניהול

 .בתום שנת הכספים שחלפה
  

 פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות ברשומות פורסמו, 2013 בינואר 1 ביום .6.1.3
התקנות מאפשרות  , 2013-"גתשע), גמל בקופות ביטוחיים) (כיסויים גמל(קופות 

לרכוש עבור עמיתים בקופות גמל לקצבה  לחברות מנהלות של קופות גמל
שבניהולה כיסויים ביטוחיים שפורטו בתקנות. עוד קובעות התקנות, תנאים לפיהם 

יתי הקופה כיסויים ביטוחיים, חברה מנהלת של קופת גמל רשאית לרכוש עבור עמ
במסגרת ביטוח חיים קבוצתי או ביטוח אובדן כושר עבודה קבוצתי, וכן תנאים 
בהם חברה מנהלת של קרן השתלמות רשאית לרכוש מכספי קרן ההשתלמות, 

 .ביטוח חיים קבוצתי עבור עמיתי הקרן
 

  :הממונה חוזרי
  

חובת שימוש בנושא " 2013-9-9, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2013ביולי  22 ביום .6.1.4
 לחובה ביחס הוראות נקבעו החוזר במסגרת". במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

למערכת סליקה פנסיונית, פורטו עלויות  להתחבר מוסדיים גופים על החלה
רכת סליקה התחברות ודמי שימוש וכן נקבעו הפעולות שיבוצעו באמצעות מע

(חוזר גופים מוסדיים  בנושא קודם חוזר בוטל החוזר במסגרתפנסיונית מרכזית. 
 באותו שעניינו "חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית"). 2013-9-7

בדבר זיהוי משתמשים  2013-10-2המועד, פורסמו שני חוזרי סוכנים ויועצים: חוזר 
ת מרכזית בו נקבעו הוראות ביחס לאופן וניהול הרשאות במערכת סליקה פנסיוני

בדבר  2013-10-1 -זיהוי המשתמשים במסלקה הפנסיונית וכן חוזר סוכנים ויועצים
 ויועצים סוכנים חוזרייפוי כוח לבעל רישיון בו תוקנו הוראות שונות שנקבעו ב

 .שפורסם קודם לכן 2012-10-3

תחילה של חוזר ייפוי כוח מועד , פרסם הממונה דחייה ל2013באוקטובר  7ביום 
בקשתם  וזאת בשל לבעל רישיון וחובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

 של גופים מוסדיים ובעלי רישיון פנסיוני להמשיך את היערכותם לקראת עבודה
מול המערכת ועל מנת לאפשר ביצוע בדיקות מקיפות ויסודיות לגבי מוכנות 

לדחות את חובת השימוש  הוחלטחיית האוצר . במסגרת דהמערכת לעבודה שוטפת
לצורך קבלת מידע חד פעמי שאינו כולל פרטי זיהוי של מוצר פנסיוני עד  סלקהבמ

עד למועד זה יחולו על גופים נקבע, כי . כפועל יוצא, 2013נובמבר ב 30 יוםל
מאפשרות קבלת מידע שלא  מוסדיים ובעלי רישיון פנסיוני כל ההוראות אשר

"ייפוי כוח לבעל  דחה גם מועד תחילתו של חוזרנערכת. במסגרת זו באמצעות המ
  ד. רישיון" לאותו מוע

"בקרה פנימית על דיווח  בדבר מוסדיים גופים חוזר פורסם, 2013 ביולי 17 ביום .6.1.5
הצהרות, דוחות וגילויים, ואחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח  -כספי 

 ההנהלה שחובת כך, 2009-9-10גופים מוסדיים כספי".  במסגרת החוזר תוקן חוזר 
תקופת ל עד תדחה) סטייטמנטבקרה הפנימית בנוגע לדוח לעמית (ל ביחס להצהיר

  שלח הדוח לעמית במתכונתו החדשה.יהדיווח הראשונה שבגינה 

המשכיות עסקית בגופים  ניהול" שעניינו חוזר פורסם ,2013באוגוסט  7 ביום .6.1.6
לקיים על מנת " שמטרתו להתוות מסגרת פעולה מינימאלית לגוף מוסדי מוסדיים
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המשכיות עסקית במצב חירום. החוזר מגדיר מסגרת עבודה כללית, הכוללת את 
בניית תכנית  .גקביעת יעדי שירות.  .בניתוח סיכונים.  .אהשלבים הבאים: 

על כי  בחוזר נקבע,הטמעת התכנית להמשכיות עסקית.  .דלהמשכיות עסקית. 
תכנית להמשכיות עסקית של גוף מוסדי להתייחס, לכל הפחות, לנושאים הבאים:  
כוח אדם, תשתיות ומשאבים, תקשורת ונגישות, טכנולוגיה, הטמעה ותרגול, 
שיטות עבודה בחירום, תכנית התאוששות ממשבר, קביעת אתר חלופי לזמן משבר, 

גוף מוסדי יאשר את התכנית  דירקטוריוןכמו כן נקבע, כי והצבת יעדי שירות. 
להמשכיות עסקית וידון בנושא אחת לשנה לפחות, או בעת שינוי מהותי בסביבת 

אחראי המשכיות  ימנה הגוף המוסדי נקבע, בחוזר כי הפעילות והסיכונים. בנוסף
קיום  אעסקית ויגדיר את תחומי אחריותו וסמכויותיו, שיכללו, לכל הפחות, ווידו

סקית, עדכונה כנדרש, הצפת נושאים לדיון בהנהלה התכנית להמשכיות ע
ובדירקטוריון, לרבות בנושא האפקטיביות של תהליכי הטמעה ותרגול שנערכו בגוף 

 . רסומויום פנקבעה ל החוזר הוראות תחילתהמוסדי. 
  

 השקעה כללי) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנותבהמשך להתקנת  .6.1.7
ביום פורסם ) התקנות""(להלן:  2012-ב"התשע), מוסדייםגופים  על החלים

 לקבועשמטרתו  "כללי השקעה החלים על גופים מוסדייםחוזר "עדכון ל 14.8.2013
מינוי דירקטור  ב. ;השקעה משיעורי חריגה א. :הבאים בנושאים מפורטות הוראות

 השקעה מסלול ג. ;בתאגיד מכוח החזקת אמצעי שליטה של גוף מוסדי בתאגיד
בשותפות ובזכות  . השקעהה; מדד מחקה מתמחה השקעה מסלול. ד ;מתמחה

הלוואות, השאלת ניירות ערך  מתן. ו; במקרקעין באמצעות תאגיד שאינו שותפות
 השקעה ח.; באמצעותו או קשור צד עם עסקה ז. ;והשקעה בנכסי חוב לא סחירים

תחילת  .מבטח ידי על שליטה אמצעי והחזקת שליטהט. ;קשור ובבעל עניין בצד
 .יום פרסומונקבעו ל הוראות החוזר

  

מיקור חוץ פורסם באתר אגף שוק ההון חוזר שעניינו " ,2013באוגוסט  25ביום  .6.1.8
 קביעת כללים לשימוש במיקור חוץ בגופים מוסדיים.שמטרתו  " בגופים מוסדיים

בחוזר נקבע, כי גוף מוסדי יאשר מדיניות להוצאת פעילות למיקור חוץ. המדיניות 
, חוץ למיקור הפעילות הוצאת מטרות .אתתייחס, לכל הפחות, לנושאים הבאים: 

עקרונות לבחינת פעילות מהותית ודרך קבלת  ב. ;בהן לבחינת עמידה ודרכים
שירות ן נות לבחינת תהליכים ג. החלטות בדבר הוצאת פעילות למיקור חוץ

 שונים חוץ מיקור הסכמי הסמכויות לאישור מדרג ד. הסכמי מיקור חוץ הבנייתול
לגבי פעילויות במיקור  ו. חוץ למיקור ושהוצא ותויפעילעל בקרה מעקב ו מנגנוני ה.

הדין ובהתחייבויותיו  המוסדי בהוראות הגוף לעמידת חלופיים מנגנונים -חוץ 
של פעילויות שמבוצעות במיקור  ידע לשימור תכנית ז.יו, ככל האפשר ללקוחות

 ח. מוסדיהגוף השל  עסקית להמשכיות בתכנית חוץ, ככל האפשר, ושילובה
   שירות.  נותןהתקשרות עם  סיום להליך עקרונות

עוד נקבע בחוזר, כי גוף מוסדי יפתח נהלים למעקב ובקרה על פעילויות שמבוצעות 
יאשר את  מוסדי גוף דירקטוריון ת הפעילות.במיקור חוץ, בשים לב למורכבו

לשלוש שנים לכל הפחות, או בעת שינוי  מדיניות מיקור החוץ וידון בנושא אחת
. הדירקטוריון יאשר הוצאת פעילות למיקור חוץכמו כן  מהותי בסביבת הפעילות.

  .2014 ביולי 1 ליום החוזר נקבעה של תחילתו
  

שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא "פורסם חוזר שעניינו  ,2013באוגוסט  26ביום  .6.1.9
 2010-9-3חוזר גופים מוסדיים המשך לוזאת ב" הוראות להתייחסות -ממשלתיות 

  . שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות
בן אשר מומלץ לשל לדוגמההכולל תניות חוזיות  נספחפורסם  במסגרתו של החוזר

 נקבע, כי התניות הנ"ל מהוות. 2013לנובמבר  1במסגרת שטרות נאמנות החל מיום 

. בנוסף נקבע, כי )"Best practice"( החוב איגרות למחזיקי ותשל הגנ מומלץ מודל
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חברות מנפיקות ידרשו להעביר לחברה כחלק ממסמכי ההנפקה גם מסמך "תמצית 
המנפיקות לכל אחת מהתניות תוך תניות" המפרט את התייחסותן של החברות  

  . 2013בנובמבר  1 יוםל נקבעה חוזרשל ה והפנייה לסעיף הרלוונטי. תחילתו
  

הכרעה עקרונית לעניין העלאת דמי , פרסם הממונה חוזר "2013באוגוסט  28 ביום .6.1.10
בינואר  1מיום לא יאוחר ". במסגרת ההכרעה נקבע, כי ניהול ללא הודעה מוקדמת

בהם הועלו דמי ניהול בתקופה שתבדוק את כל החשבונות  חברה מנהלת ,2015
תשיב לכל ו, 2009בדצמבר  31ומסתיימת ביום  2006בינואר  1ביום  שמתחילה

, ב(א) לתקנות מס הכנסה53תקנה ממנו דמי ניהול שלא בהתאם ל עמית שנגבו
  את הכספים שנגבו ממנו ביתר. בחוזר,  ושלא חל לגביו אחד הסייגים הנזכרים

 ומהשבת פרטנית מבדיקה לפטורבמסגרת חוזר ההכרעה נקבעו סעיפים ביחס 
לעמיתים. בשלב זה, למיטב ידיעת החברה, הוראות חוזר ההכרעה אינן  כספים

  צפויות להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה.
  

". ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים, פורסם חוזר "2013בדצמבר  18ביום  .6.1.11
ופים מוסדיים למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית נקבעה חובה על גבמסגרת החוזר 

. ולהגדיר את תפקידיו ודרכי עבודתו, וכן לקבוע תכנית ציות ואכיפה פנימית
קריטריונים להערכת במסגרת החוזר פורסמה הבהרה ע"י הממונה לעניין 

  .אפקטיביות של תכנית ציות ואכיפה פנימית ומדיניות הממונה ליישומה
  

הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של , פורסמו 2013בדצמבר  30ביום  .6.1.12
במטרה לוודא כי נכסים אלו מוצגים בערכם הכלכלי, ככל שניתן, וכדי ,  גוף מוסדי

: עקרונות בדברההוראות מפרטות  למנוע עיוותים בהקצאת המקורות בשוק ההון.
שווי נכס שאינו נייר ערך ) 2( .חישוב שווי נכסים לא סחירים של קופת גמל )1(

) שווי נכס סחיר 5. (נייר ערך מושעה ממסחר) 4) שווי נכס דל סחירות. (3. (סחיר
) הוראות לעניין בחינת הצורך בירידת ערך.  כמו כן החובה 6בהנפקה פרטית. (

  .הליכי בקרה וביקורת על הערכת נכסי גוף מוסדילקבוע 

 
, בדומה לשנה הקודמת לה, התאפיינה במדיניות מוניטארית 2013נת ש :ההון בשוק פעילות .6.2

בנכסי סיכון. מדדי  תםהשקע להרחיבמרחיבה ברוב העולם, אשר עודדה את המשקיעים 
המניות בישראל ובשווקים המפותחים, התאפיינו בסנטימנט חיובי משמעותי, אשר נמשך 

על צמצום  של ארצות הברית)" ("פדרל ריזרב", הבנק המרכזי פד"הודעות של ה על אף
. אותה הודעה של ה"פד" הובילה לעלייה בתשואות האג"ח האמריקאי בתוכנית הרכישות
. המדיניות המוניטרית המרחיבה לא פסחה גם על השוק המקומי, 2013בחציון השני של 

וכלל המדדים סיימו בתשואה חיובית.  1%כאשר בסוף השנה ריבית הבנק המרכזי עמדה על 
, מדד 24.74% -עלה ב 75, מדד תל אביב 12.13% -ב 25עלה מדד תל אביב  ,2013שנת  במהלך
-, מדד האג"ח הכללי עלה ב3.5% -, מדד האג"ח הממשלתי עלה ב35.65% -עלה ב 50היתר 
ראה  סקירת הסביבה הכלכליתלניתוח מפורט של  .5.9%-עלה ב 20, ומדד התל בונד 5.44%

 בדוח הדירקטוריון שלהלן. 'ג סעיף
  

 3תיקון מס'  .מאוד תחרותיתהחברה בניהול קופות גמל הינה בסביבה  פעילות: תחרות .6.3
, ותקנות הניוד שנכנסו לתוקף באוקטובר, 2008לחוק קופות הגמל שנכנס לתוקף בינואר 

, פתחו את ענף קופות הגמל לתחרות בין הגורמים השונים: חברות ביטוח, בתי 2008
  להלן. 13 לפירוט נוסף ראה סעיףת פרטיים וכיו"ב. השקעו
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  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילותו –חלק שלישי 
  

  כללי על תחומי הפעילותמידע  .7
  

החברה. בסעיפים בהם קיימת שונות בין תחומי הפעילות השונים, ניתן להלן תיאור מפורט של עסקי 

בסעיפים אחרים בהם פעילות החברה הינה  .בחתך נפרד לגבי כל אחד מתחומי הפעילותהפרוט 

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

  

תגמולים ואישית א משלמת לקצבה (ניהול קופ"ג ל –מידע כללי על תחום הפעילות  .7.1

 )לפיצויים
 

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1.1
 2011בשנת  ניהלה החברה לתגמולים וקופות אישיות לפיצויים  בתחום ניהול קופ"ג

 לא משלמת לקצבהלקופה אחת  31.12.2011אשר מוזגו ביום קופות גמל,  5

להלן פרטים הנוגעים . לעיל 2.1כמפורט בסעיף כמסלולי השקעה בקופה, והכל 

ות מתייחסים לתקופה בה המסלולים נוהלו כקופ 2011 שנת(נתוני  לתחום הפעילות

  : עצמאיות)

  

שיעור דמי   המסלולשם  

ניהול מרבי 

  3מותר

  (אש"ח) ליום זכויות העמיתים סך

31/12/13  31/12/12  31/12/11  

  1,849,873 2,323,728 3,144,654  1.1%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  221,277 252,246 333,521  1.1%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  498,542 737,691 707,669  1.1%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  480,437 709,229 1,301,202  1.1%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  104,447 126,451 85,211  1.1%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

  3,154,576 4,149,345 5,572,257    סה"כ

  

שגבתה ניהול הדמי שיעור    המסלולשם  

  )%בשנת ( בפועל הקופה

נומינלית ברוטו תשואה שיעור 

  (%) שנתבלקופה 

  2013  2012  2011  2013  2012  2011  

  )1.18%( 11.25% 10.26%  0.89% 0.88% 0.85%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  )11.41%( 15.14% 20.46%  1.00% 0.96% 0.87%   מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  2.77% 7.94% 4.28%  0.80% 0.81% 0.83%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  )0.76%( 11.75% 11.68%  0.90% 0.90% 085%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  3.46% 4.35% 2.37%  0.76% 0.80% 0.82%  מסלול אג"ח מדינה– גמל קופתילין לפידות 

  
  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות .7.1.2

 חוק בתחום ניהול קופ"ג לתגמולים תחת הפעילות מוסדרת הדוחפרסום  למועד

 קופות חוק" –(להלן  2005 –פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  שירותים על הפיקוח

ראה  – החל הדין להוראות בנוגע פרטים לעניין ו.חומכ שהותקנו תקנותו"), גמל

                                                 
3

דמי הניהול  2014לינואר  1בשנת הדוח החברה גבתה דמי ניהול מצבירה בלבד ולא גבתה דמי ניהול מהפקדות. החל מיום  

  .1.05%המירביים מצבירה הנם 
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, חלות על בנוסף. לעיל 6.1 סעיף, ראה בו שבוצעו תיקונים לענייןלהלן, ו 22.2סעיף 

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

  .לעיל 6.1. לפרטים ראה סעיף ההון שוק אגףביטוח וחסכון באתר 

  

 וברווחיותו התיק בהיקף התפתחויות .7.1.3
אשר מוזגו ביום  ,קופות גמל 5 2011שנת בפעילות זה ניהלה החברה  בתחום

 לקופה אחת לתגמולים ופיצויים כמסלולי השקעה בקופה, והכל 31.12.2011

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים . להלן 7.1.4ובסעיף  לעיל 2.1כמפורט בסעיף 

המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך ומהעברת זכויות 

נובע בין היתר בשל  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת מקופות גמל אחרות. 

לאורך זמן וליצירת  הקופותתשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי  השגת

הערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק ל .ה המנהלתמוניטין חיובי לחבר

היותם של כן והפנסיוני ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים 

רווחיות החברה לפגוע ב יםבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויהתאגידים ה

דמי הגבלת בנוסף,  .ליועציםמהפעילות בתחום בשל החובה לשלם עמלות הפצה 

מהיקף  1.05%לשיעור של הניהול בקופות הגמל משלמות ושאינן משלמות לקצבה 

על ישירות לא צפויה להשפיע באופן מהותי  1.1.2014החל מיום  הנכסים המנוהלים

להערכת החברה הגבלה כאמור עשוייה להפחית את שיעור אולם  ,הכנסות החברה

   ות החברה.דמי הניהול הנגבים בענף וכתוצאה מכך גם את הכנס

    

 העמיתים תחום הפעילות או שינויים במאפייני התפתחות בשווקי .7.1.4
כי יהיו  ,בין היתר , קבע,2008אשר פורסם בינואר , הגמל קופות לחוק 3' מס תיקון

שני סוגים של קופות גמל לקצבה: קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות קצבה 

לקצבה אשר לא ניתן יהיה ") וקופת גמל קופת גמל משלמת" –לזכאים (להלן 

למשוך ממנה ישירות כספים שהופקדו בה, למעט כספים ממרכיב הפיצויים, אלא 

"). קופת גמל לא משלמת" -באמצעות העברתם לקופת גמל משלמת לקצבה (להלן

להערכת החברה, ת. ת גמל לא משלמקופ הקופת התגמולים שבניהול החברה הינ

  ., גרם להפחתת ההפקדות השוטפות בענףהפיכת החסכון הפנסיוני לקצבתי בלבד

 חברה כי קובע אשר ,הגמל קופותלחוק  4מס'  תיקוןלתוקף  נכנס 1.1.2012 ביום

 הגמל קופות סוגי 11 -מ אחד מכל אחת גמל מקופת יותר תנהל לא מנהלת

 מיזוג הליך השלימה החברה. לעיל) 6.1(לפרטים ראה סעיף  בתיקון המפורטים

 מכל אחת גמל קופת החברה מנהלת 1.1.2012 מיום שהחל באופן בניהולה הקופות

השפעה  היתה מיזוגשל מבליפיצויים מסלולית, ותגמולים ה לביניהן קופ, גסו

 מהותית על התנהלות החברה.
   

 הפעילות טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחוםשינויים  .7.1.5
   ים למיניהם.   יטכנולוגיים יחודבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים 

  

 ילותהצלחה קריטיים בתחום הפעגורמי  .7.1.6
  מזהה את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות:  החברה  

  

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

לאורך זמן ביחס לפרופיל הסיכון חשיבות רבה להובלה בתשואות 

 –בהשוואה למתחרים. חשיפת תשואות קופות הגמל ושימוש במערכת גמל 

נט המאפשרת השוואה בין תשואות קופות גמל שונות מחדדת את הצורך 



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

15  

 .ה בהשוואה לקופות מתחרותנאותבשמירה על תשואה 
 

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

אלי. הצלחה בשיווק מותנית בהקמת החברה לקהל העמיתים הפוטנצי

ינים ישיווק יעילה לתקשורת מול עמיתים וכאלה המעונתפעול ומערכת 

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

עקב שינויי החקיקה בעקבות כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני 

 חלל יועצים פנסיוניים, והטלת חובת ייעוץ אובייקטיבי לטובת העמית ע

לעומת  נאותהעמיתים לחברות מנהלות המציגות תשואה  תבהפנייגידול 

   .ובידי משווקים פנסיונים חיצוניים מדדי הייחוס לאורך זמן, בידי הבנקים
 

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

השונות עבור  ןהסיכוגמל באותו תחום מאפשר מתן מענה לצרכים ולרמות 

קופות גמל ובין חברות מסלולים בכל עמית. יכולת העברת כספים בין 

מנהלות מחייבת מתן מענה לדרישות להשקעה בתחומים שונים המשתנים 

מדיניות השקעות  מסלולים בעליבהתאם למצב השוק, בדרך של הקמת 

החברה בוחנת מעת לעת הקמת קופת גמל משלמת לקצבה לשם  .מגוונת

  . הרחבת סל מוצריה
 

 בהם תחום הפעילות ושינוייםב עיקרייםמחסומי כניסה ויציאה  .7.1.7
: פעילות חסמים רגולטורייםחסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הם: (א) 

בדרישות בתחום ניהול קופות גמל לסוגיהן מחייבת קבלת היתר ורשיונות, ועמידה 

הדין השונות, לרבות הון עצמי, בטוח והקמת מערך תפעול (או התקשרות עם ספקי 

כניסה לפעילות בתחום   חסמי שוק:שרותים בתחום), שיווק וקשרי לקוחות. (ב) 

ניהול קופות גמל שהוא תחום עתיר תחרות מחייבת לדעת החברה קיום מוניטין 

ניתן לצאת  –ציאה מתחום הפעילות למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת. לעניין הי

מתחום הפעילות בדרך של מכירת הפעילות לאחרים. עם כניסתו לתוקף של חוק 

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

  

 בהם תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים .7.1.8
קופות הגמל הנכללות בתחום הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארוך. מוצרים 

, ביטוחי  לקצבה (קרנות פנסיה)משלמות מתחרים לתחום הפעילות הן קופות גמל 

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

 בו תחום הפעילות ושינויים החליםמבנה  .7.2.1
מרכזית  הקופ ניהלה החברה בתקופת הדוחבתחום ניהול קופ"ג מרכזית לפיצויים 

לעיל. להלן פרטים  2.2, כמפורט בסעיף 4בעלת שני מסלולי השקעה יחידה לפיצויים

  הנוגעים לתחום הפעילות: 

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה

  מותר

  (אש"ח) ליוםזכויות העמיתים  סך

31/12/13  31/12/12  31/12/11  

 391,195 520,998 531,992  2%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    שם  הקופה

  הקופה בפועל בשנת (%)

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  לקופה בשנת (%)

  2013  2012  2011  2013  2012  2011  

  0.42%  8.91%  6.11%  0.78%  0.73%  0.68%  לפידות קופה מרכזית לפיצויים ילין

  

  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות  .7.2.2
 בתחום ניהול קופ"ג מרכזיות לפיצויים תחתלמועד פרסום הדוח מוסדרת פעילות 

חוק " –(להלן  2005 –פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  םחוק הפיקוח על שירותי

 7.1 - ו 6.1לפרטים ראה סעיפים  .2005"), שנכנס לתוקף בחודש נובמבר קופות גמל

, קופות גמל מרכזיות לפיצויים הגמל קופות לחוק 3 לתיקון התאםנוסף, בב לעיל.

, 2011לחודש ינואר  עדהפקדות  לקבל רשאיות היו 2007שפעלו כדין בשנת המס 

 מרכזית גמל בקופת עמית שהיה מעביד -עמית של יםכספ בהפקדתובלבד שמדובר 

וכן הפקדת כספים תהיה רק בגין עובדים אשר בגינם  2007 דצמבר בחודש לפיצויים

הפקדות  חדלה מקבלת. החברה 2007הופקדו סכומים בקופה עבור חודש דצמבר 

 הנהלת החברה .2011נוספות לקופה המרכזית לפיצויים החל מחודש ינואר 

השימוש במוצר זה  הגבלתכי לאורך זמן יגברו המשיכות מהקופה בשל  מעריכה,

   .המחוקק ע"י

  
 בהיקף הפעילות וברווחיותו התפתחויות .7.2.3

 קופה מרכזית לפיצויים יחידהבתקופת הדוח בתחום פעילות זה ניהלה החברה 
חל  הדוח בשנות. בעלת שני מסלולי השקעה (מסלול כללי ב' טרם החל פעילותו)

 בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליות שערי ניירות הערך וכן גידול
נובע בין  הקופהאל  זכויות נטוהעברת  מהעברת כספים מקופות מרכזיות אחרות.

לאורך זמן  הקופההיתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 
 2008ופות הגמל מינואר לחוק ק 3. תיקון וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

האוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות, קבע כי קופות גמל 
 .2011מרכזיות לפיצויים יוכלו להמשיך ולקבל הפקדות רק עד לחודש ינואר 

להימשך גם  זו עשויותכספים מקופה  משיכותלהערכת הנהלת החברה כאמור, 
       ימוש במוצר זה.בשנים הבאות בשל כוונת המחוקק להגביל ש

   
 

                                                 
4
 ים טרם החל פעילותו.כאמור, נכון ליום פרסום הדוח, מסלול כללי ב' בקופה המרכזית לפיצוי 
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 העמיתיםתחום הפעילות או שינויים במאפייני ב םבשווקי התפתחות .7.2.4
 מרכזיות גמל קופות הקמת על אסר ,הגמל קופות לחוק 3' מס תיקוןכאמור, 
 לקבל הפקדות ימשיכו לפיצויים מרכזיות גמל קופות כי קבע וכן חדשות לפיצויים

 קבלתחדלה מ החברה 2011, החל מחודש ינואר לפיכך. 2011 ינואר לחודש עד רק
 כי מעריכה, החברה הנהלתכאמור,  .שבניהולה הפקדות לקופה המרכזית לפיצויים

  . זה במוצר שימוש להגביל המחוקק כוונת בשל מהקופה המשיכות יגברו זמן לאורך
  

 טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים .7.2.5
   .   מיוחדיםבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים 

  
 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .7.2.6

    לעיל. 7.1.6ראה סעיף   
  

 תחום הפעילות ושינויים בהםב עיקרייםכניסה ויציאה  מחסומי .7.2.7
   לעיל. 7.1.7ראה סעיף 

  
 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים .7.2.8

אפיק השקעה שנועד להבטיח  והת בתחום הפעילות מהוהגמל הנכללקופת 
מוצרים תחליפיים למעסיקים תשלומי פיצויי פרישה לעובדים. להערכת החברה 

      שיות לפיצויים ותיקי השקעה יעודיים למעסיק.ילמותר זה הינם קופות א



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

18  

 קרנות השתלמות  כללי על תחום הפעילות  מידע .7.3
 

 החלים בו הפעילות ושינויים מבנה תחום .7.3.1
השתלמות,  קרנות 4 2011שנת ניהלה החברה בבתחום ניהול קרנות השתלמות  

חת כמסלולי השקעה בקופה, רן השתלמות אלק 31.12.2011אשר מוזגו ביום 

  .להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילותלעיל.  2.3כמפורט בסעיף 

 כקרנות השתלמותם נוהלו מתייחסים לתקופה בה המסלולי 2011נתוני שנת (

  : )עצמאיות

  

  

שיעור דמי   המסלולשם  

ניהול מרבי 

  מותר

  (אש"ח) ליוםזכויות העמיתים  סך

31/12/13  31/12/12  31/12/11  

  1,913,944 2,865,041 4,251,785  2%  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 

  680,439 1,211,299 2,339,515  2%   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  174,671  383,195  403,605  2%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  61,189 114,078 90,428  2%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

  2,830,243 4,573,613 7,085,333    סה"כ

  

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    המסלולשם  

  הקופה בפועל בשנת (%)

שיעור תשואה נומינלית 

  ברוטו לקופה בשנת (%)

  2013  2012  2011  2013  2012  2011  

  )0.79%( 10.87% 9.98%  0.94% 0.93% 0.91%  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 

  )0.22%( 11.39% 11.67%  0.95% 0.95% 0.92%   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  2.87% 7.88% 4.15%  0.86% 0.88% 0.91%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  3.58% 4.25% 2.29%  0.82% 0.86% 0.88%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

  
  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות .7.3.2

הפיקוח על  חוקניהול קרנות השתלמות תחת מוסדרת פעילות זה למועד דוח 

"), חוק קופות גמל" –(להלן  2005 –פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  םשירותי

ובאמצעות תקנות שהותקנו מכח חוק קופות  2005שנכנס לתוקף בחודש נובמבר 

  לעיל. 7.1 -ו 6.1 פיםגמל, לפרטים ראה סעי

  
 הפעילות וברווחיותו התפתחויות בהיקף .7.3.3

אשר מוזגו ביום  ,קרנות השתלמות 4 2011שנת בתחום פעילות זה ניהלה החברה ב
כמפורט בסעיף  לקרן השתלמות אחת כמסלולי השקעה בקופה, והכל 31.12.2011

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י . להלן 7.3.4ובסעיף  לעיל 2.3
 קרנות השתלמותמהעברת זכויות מ ,החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך

נובע בין  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת . ומהפקדות שוטפות אחרות
לאורך זמן  הקופותתשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי  השגת היתר בשל 

. להערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת
נקאיים וכן היותם של השיווק הפנסיוני ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים ב

התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה 
  מהפעילות בתחום בשל החובה לשלם עמלות הפצה ליועצים.
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 העמיתיםבשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני  התפתחות .7.3.4

תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים  במהלך
 1.1.2012 ביוםמוצרי החברה בתחום הפעילות, או שינויים במאפייני העמיתים. 

 תנהל לא מנהלת חברה כי קובע אשר, הגמל קופותלחוק  4מס'  תיקוןלתוקף  נכנס
. בתיקון המפורטים הגמל קופות סוגי 11 -מ אחד מכל אחת גמל מקופת יותר

מנהלת  1.1.2012החברה השלימה הליך מיזוג הקופות בניהולה באופן שהחל מיום 
אחת, מסלולית, מבלי  השתלמות קרןהחברה קופת גמל אחת מכל סוג, ביניהן 

  השפעה מהותית על התנהלות החברה. שלמיזוג היתה
  

 טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים .7.3.5
   .   מיוחדיםתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים ב
  

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות גורמי .7.3.6
   לעיל. 7.1.6ראה סעיף   

  
 בהם תחום הפעילות ושינוייםב עיקרייםכניסה ויציאה  מחסומי .7.3.7

   לעיל. 7.1.7ראה סעיף 
  

 למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפים .7.3.8
להערכת החברה, למוצרים מסוג קרנות השתלמות המאפשרות חסכון לתקופת זמן 

שנים תוך קבלת הטבות מסוי מסויימות אין כרגע תחרות בשוק. מעת לעת,  שששל 
מועלות הצעות לביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות. ביטול כנ"ל במידה 

  ויקרה עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה.
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 ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השונים מבנה .7.4
ניהול השקעות הקופות בתחומי הפעילות השונים נעשה בהתאם למדיניות ההשקעות של כל 

צוע עסקאות בניירות ערך והשקעות נכסי יבתחומים השונים. באחד מסלולי ההשקעה 

ול מסל, ותנועת כספים למסלולקף הנכסים המנוהלים בכל יהקופות נעשה תוך בחינת ה

מסלולים השונים . להלן פרטים בנוגע למבנה תיקי ההשקעות של ה)או פדיונות (גיוסים

בחלוקה לסוגי  2013בדצמבר  31ליום  יםהמנוהל ותנכסי הקופסך מתוך  באלפי ש"ח)(

  נכסים עיקריים):

  

  שם הקופה ומסלול ההשקעה
  

  מזומנים

  ושווי  

  מזומנים

נכסי חוב 

  סחירים

נכסי חוב 

שאינם 

  סחירים

  מניות

  

  אחר

            :ילין לפידות קופת גמל

 168,142 379,974 122,751 1,855,602 618,185  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 17,266 156,087 3,453 106,068 50,647  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 21,917 3,610 32,799 571,710 77,633  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 67,471 189,584 31,572 717,588 294,987  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 867 - - 70,398 13,946  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת  גמל 

 26,145 35,970 18,768 408,143 42,966  5ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

       :ילין לפידות קרן השתלמות

 241,422 463,462 134,703 2,581,700 830,498  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 124,327 325,213 45,984 1,265,912 578,079  מסלול כללי ב' –ילין לפידות קרן השתלמות 

 13,438 1,216 11,666 317,727 59,558  מסלול אג"ח - ילין לפידות קרן השתלמות 

 2,016 - - 73,546 14,866  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

  

  מגבלות נוספות על פעילות קופות הגמל החלות על פעילות החברה .7.5
קופות גמל מוסדרת בהוראות חוק והנחיות  כאמור לעיל, פעילות החברה בתחום נהול

הגורם המפקח (הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר) הן לעניין הצורך 

בקבלת היתרים ורשיונות לפעילות והן לעניין הצורך בעמידה בדרישות גורמי הפיקוח לעניין 

הול יקרה פנימית, נהול סכונים, מערכי ביקורת ובידרך התנהלות החברה, לרבות לעניין נ

תקשורת עם עמיתי הקופות, שימוש בזכויות הצמודות לניירות ערך המוחזקות בידי 

הקופות לרבות זכויות הצבעה באסיפות, נהלי דיווח וכיו"ב. החברה מנהלת באופן שוטף 

מעקב אחרי הוראות הדין והנחיות גורמי הפיקוח ופועלת באופן שוטף לעמידה בדרישות 

חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), פורסם  17.8.2011ביום בנוסף, האמורות. 

מעגן את הגברת האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על ה, 2011 -התשע"א

קופות גמל ובחוק  –ביטוח; בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –שירותים פיננסיים 

המקנה סמכות בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני),  עיסוק –הפיקוח על שירותים פיננסיים 

רות של פלגורמי הפיקוח להטיל סנקציות, לרבות בדרך של עצומים כספיים, בקשר עם ה

 22הוראות הדין המהותיות החלות על פעילות החברה בסעיף ראה פרוט הוראות דין שונות. 

    להלן. 
   

                                                 
5
 כאמור מסלול כללי ב' בקופה המרכזית לפיצויים טרם החל פעילותו. 
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 מוצרים ושירותים .8
  :בחתך לפי תחומי הפעילות בניהול החברה,והמסלולים קופות הגמל  תיאורלהלן 

  .מתייחסים לתקופה בה המסלולים נוהלו כקופות גמל וקרנות השתלמות עצמאיות 2011נתוני שנת 

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

ך לעצמאיים ו/או קופת הגמל בתחום פעילות זה מיועדת להוות אפיק השקעה לטווח ארו

  .שכירים

 
מועד   המסלולשם    

  הקמה

  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת

2013  2012  2011  

  536,251 270,827 585,455  23/11/04  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  32,024 174 30,091  23/11/04  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  122,247 196,835 )55,062(  23/11/04  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  234,073 169,234 494,673  28/12/07  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  52,016  17,661 )42,696(  06/10/08  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת  גמל 

  976,611  654,731 1,012,461    סה"כ

  

קופת הגמל בתחום פעילות זה מיועדת להוות אפיק השקעה לטווח ארוך לעצמאיים ו/או 

  שכירים.  

 
 :6תחום ניהול קופת גמל מרכזית  לפיצויים .8.2

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

  .סכומים להם זכאים עובדים במועד פרישתם

 
  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת  הקמהמועד   שם  הקופה

2013  2012  2011  

  69,651  94,502  )17,468(  23/11/04  קופה מרכזית לפיצויים  –ילין לפידות 

  

 תחום ניהול קרנות השתלמות: .8.3
  .אפיק השקעה לטווח בינוני לשכירים ועצמאיים  ההשתלמות מהווה ןקר

 
מועד   המסלולשם    

  הקמה

  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת

2013  2012  2011  

  795,968 730,640 1,093,086  23/11/04  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

  404,419 441,002 961,337  28/12/07  מסלול כללי ב' –ילין לפידות קרן השתלמות 

  77,796 190,017 7,751  01/07/08  מסלול אג"ח - קרן השתלמות ילין לפידות 

 34,814  49,852  )25,037(  06/10/08  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  1,312,997 1,411,511 2,037,137    סה"כ

    

וכן קופה אחד ממסלולי הההשקעה בהמנוהלים בכל  זכויות העמיתים נתונים בדבר היקף

 7-ו 6פים ראה סעיהשתלמות ה ןקרקופות הגמל ושינויים בביקוש והיצע של  פרטים בדבר

    .11.4ראה סעיף  מסלוללכל פירוט בדבר היקף הפקדות משיכות והעברות לעיל, 

                                                 
6
 כאמור מסלול ההשקעה כללי ב' טרם החל פעילותו. 
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   פילוח הכנסות ורווחיות .9
  .מתייחסים לתקופה בה המסלולים נוהלו כקופות גמל וקרנות השתלמות עצמאיות 2011נתוני שנת 

 
 )לפיצוייםתגמולים ואישיות א משלמת לקצבה (קופת גמל לורווחיות תחום הכנסות   .9.1

 
  2011שנת   2012שנת   2013שנת   שם  המסלול

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  30.79%  15,020 26.24% 18,473 23.75% 22,690  מסלול כללי -ילין לפידות קופת גמל  

  4.67%  2,277 3.21% 2,263 2.63% 2,506  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  6.95%  3,392 7.36% 5,184 6.26% 5,981  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  7.35%  3,585 7.72% 5,436 8.68% 8,291  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  1.14%  554 1.47% 1,034 0.89% 850  מסלול אג"ח מדינה  –ילין לפידות קופת גמל 

  50.90%  24,828 46.00% 32,390 42.21% 40,318  סה"כ
  

 
 לפיצויים מרכזית גמל קופתתחום הכנסות ורווחיות   .9.2

 
  2011שנת   2012שנת   2013שנת   שם  הקופה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

  5.90%  2,878 4.68% 3,298 3.79% 3,623  מרכזית לפיצויים  –ילין לפידות 
  

 
   השתלמותה קרןורווחיות תחום הכנסות  .9.3

 
  2011שנת   2012שנת   2013שנת   שם  המסלול

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  ) החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

  30.59%  14,923 31.69% 22,312 33.17% 31,689  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

  9.78%  4,769 12.86% 9,057 16.15% 15,432  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

  2.18%  1,064 3.57% 2,512 3.72% 3,550  מסלול אג"ח  –ילין לפידות קרן השתלמות 

  0.65%  318 1.20% 842 0.96% 916  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות  תילין לפידו

  43.20%  21,074 49.32% 34,723 54.00% 51,587  סה"כ
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 מוצרים מהותיים חדשים .10
בפיתוח מוצרים חדשים הכרוכים בעלויות פיתוח ו/או הוצאות שיווק דוח זה החברה אינה עוסקת  למועד

 .החורגות מן המקובל
 

 עמיתים .11
קופות הגמל וקרנות השתלמות בניהול החברה הינם מעבידים, שכירים ו/או עצמאיים. עמיתי  .11.1

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

ימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם, בכפוף להוראות הדין החל לעניין לקוחות מסו

דמי הניהול המרביים והוראות תקנוני קופות הגמל. לחברה מדיניות הנחה פנימית לעמיתים או 

 סוגי עמיתים מסוימים.
 

 מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלות ההשתלמות קרנות/או ו הגמלבקופות  .11.2

 .הפעילות בתחום החברה מהכנסות 10%-מ למעלה מהווה
 

 תחומי לפי בחלוקה, החברה בניהול גמל בקופות העמיתים חשבונות התפלגותפרטים על  להלן .11.3

 :(מצרפי לכל מסלולי ההשקעה) פעילות
 

 : )תגמולים ואישיות לפיצוייםשלמת לקצבה (א מגמל להתחום קופת  )א(
  

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/13  31/12/12  31/12/11  

  33,574  43,918  57,252  ילין לפידות קופת גמל

  

 : תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים )ב(
 

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/13  31/12/12  31/12/11  

  525  620  671   ילין לפידות  קופה מרכזית לפיצויים

 

 השתלמות: ה ןתחום קר )ג(
 

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/13  31/12/12  31/12/11  

  43,006  68,675  103,357  קרן השתלמותילין לפידות 
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 .קופות שבניהול החברה, בחלוקה לפי תחומי פעילותחוץ ללהלן פרטים בדבר התפלגות הפקדות משיכות והעברות אל ומ .11.4
 : )תגמולים ואישיות לפיצוייםא משלמות לקצבה (תחום קופת גמל ל )א(

  

  (באלפי ש"ח): 2013שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2013נטו 

 585,455 117,914 678,212 43,937 69,094  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 30,091 23,505 50,131 4,672 8,137  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 )55,062( 161,964 108,743 15,505 13,664  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 494,673 33,707 511,472 11,206 28,114  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 )42,696( 59,946 16,646 3,132 3,736  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 1,012,461 397,036 1,365,204 78,452 122,745  סה"כ

  

  (באלפי ש"ח):  2012שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2012נטו 

 270,827 134,279 423,734 56,898 38,270  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 174 23,361 23,556 6,348 6,327  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 196,835 43,454 253,809 23,195 9,675  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 169,234 51,473 217,077 12,759 16,389  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 17,661 50,525 71,605 5,864 2,445  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 654,731 303,092 989,781 105,064 73,106  סה"כ
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  (באלפי ש"ח):  2011שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2011נטו 

 536,251 85,080 644,316 54,198 31,213  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 32,024 23,596 53,842 4,392 6,170  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 122,247 42,546 174,306 16,481 6,968  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 234,073 43,879 275,037 10,147 13,062  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 52,016 14,175 70,263 5,017 945  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 976,611 209,276 1,217,764 90,235 58,358  סה"כ

  

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

  ):ש"ח(באלפי  2013שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה    2013

  )17,468(  43,021  45,868  20,315  -  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  (באלפי ש"ח): 2012שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2012

 94,502 21,226 150,040 34,312 -  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  ):ש"ח(באלפי  2011שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה  2011

  69,651  6,619  90,263  13,993  -  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 
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 תחום קרנות השתלמות:  )ג(
  (באלפי ש"ח): 2013שנת  

צבירה   זכויותסך העברת   משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2013נטו 

 1,093,086 145,306 873,480 147,387 512,299  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 961,337 61,936 786,494 69,367 306,146  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

 7,751 89,553 82,870 27,198 41,632  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

  )25,037( 45,543 17,513 8,411 11,404  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

 2,037,137 342,338 1,760,357 252,363 871,481  סה"כ

 
  (באלפי ש"ח): 2012שנת  

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2012נטו 

 730,640 138,708 639,398 113,722 343,672  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 441,002 60,775 369,159 41,780 174,398  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

 190,017 20,486 194,806 15,292 30,989  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 49,852 31,183 81,276 10,176 9,935  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

  1,411,511 251,152 1,284,639 180,970 558,994  סה"כ

  (באלפי ש"ח): 2011שנת  

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2011נטו 

  795,968 56,834 699,815 55,127 208,114  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

  404,419 29,826 358,687 15,792 91,350  מסלול כללי ב'  - ילין לפידות קרן השתלמות 

  77,796 15,825 86,666 5,006 11,961  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

  34,814 8,223 41,832 3,863 5,068  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

 1,312,997 110,708 1,187,000 79,788 316,493  סה"כ
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 שיווק והפצה .12
 

בידי עובדי חברות קשורות שהם בעלי נעשה שיווק קופות הגמל המנוהלות בידי החברה  .12.1
בהתאם להוראות הסכמי  שאלים לחברה מאת חברה קשורה,מוהשיווק פנסיוני רישיון 

, וכן כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם ,לחברה הקשורהעבודה אישיים בין העובדים 
  באמצעות משווקים פנסיוניים עמם קשורה החברה בהסכמים.

 
 סוכני שיווקהחברה אינה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשהם עם יועצים פנסיוניים ו/או  .12.2

 מוצריה.פנסיוניים, בכל הנוגע לשיווק 
  

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

  

כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות לעניין תשלום עמלות הפצה  בעקבות .12.4
 0.25%משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור קבוע בסך הליועצים פנסיוניים, נקבעה העמלה 

מהצבירה, בגין עמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר ליועץ הפנסיוני הסכמי ייעוץ עמם. 
התקשרה בהסכמי הפצה עם  החברהבתנאים כאמור (קיום הסכם ייעוץ בין היועץ לעמית). 

עמלות ההפצה הנהלת החברה בשנים הקרובות יגדלו סך  להערכתמרבית הבנקים. 
  .פנסיונים ליועצים לבנקיםהמשתלמות 

  

 לשיווק כלל מוצריה פנסיוניים משווקיםהחברה בהסכמי שיווק עם  התקשרהבנוסף,  .12.5
 .משווקיםקבע בהסכמה בין החברה לאותם נעמלות כפי ש להם מתשלמו

  

 תלות במקורות הפנית הלקוחות.על חברה מידע ללמועד דוח זה אין  .12.6
  

 מהותית בצינורות שיווק כלשהם.לחברה אין תלות  .12.7
  

 תחרות .13
 

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

למיטב ידיעת החברה  הינו שוק תחרותי ביותר בו פועלותלפיצויים וקרנות השתלמות) 
היקף הנכסים המנוהלים בידי להערכת החברה חברות ניהול קופות גמל.  מספר רב של 

הוביל מספר המתחרים  .המנוהלים בשוק שיעור מהותי מהיקף הנכסים מהווהאינו החברה 
חייב את החברה להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים ועליה משמעותית ברמת התחרות ל

 התחרות הגוברת.להתמודדות מול 
 

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

שירות מערך  ושיפור העלאת הפרופיל התקשורתי תוך הדגשת הערכים הייחודיים למותג
  .ת השקעה בתשתיות ובכוח אדםבאמצעו מכירותו

  

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

דול בהפקדות יגב הכרוכההשתלמות מתאפיין בעונתיות מסוימת, הקרנות וככלל, שוק קופות הגמל, 
 . מאידך,(רבעון רביעי) על מנת ליהנות מהטבות מס בשנה המסתיימת תהקלנדארילקראת סוף השנה 

לפיכך,  השפיעו ומשפיעים על התנהגות השוק.תקופות הדוח היו רצופות בשינויי רגולציה בתחום אשר 
החברה אין בנתונים הקיימים בידיה לגבי עונתיות כדי להוות אינדיקציה למגמה כלשהי או הערכת ל

  מסוימת, ואף עשויים להטעות.לשקף התנהגות 
  

 רכוש קבוע ומתקנים .15
הון עצמי כנדרש מחברה נכסים נזילים המוחזקים כנגד החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו (למעט 

 חברה קשורהבידי  ושנשכר ים, תל אביב, בנכס50. משרדי החברה נמצאים ברח' דיזנגוף )מנהלת
  מצדדים שלישיים בלתי קשורים. 

  
 וחשייםנכסים לא מ .16

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

 הון אנושי .17
 ים, מנכ"לים משותפים, עובדעובדיםמספר נכון למועד הדוחות מושאלים לחברה מאת חברה קשורה 

, בהתאם ניהול השקעות ושיווק קופות הגמל ייעוץ משפטי, כספים,בקרה וההניהול סיכונים, בתחום 
למעט  הקשורה נושאת בעלות שכרם. , כשהחברהלחברה הקשורהלהוראות הסכמי עבודה בין העובדים 

שרות  שירותי - החברה אינה מעסיקה כוח אדם במישרין, ומקבלת שירותים שונים, לרבות עובדים אלו 
  . ה קשורהרלקוחות, דואר, מזכירות, ושרותי משרד אחרים, מחב

    
 ספקים ונותני שירותים .18

 
 השקעות, ימנהל החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות שרותי ניהול השקעות: .18.1

 מאת חברה קשורה.לחברה  יםהמושאל
 

שרותי משרד,  –כלליים, לרבות  שירותים: החברה מקבלת  ואדמיניסטרציה משרד שרותי .18.2
 , וכד', מאת חברה קשורה. יניסטרציהמאד

  

בע"מ  שירותי שוק ההוןבין החברה ללאומי  ,2004בנובמבר  24עפ"י הסכם מיום : שרותי תפעול .18.3
 הסכם" -"לאומי גמל", וההסכם ייקרא  –ומשל"ב בע"מ (להלן לאומי גמל ומשל"ב ביחד 

, מאת לאומי גמל, הכוללים הנהלת חשבונות וחשבות תפעול") מקבלת החברה שרותי התפעול
רשום נכסי הקופות, הגשת דיווחים כנדרש בדין, העברת דיווחים לחברה, ניהול חשבונות עמיתים, 
העמדת עמדות תפעול במשרדי החברה לצורך בצוע פעולות וקבלת מידע על חשבונות העמיתים, 

מידע, העברת  –לעמיתים  םשירותיוטפול בהעברת חשבונות עמיתים. בנוסף מספק לאומי גמל 
גובה לאומי גמל עמלת תפעול בתמורה לשירותים האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם,  .כד'הודעות ו

 .בכפוף להוראות הדין בשיעור קבוע מהיקף נכסי הקופות
  

 ,בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים. להערכת הנהלת החברההתקשרה החברה  הסכמי הפצה: .18.4
בשל העמקת מעורבות הבנקים  בשנים הקרובות יגדלו סך עמלות ההפצה המשתלמות לבנקים

 . בייעוץ פנסיוני
  

התקשרה החברה בהסכמי שיווק עם : בעקבות כניסת חוק השיווק הפנסיוני לתוקף הסכמי שיווק .18.5
משווקים פנסיוניים לשיווק כלל מוצריה ומשלמת להם עמלות כפי שנקבע בהסכמה בין החברה 

 לאותם משווקים.
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  :גמל לקופות צועיב שרותי .18.6
ישראל בע"מ, הפועל כבנקאי וכחבר לחשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים בבנק לאומי 

אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ. בנוסף, לחברה אמצעות בנק מזרחי בע"מ והבורסה וכן ב
אצל חברי בורסה נוספים אשר נבחרו במסגרת ההליך  ' לצורך פעילות ההשקעותגחשבונות ברוקרא

חשבונות אלו מתאפסים בתום כל יום מסחר וניירות הערך מועברים  רכה החברה.התחרותי שע
  .ילמשמורת בבנק לאומי, המשמש כחשבון הקסטודיאן העיקר

    
  : כלליות באסיפות ההצבעה לאופן ביחס המלצות וקבלת השתתפות שרותי .18.7

  

מנהלת  באסיפה   לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה 5תקנה 
שרות משקיע מוסדי עם גורם "), קובעת תנאים להתקתקנות האסיפות("  2009- כללית),  תשס"ט

אנטרופי שירותי מחקר  החברה את חברתועדת ההשקעות של  אישרה  לכך,בהתאם  . מקצועי
  פות כלליות. יסץ לחברה ביחס לאופן ההצבעה באהמוסמך להמלי מקצועיהכגורם  כלכלי בע"מ

" בשם החברה לצורך ביצוע מ"עמדה מחקר כלכלי בעפעלה חברת " ,סף בתקופת הדוחבנו
  ההצבעות באסיפות הכלליות וזאת בהתאם לייפוי כוח שניתן לה ע"י החברה.

  
  

   :בספקים תלות .18.8
, בלבד נכון למועד דוח זה באמצעות בנק לאומי שתפעול הקופות מתבצע להערכת החברה, על אף

 ,ניתנים המתפעלידי על הואיל ושירותים מסוג השירותים הניתנים  במתפעלאין לחברה תלות 
 תחרותיים ובשירותים דומים לאלוידי חברות נוספות בישראל, בתנאים על  ,למועד דוח זה

במידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה להיעשות בלוחות זמנים ע"י המתפעל כך שמוצעים ה
 אינה מנהלת חברה, הדין הוראות על פי יצוין, כי. קצרים וללא עלויות משמעותיות מצד החברה

 לסיום במקביל רק אלא, חדשות גמל קופות הקמת לצורך נוסף מתפעל עם להתקשר רשאית
  . הנוכחי המתפעל עם התקשרותה

  
 השקעות .19

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

 מימון ואשראי .20
החברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת 

  באשראי. 
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 מיסוי .21
  חוקי המס החלים על החברה .21.1

המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה, מורכב ממס חברות  .21.1.1
 .וממס רווח

 כספי" כהגדרתו בחוקהחברה הינה "מוסד   - 1975חוק מס ערך מוסף התשל"ה   .21.1.2
מס ערך מוסף ופקודת מס הכנסה. בהתאם לכך, משולם מס על הרווח ועל השכר 

יום ב עפ"י הכללים שנקבעו בחוקים אלו ובשעורים הזהים לשיעורי מס ערך מוסף.
פורסם ברשומת צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות  2013ביוני  2

, אשר מעלה את שיעור מס השכר ומס הרווח 2013כספיים) (תיקון), התשע"ג 
כתוצאה מהשינוי האמור,  .18%על 2013ביוני  2-באחוז אחד ומעמיד אותו החל מ

 2013ביוני  2-, אשר חל על מוסד כספי, עלה ב2013שיעור המס השנתי לשנת 
 .36.21%לשיעור של  35.99%משיעור של 

  
 החוק). ההוראה -(להלן .ההסדרים"פורסם ברשומות "חוק  2013אוגוסט, בחודש  .21.1.3

 מס העלאת הינה בחוק המיסים פרק מהוראות לחברה הרלוונטית העיקרית
 המס), (שיעור 1.5% של(עלייה  26.5% של לשיעור 2014 המס משנת החל החברות

 .)37.71% על יעמוד כספי מוסד של
  

 .הלהלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החבר .21.1.4
  

  
מס  שעור

  חברות
מס  שעור

  רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %  %  %  שנה
        

2011  24 16 34.48(*) 
2012 25 16.3(*) 35.53(*) 
2013  25 17.6(*) 36.21(*) 
 (*)37.71 18 26.5  ואילך 2014

  שיעור משוקלל.  (*)
 .2009עד וכולל שנת המס  ות מס סופיותלחברה שומ -  שומות מס .21.2

  
לעומת שיעור מס  36.07%שיעור המס האפקטיבי החל על החברה בשנת הדוח הוא  .21.3

להלן מובא תיאום בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו , 36.21%סטטוטורי בשיעור 
ההכנסות היו מתחייבות לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות המנהלות קופות גמל 

 .בשנת הדוחבארץ לבין הסכום שנזקף בדוח רווח והפסד 
 

  

  2013  2012  2011  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  10,805  3,456  7,834  רווח לפני מס

  34.48%  35.53%  36.21%  שיעור מס סטטוטורי

  3,726  1,228  2,837  מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי

        תוספת (הפחתה ) במס בגין:

  -  14  -  מיסים בגין שנים קודמות

  )108(  )104(  )16(  הכנסות פטורות

  )32(  -  -  שינוי יתרת מסים נדחים עקב שינוי בשיעורי המס

מסים נדחים בעבר, הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם 

  אשר הוכרו בגינם מסים נדחים בתקופת הדיווח

5  92  )20(  

  3,566  1,230  2,826  הוצאות מס בדוח הכספי



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

31  

  מגבלות ופיקוח .22
  : ועיקריהם, החברה פעילות על החלים העיקריים הדינים פרוט להלן

   חקיקה ראשית
ותקנות שהותקנו מכוחו  2005 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה  חוק .22.1

מסדיר את הניהול והתפעול  ,2005חוק שנכנס לתוקף בחודש נובמבר  "):הגמל קופות חוק("
  חברה מנהלת קופות גמל. של 

 
והפעלת מערכת  פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני השירותיםהפיקוח על  חוק .22.2

 נכנס הפנסיוני שיווקחוק ה "):הפנסיוני השיווק חוק(" 2005 –) התשס"ה סליקה פנסיונית
מסדיר את העסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני, לרבות ו 2006 בפברואר 10 ביום לתוקף

  . מיועץ או סוכן שיווק פנסיוני רישיוןדרישת 
  

פורסם  17.8.2011: ביום 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק .22.3
את הגברת  מעגן אשר, 2011 -"אהתשע), חקיקה(תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק

ביטוח; בחוק  –האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 
עיסוק  –קופות גמל ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 . בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני)

   
חוק הגנת הפרטיות מטיל  "):הפרטיות הגנת חוק(" 1981 –הגנת הפרטיות התשמ"א  חוק .22.4

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

  המאגרים. 
  

  משנית חקיקה
 "):הקופות תקנות(" 1964 – מס הכנסה (כללים לאשור וניהול קופות גמל) התשכ"ד תקנות .22.5

תקנות הקופות היוו עד לכניסת חוק קופות הגמל לתוקף, את הוראת הדין שהסדירה את 
פעולת קופות גמל וחברות מנהלות. לאחר כניסת חוק קופות הגמל וחוק השיווק הפנסיוני 

 .הפקדות ותשלומים לעמיתים שיעורילתוקף, קובעות תקנות קופות הגמל 
 

 (להלן: 2000- החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס תקנות .22.6
חיצוניים  דירקטוריםלשלם ל חברה שעלקובעות מהו הגמול  התקנות: ")הגמול תקנות"

 בעלי דירקטוריםהגמול לו זכאים  ומהו, בישיבות השתתפות בעד וכגמול שנתי כגמול
על  גםחלקי  באופןהוחלו  התקנות. האמורות בחברות המכהנים ומובהקת מוכחת מומחיות

 ."מוסדיים בגופים חיצוניים לדירקטורים, באמצעות חוזר שעניינו "גמול מוסדיים גופים
  

קופת  מנהלת, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה זיהוי(חבות  הון הלבנת אסור צו .22.7
קופ"ג מטיל  –אסור הלבנת הון  צו"):  קופ"ג –אסור הלבנת הון  צו(" 2001 –גמל) התשס"ב 

עמיתים, אימות פרטי עמיתים, שמירת  יהויחובות שונות על חברה מנהלת לעניין ז
 מסמכים, ניהול רשומים ודיווח, לצורך קיום הוראות חוק אסור הלבנת הון.

  
  : 2008-מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס"ח תקנות .22.8

הקופות להסכם הקיבוצי שנחתם  עם הסתדרות העובדים ולצו ההרחבה תקנות  התאמת
שהחיל את ההסכם על כל העובדים והמעבידים במשק, לפיהם מחויב  כל מעביד להפקיד 

  בשל עובדיו הפקדות לקופת גמל לקצבה. 
  

 תקנות(" 2006 –הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (עמלות הפצה) התשס"ו  תקנות .22.9
(קיום הסכם הפצה, קיום הסכם בין יועץ  מסוימיםבהתקיים תנאים  "):הפצהה עמלת

לשלם עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים בשיעור קבוע מנהלי קופות הגמל נדרשים ללקוח) 
 . 0.25%ומוגדר שלא יעלה על  
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 2007 -"זהתשס), וועדותיו(ביטוח) (דירקטוריון  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.10

 הרכב, לדירקטורים כשירות תנאי קובעות הדירקטוריון תקנות"): הדירקטוריון תקנות("
 ביחס נוספות והוראות בהם לדון הדירקטוריון חברי שעל נושאים, הדירקטוריון חברי

 .תיווועדו לדירקטוריון
  

), עסקאות ביצוע בשל ישירות) (הוצאות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.11
: התקנות מפרטות מהן הוצאות ישירות  בשל ביצוע ")ההוצאות תקנות(" 2008-"חתשס

לעניין התיקון בהוראה זו ראה בנכסי קופת גמל וכן הוגדרה עמלת ניהול חיצוני.  עסקאות
  לעיל. 6.1.2  6.1.2 סעיף

  
- "חתשס), גמל קופות בין כספים) (העברת גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.12

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

  
 2009-"טהתשס), נכסים שווי) (חישוב גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .22.13

 נכסים שווי חישוב לעניין הוראות קובעות התקנות: )"נכסים וויש חישוב: "תקנות להלן(
"י ע שהושאלו ערך ניירות, סחירים לא נכסים, סחירים נכסים לרבות, הנכסים סוגי לפי

  .זרים ערך וניירות בחסר שנמכרו ערך ניירות, המוסדי הגוף
  

), ערך ניירות של ומכירה) (רכישה גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .22.14
תקנות הברוקראז' נקבעו בין היתר ב :'")הברוקראז: "תקנות להלן( 2009-"טהתשס

לרכישה ומכירה של ניירות ערך בהנפקה בידי משקיעים מוסדיים  מרבייםשיעורים 
באמצעות צד קשור (משווק הנפקה, וחתם) וכן מגבלות על רכישת ומכירת ניירות ערך בידי 

 קשור.  משקיע מוסדי באמצעות צד
  

 באסיפה מנהלת חברה) (השתתפות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.15
נכנסו  1.11.2009 ביום: )"באסיפות ההשתתפות: "תקנות להלן( 2009-"טהתשס), כללית
 לאישור המובאים נושאים רשימת כוללות התקנות. באסיפות ההשתתפות תקנות לתוקף

 בנוסף. נגד או בעד לגביהם ולהצביע להשתתף מוסדי משקיע על חובה אשר, כללית באסיפה
 המלצות גיבוש לצורך מקצועי גורם עם להתקשר רשאי מוסדי משקיע כי בתקנות נקבע

, היתר בין, הנדרשת ההשקעות ועדת לאישור בכפוף, שיקבע הצעות לסוגי ביחס הצבעה
  .המקצועי הגורם של ההצבעה המלצות לבחינת מדיניות לקבוע

  

בנוסף להוראות הדינים המפורטים לעיל, פעילות החברה או חלקים מפעילותה  :שונות .22.16
מוסדרים בהוראות דינים אחרות כגון חוק פיצויי פיטורין (לעניין תשלום פיצויים לעובדים 
בקופה מרכזית לפיצויים), חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול 

 ,  ועוד. 1995 –תיקי השקעות התשנ"ה 
  

 הסכמים מהותיים .23
להעמדת שרותים מאת חברה קשורה,   וההתקשרותלעיל,  18למעט הסכמים עם ספקים כמפורט בסעיף 
עם לקוחות ו/או חברות ו/או  או שיתופי פעולה אסטרטגים  החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים

  גופים או פרטים אחרים. 
  

 הליכים משפטיים .24
לא היו הדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה צד להליכים משפטיים כלשהם. לא  31/12/2013ליום 

ידוע לחברה על כוונה לנקוט כנגדה ו/או כנגד הדירקטורים בחברה  בהליכים כלשהם, ולמיטב ידיעת 
  החברה אין בכוונת מי מהם לנקוט בהליכים כאמור.
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 יעדים ואסטרטגיה .25

ל בענף החיסכון ארוך טווח בישראל, דרך השאת תשואה מוביחזונה של החברה הינו להיות גורם 
מקסימלית לעמיתים בתנודתיות נמוכה, באמצעות ניהול השקעות אחראי ומקצועי, תוך ראיית צרכי 

יצירת ערך לעמיתי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, בהיבטים של תשואה, . העמית, מאפייניו וטובתו
על ערכי המקצועיות, אחריות, שמירה על הוראות בהתבסס  הניהול סיכונים אחראי ושירות ברמה גבוה

  .החוק, יושרה, הגינות, שקיפות והימנעות מניגודי עניינים
כמו כן, הרחבת היקף לעמיתיה, בהתאמה לסיכון היחסי,  נאותותיעדיה של החברה הם השגת תשואות 

זה בכוונת החברה, חברה. לצורך עמידה ביעד הגדלת הכנסות ההנכסים המנוהלים על ידה לשם 
כאסטרטגית פעולה, לשמור על מיצוב גבוה בתחום ניהול קופות גמל, בדרך של ניהול השקעות מקצועי, 
ותוך הצעת מבחר מוצרים מגוון שיאפשר מתן מענה לצרכי סוגי עמיתים שונים. החברה בוחנת מעת לעת  

ה, החברה אינה בוחנת רכישת  למועד דוח ז להרחבת סל מוצריה. ת גמל משלמת לקצבה לשם הקמת קופ
  אחרים.גופים מוסדיים פעילות ניהול קופות גמל ו/או קרנות השתלמות מ

  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .26
הלחץ על דמי יגבירו את והאקטיביות הרגולטורית הנהלת התוכנית מעריכה כי המשך התחרות בענף 

אשר בהעדר  תימשך השפעת השינויים מצד שוק ההון ,העברות הכספים מקופה לקופה. כמו כןהניהול ו
הערכת  להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים להיחלש. םסולידיייציבות צפויים מסלולים 

מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס למתחרים בשוק,  ההחברה מבוססת על ניתוח השוק, וקיומ
כי תחזיות או  ,, ולפיכך אין ודאותןהחיסכווהעדר שינויים נוספים ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות 

     הערכות אלה יתממשו.
  

 או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים עשנוי חריג בעסקי התאגיד או אירומידע בדבר  .27
לא אירעו אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים או שיש  2013בדצמבר  31וח ומאז יום בתקופת הד

  בהם כדי להשפיע באופן מהותי על עסקי התאגיד. 
  

  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .28
המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

. מידע זה נסמך בין היתר, על הערכת החברה, נתונים כלכליים שנאספו על ידי 1968 -התשכ"ח ערך, 
החברה פועלת בשוק ההון, הנתון להשפעת החברה ותחזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקר. 

שינויים פוליטיים ומדיניים, חוסר יציבות כלכלית, הביטחוני, הכלכלי, אירועים והתפתחויות בתחום 
  שינויי חקיקה, שינויים בשערי חליפין. 

  
החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות גבוהה,  – תלות במצב שוק ההון

אין  לחברהבין היתר, בשל השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים בארץ ובעולם, אשר 
, על אהבת הסיכון שלו היקף פעילות הציבור בשוק ההוןעל שליטה עליהם. לתנודתיות כאמור השפעה 

שינוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך עלולות לגרום לפגיעה  ועל מחירי ניירות הערך.
  בתוצאות העסקיות של החברה.

  
החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי  ורמת ניהול השקעות, התורמת  – הון אנושי ומוניטין

דב ילין ויאיר לפידות, לחברה תלות ה"ה בידי  מרוכז בקבוצההשקעות הלמוניטין החברה. הואיל וניהול 
  .  בקבוצהבהמשך פעילותם של ה"ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות 

  
נו שוק תחרותי. המאבק בין החברות המתחרות בשוק נסב על השוק בו פועלת החברה הי – תחרות

, והן על הטבות שעשויות קופות להציע לעמיתים ו/או למשווקים. אל מול הסיכון תשואות הקופות
ברמת התחרות ויחייב את החברה  נוספתגרור עליה עשוי ללהערכת החברה ריבוי מספר המתחרים 

  דות מול התחרות הגוברת.להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמוד
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פעילות שוק ההון מוסדרת ומפוקחת באמצעות גורמים ממשלתיים רבים, לאחרונה  – שינויי חקיקה
התרבו שינויי החקיקה הן בתחום המיסוי והן בתחום הסדרת הפעילות והפיקוח. שינויי חקיקה תכופים 

  ארוך.   חלטוובהשקעות ובחסכון  לפעילותפוגעים בתחושת היציבות שהיא חיונית 
  

   סיכוני השקעה
למגוון סיכונים פיננסיים : סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון  אותה חושפתההון  בשוקהחברה  פעילות

, כלכלייםלהשפעות מגורמים  ונתוניםהפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה  השווקיםנזילות. 
העלולים להשפיע על נכסי הקופות, ולכן במטרה למזער את  ובעולם בישראלפוליטיים וביטחוניים 

על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים ואופן  הפגיעה האפשרית בהן מונה בחברה מנהל סיכונים האמון
ניהולם. מנהל הסיכונים פועל באופן בלתי תלוי לתהליך ניהול ההשקעות ובהתאם למדיניות ניהול 

נה על ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המידה הסיכונים המאושרת לפחות אחת בש
לשם זיהוי, מדידה והערכה של הסיכונים. תהליך זיהוי והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע 
באמצעות מודלים סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון 

   בוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם. החברה וועדותיו באופן ק
  

המוחזקים  סיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעהה הוא – סיכון שוק •
	תנאי השוק. כנגד כספי חסכון המנוהלים בקופת גמל, הנובע משינויים ב 	

  סיכון השוק כולל את הקטגוריות הבאות:  

	כתוצאה משינויים בריביות השונות.ירידה בשווי נכסים  -סיכון ריבית • 	

	ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינויים בשערי חליפין. -סיכון מטבע חוץ • 	

ת סחורו, פיננסים מכשירים של השוק ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינוי במחירי -מחיר סיכון •
	ונדל"ן. 	

  ד המחירים לצרכן. ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינויים במד -סיכון השינוי במדד מחירים לצרכן •

החברה קבעה כלים לאמידת סיכוני השוק ומנגנוני בקרה לצורך ניהולם, מזעורם ועמידתם בהתאם 
  לגבולות החשיפה שנקבעו על ידי הדירקטוריון.

  

של  סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראיהוא ה – סיכון אשראי •
	 ניירות ערך, בעלי חוב בהלוואות, או צדדים לחוזה. מנפיקי 	

  סיכון אשראי כולל את הקטגוריות הבאות:

אי מילוי או חשש לאי מילוי התחייבויותיו בזמן של בעל חוב (מנפיק אג"ח,  -סיכון אשראי ישיר •
האשראי לווה, צד לעסקה) בשל חדלות פירעון, פירעון חלקי או פיגור בתשלומים או ירידת דירוג 

	של החייב שמשפיעה לרעה על ערכו הנוכחי של הנכס. 	

העצמת ההפסד כתוצאה מהתממשות סיכון אשראי עקב ריכוז ההשקעה בענף  -סיכון ריכוזיות •
  .תאו לקבוצת לווים ספציפי מחשיפה לגורם סיכון בודדספציפי או 

  
עים מפעילות ההשקעות. לחברה מנגנוני ניהול, פיקוח ובקרה נאותים לניהול סיכוני האשראי הנוב

דירקטוריון החברה קבע גבולות חשיפה לסיכונים הנובעים מהעמדת אשראי וכן נהלי בקרה למעקב 
  שוטף אחר יישום המדיניות שקבע.

 
סיכון להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר הוא ה – סיכון נזילות •

. על מנת להתמודד עם סיכון זה החברה עומדת על הקופהסביר בשווקים השונים בהם מוחזקים נכסי 
מצב נזילותה באמצעות מודלים ומחזיקה כמות מספקת של נכסים נזילים בפיזור שלדעת מנהליה 

 מקטין את סיכון הנזילות.
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פעילות החברה מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע, שלמותו, אמינותו  – סיכון אבטחת מידע

וזמינותו של המידע. המידע, המערכות המנהלות אותו האמצעים והציוד עליו הוא מושתת מהווים 
נכס מרכזי וחיוני של החברה. פגיעה במידע, במאגרי החברה או במערכותיה, לרבות חשיפה, חבלה 

עילותה השוטפת של החברה. הנהלת החברה מתווה את עקרונות מדיניות או שיבוש עלולים לפגוע בפ
אבטחת המידע תוך ניהול המשאבים הנדרשים לקיומם ההולם של התהליכים, השיטות והכלים 

וגדרו בחברה על מנת להביא לכך שהמידע ופריטי הציוד היוצרים אותו יהיו מוגנים בפני פגיעה הש
מינתה  2006-9-6בהתאם לחוזר האוצר כי החברה ומחוצה לה. חשיפה או שינוי בלתי מורשה מתוכ

הנהלת החברה ועדת היגוי, ממונה אבטחת מידע ומנהל אבטחת מידע על מנת ליישם את עקרונות 
המדיניות. כמו כן, נסמכת התוכנית בין היתר על היערכות החברה המתפעלת להגנה על המידע 

  ל החברה המתפעלת.השייך לתוכנית ואשר קיים במערכות המחשוב ש
  

הפעלת הקופות דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנות. חוק  – סיכון תפעולי
מטיל סעיפי עונשין על אי עמידה בכללים  2005הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) התשס"ה 

הדדי, הדרכות ובהנחיות. החברה מקיימת שורה של מנגנוני בקרה פנימית הכוללים פיקוח 
מקצועיות ונהלי עבודה מוגדרים וברורים על מנת לוודא עמידה בכל החידושים והדרישות לרבות 

  עבודה עם נותני שירות חיצוניים על מנת לוודא כי המידע המתקבל מהם עונה על הדרישות.
  

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

תקדימים משפטיים, תביעות ייצוגיות וכדומה יש בהם כדי להשפיע על שנקבעו בחוק ובתקנות. 
. החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על פי החוק הפעילות ועל התוצאות העסקיות של החברה

דים ובמתכונות הנדרשים על פי החוק. החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות במוע
הקופות לדווח לעמיתים על מצב חשבונותיהם  מקפידותלקוחות לצורך טיפול בתלונותיהם בנוסף 

בהתאם לכללים הנקבעים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. לקופות הגמל  
יפה בגין חוק הגנת השכר והן נערכות בשיתוף עם החברה המתפעלת ולקרנות ההשתלמות חש

להידוק המעקב והבקרה אחר רציפות הפקדות המעסיקים ועמידתם במועדי ההפקדה על פי 
  התקנות. 

  
בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם, המדורגים בהתאם להערכות הנהלת 

  על עסקי החברה : החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם
  

  

  

  

  

  

  
  

  
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  פעילות החברה בכללותה

  נמוכה  בינונית  גדולה  

        סיכוני מקרו

     √  תלות במצב שוק הון

        סיכונים ענפיים

     √  תחרות

     √  סיכוני השקעה

   √    אבטחת מידע

   √    סיכון תפעולי

   √    סיכון משפטי

     √  שינויי חקיקה

        מיוחדים לחברה סיכונים

     √  הון אנושי  ומוניטין
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   2013, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה דוח הדירקטוריון

  2005-2-20נספח ב' לחוזר גמל  בהתאם להוראות

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א
  

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

קופות גמל וקרן השתלמות אחת  4החברה החלה לפעול בניהול . 2004בנובמבר  24החברות ביום 

(עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות  2011במהלך שנת . 2004בחודש נובמבר 

 וקופהקרנות השתלמות  4קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלולקופות/קרנות  מסלוליות, ראה להלן) 

   .7השקעה מסלול שני בעלת מרכזית אחת לפיצויים

 1.1.2012הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 םביו

 ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות יתרמנהלת החברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו 

 פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 4' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי

 ליישום חקיקה(תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, 2005-"ההתשס), גמל(קופות 

על שוק  הממונה פרסםש לנוהל בהתאםו, 2009-"טהתשס), 2009-2010 לשנים הכלכלית התוכנית

  .לעיללדוח תיאור עסקי התאגיד  6.1 -ו 2.3, 2.1 ,1.5 סעיפים ראה לפרטים. ההון

  

מוגדרת החברה כחברה מנהלת בהיקף פעילות גבוה, בשל היקף הנכסים  2011החל מתום שנת 

  המנוהלים על ידה. החברה עומדת בדרישות הוראות הדין וההנחיות החלות על חברה מסוגה. 

  

  שמנהלת החברה למועד הדוח: המסלוליות להלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

  

  

  
   

                                                 
7
  נכון ליום הדוח מסלול כללי ב' בקומה המרכזית לפיצויים טרם החל פעילותו.  
8
  ם החל פעילותו.נכון ליום הדוח מסלול כללי ב' בקומה המרכזית לפיצויים טר 

  ומסלול ההשקעה שם הקופה

מספר 

אישור מס 

  הכנסה

  ניהול

      :ילין לפידות קופת גמל

  בנאמנות  1035  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1036  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1037  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  בנאמנות  1163  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1360  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

      :ילין לפידות קרן השתלמות

 בנאמנות  1038  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  בנאמנות  1162   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1319  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1361  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

     לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

  בנאמנות  1039  מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  בנאמנות  8056  8'ב מסלול כללי – ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  תחת החברה:שיש לקופות המנוהלות (*) פרטים בדבר סוג האישורים

  

  

  

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

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

   לקצבה. משלמתלא  מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל
  

  :החברהעל ידי  שנוהלועמיתים חשבונות מספר 

  

  

  

  

  

  

  
   

                                                 
9
  נכון ליום הדוח מסלול כללי ב' בקומה המרכזית לפיצויים טרם החל פעילותו. 

  מעמד העמיתים  סוג האישור  ומסלול ההשקעה שם הקופה

      :ילין לפידות קופת גמל

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

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

  שכירים ועצמאים  משלמת לקצבהלא   מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

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

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

      ילין לפידות קרן השתלמות:

  שכירים ועצמאים  השתלמות  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

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

  שכירים ועצמאים  השתלמות  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

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

      :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעבידים  פיצויים  מסלול כללי – לפיצוייםילין לפידות קופה מרכזית 

  מעבידים  פיצויים  9'מסלול כללי ב – ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מספר חשבונות עמיתים ליום  ומסלול ההשקעה שם הקופה

  31/12/13  31/12/12  31/12/11  

  33,574  49,918  57,252  ילין לפידות קופת גמל:

  43,006  68,675  103,357  ילין לפידות קרן השתלמות:

  525  620  671  לפיצוייםילין לפידות קופה מרכזית 
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  :החברההמנוהל על ידי  סך זכויות העמיתים

  

  

  

  

  

  
:בעלי המניות בחברה  

  

ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

סוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון (מחזיקה י, חברה פרטית שע513167346

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

בעלי  .)העוסקת בניהול קרנות נאמנות קרנות נאמנות בע"מ, לתיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניהו

-הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, המחזיקים  כל  אחד בהמניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד 

בהון  50%-המחזיקה ב שוקי הון בע"מ, ולידר מזכויות ההצבעה 25%-מהזכויות בהון  ו 24.38%

מחזיקים  ,דב ילין ויאיר לפידות ) בע"מ.2005ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים (

כל אחד בזכויות ההצבעה והרווחים  25%בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של 

נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, בעלת   4.10.2010ביום  בפועל.

, ATE Technology Equipment B.V) בע"מ, לבין 2005השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים (

לבעלת שליטה בלידר החזקות  ATE Technology Equipment B.V  כתוצאה מכך הפכהו

באמצעות  ATE Technology Equipment B.V -בעל השליטה בלמר דן דוד ז"ל,  והשקעות בע"מ.

לא הוצא היתר דוד ז"ל  ןלאחר מותו של מר דבחברה.  ניתן היתר שליטה גופים בשליטתו,

  .בקרן דן דוד הינן בידי עזבונוז"ל דן דוד   והזכויות שהיו נתונות למר  חדש שליטה

  

שינויים בפעילות לגבי וכן פרטים  תרשים מבנה הקבוצה ,בדבר כ"א מחברות הקבוצה הבהרות

  .לדוח עסקי התאגיד 1ראה סעיף  החברה ובמסמכי היסוד
   

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

  31/12/13  31/12/12  31/12/11  

        :ילין לפידות קופת גמל

  1,849,873 2,323,728 3,144,654  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  221,277 252,246 333,521  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  498,542 737,691 707,669  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  480,437 709,229 1,301,202  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  104,447 126,451 85,211  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

       קרן השתלמות:ילין לפידות 

  1,913,994 2,865,041 4,251,785  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  680,439 1,211,299 2,339,515   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  174,671 383,195  403,605  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  61,189 114,078 90,428  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  391,195 520,998 531,992  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  6,376,014 9,243,956 13,189,582  סה"כ
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 תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים .ב

 
 מצב עסקי  החברה .1

אלפי ש"ח  27,129 -אלפי ש"ח, לעומת כ 39,203 -מסתכמים בכ 2013בדצמבר  31נכסי החברה  ליום 
אלפי ש"ח,  9,612 - מסתכמות בכ 2013בדצמבר  31. התחייבויות החברה ליום 2013בדצמבר  31ליום 

יות החברה נובע מחבות . השינויי העיקרי בהתחייבו2012בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  2,546 -לעומת כ
   .החברה לחברה קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה

ש"ח, לעומת הון העצמי בסך   אלפי 29,591 –מסתכם בכ  2013בדצמבר  31העצמי של החברה ליום  הונה

העצמי  ההוןתקנות  ברשומות פורסמו, 29.2.2012 ביום. 2012בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי 24,583

כרית ביטחון מפני סיכונים  על מנת שתהא להם של חברות המנהלותהגדלת ההון העצמי  ןשעניינ

התקנות נכנסו לתוקף תפעוליים, שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון הפעילות השוטפת. 

   . בתקנות הונה העצמי של החברה גבוה מהסכום הנדרש. 30.3.2012ביום 
  

 תוצאות הפעילות .2
מסתכמות לסך  2013בדצמבר  31נסות החברה מדמי ניהול מקופות גמל לשנה שהסתיימה ביום הכ

. שינוי בהכנסות 2012בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  70,411אלפי ש"ח, לעומת  95,528

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

מסתכמים לסך  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים) 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה  46,033 –אלפי ש"ח, לעומת כ  56,271

 - כ אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של 5,008מסתכם לסך של  2013בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

   .בדצמבר 31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום   2,226

  

  (אלפי ש"ח) תמצית דוחות רווח והפסדלהלן 

  

 נזילות ומקורות מימון .3
החברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת 

אלפי ש"ח  8,851חברה במזומנים נטו בסך ל נבעו 2013בדצמבר  31. בשנה שהסתיימה ביום באשראי

בתקופה המקבילה מזומנים ששימשו את החברה לפעילותה השוטפת  פעילותה השוטפת, לעומתמ

אלפי ש"ח לפעילות השקעה  2,408 - אלפי ש"ח. בתקופה זו השתמשה החברה בכ 3,095אשתקד בסך 

  .)שקעות פיננסיות בניכוי תמורה ממכירת השקעות פיננסיות(רכישה של ה

  

 התפתחות החברה המנהלת והתפתחויות שחלו לאחר תאריך המאזן ועד ליום פרסום הדוח .4
ועד ליום פרסום הדוח לא אירעו אירועים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי  2013בדצמבר  31מיום 

    על החברה ועל דוחותיה הכספיים. 

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  2013/31/12  2012/31/12  2011/31/12  

  48,780  70,411  95,528  הכנסות מניהול קופות גמל

  )1,481(  1,025  600  רווחים (הפסדים) מניירות ערך ואחרות

  47,299  71,436  96,128  הכנסותסך 

        

  36,494  67,980  88,294  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  3,566  1.230  2,826  הוצאות מס

  7,239  2,226  5,008  רווח לתקופה
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  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 וביטחוניים בישראל ובעולם.  יםפוליטי

, בדומה לשנה הקודמת לה, התאפיינה במדיניות מוניטארית 2013נת ם. שניירות הערך והמוצרים הפיננסיי
ברוב העולם, אשר עודדה את המשקיעים להמשך השקעה בנכסי סיכון. מדדי המניות בישראל  מרחיבה

" ("פדרל פד"הודעות של ה ובשווקים המפותחים, התאפיינו בסנטימנט חיובי משמעותי, אשר נמשך על אף
. אותה הודעה של ה"פד" הובילה על צמצום בתוכנית הרכישות ריזרב", הבנק המרכזי של ארצות הברית)

. המדיניות המוניטרית המרחיבה לא פסחה גם 2013לעלייה בתשואות האג"ח האמריקאי בחציון השני של 
דדים סיימו בתשואה וכלל המ 1%על השוק המקומי, כאשר בסוף השנה ריבית הבנק המרכזי עמדה על 

  חיובית.
  

-עלה ב 50יתר ה, מדד 24.74%-עלה ב 75, מדד תל אביב 12.13%-ב 25עלה מדד תל אביב  2013במהלך שנת 
-עלה ב 20תל בונד ה, ומדד 5.44%-כללי עלה בהאג"ח ה, מדד 3.5%-שלתי עלה בהממאג"ח ה, מדד 35.65%

5.9%.  
  

  והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופותתיאור ההתפתחויות הפיננסיות בשנת הדו"ח 
  כללי

  
המצוק הפיסקאלי"), המשיכה (" פיסקאלי למשבר זמניפתרון  עם 2013כלכלת ארה"ב אשר החלה את שנת 

את השנה עם המדיניות המוניטרית המרחיבה של הבנק המרכזי, שכאמור דחפה את שווקי המניות לעליות 
וביים וסימנים לאפשרות של צמצום תוכנית הרכישות עלו על רקע פרסום אינדיקטורים חימרשימות. 

. בחודש דצמבר הופיע סמן תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב באופן משמעותי במהלך החציון השני
מנע את המשך העליות של שווקי ראשון וזהיר מה"פד" ליציאה הדרגתית מתוכנית הרכישות, מהלך אשר לא 

  המניות.
  

באירופה, שכללו הצהרות בנוגע לעידוד השווקים, הורדות ריבית, רכישת  ECB -פעולותיו המוניטריות של ה
אג"ח של חלק מהמדינות באיחוד והקמת קרנות סיוע לבנקים, הגבירו את הנזילות בשווקי אירופה ושחררו 

, אולם 2012בשנת  לחץ רב. התמ"ג האירופאי חזר לטריטוריה חיובית לאחר הצמיחה השלילית שנרשמה
עדיין מספר אינדיקטורים מצביעים על המשך חששות וחוסר ודאות. שיעור האבטלה בגוש האירו עדיין גבוה 

בניגוד לשווקים המפותחים, השווקים המתפתחים ותופעת הגירת הצעירים למדינות תעסוקה ממשיכה. 
השנה השוק הפיננסי היפני, לאחר . באסיה, בלט בשל חששות משקיעים סיימו את השנה בתשואות שליליות

שהחלטה של הממשלה להרחבה כמותית אגרסיבית, העלתה את שוק המניות המקומי בצורה משמעותית, 
  המטבע.  ה בערךשחיקהגם לאחר שקלול 

  
בשל סביבת ריביות נמוכות במרבית  עדר האלטרנטיבהיעל רקע ה בשוק ההון המקומי עיקר ההשפעה הייתה

ות הריבית הובילו לזרימה של כסף רב לבורסה והביאו לירידה משמעותית בתשואות שווקי העולם. הורד
אגרות החוב הממשלתיות ולהמשך צמצום מרווחי הסיכון הגלומים בשוק. עליות נרשמו גם במדדי המניות, 

אחת הסיבות יתכן שאולם אלו הציגו שנה נוספת של תשואות חסר בהשוואה לבורסות המובילות בעולם. 
וכן בשל השפעת המחאה  של השוק הישראלי בין שוק מתפתח למפותח ממיצובו ת חסר זו נובעתלתשוא

   הגדילו את החשש מהשקעות נוספות בשוק הישראלי.ר שא ,החברתית וחששות מחקיקה שהתלוותה לה
כמו כן, למרות עליה בפעילות המשקיעים הזרים ביחס לשנה שעברה, היקפי ההשקעה של זרים בשוק ההון 

שראלי עדיין רחוקים מאלו שאפיינו את השנים הקודמות. במקביל, ניתן לראות המשך השקעות הי
  משמעותיות והפניית כספים לחו"ל של תושבי ישראל ומשקיעים מוסדיים בפרט.

   
 



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

41  

  אינפלציה
. מדד הדיור ומדד )3%-1%, נמוך מאמצע טווח יעד האינפלציה (1.8%עמד על  2013שיעור האינפלציה בשנת 

המזון תרמו לעלייה במדד, לעומת זאת בלטו בתרומתם להאטה בקצב האינפלציה, מחירי האנרגיה שהושפעו 
מביקושים עולמיים נמוכים והתחזקות השקל וכן מחירי התחבורה והתקשורת. האינדיקטורים השונים 

כמו כן,  גם בשנה הקרובה. לציפיות לאינפלציה הראו כי המגמה הממותנת באינפלציה צפויה להתמיד
במהלך השנה חלו שינויים חד פעמיים שפעלו בכיוונים מנוגדים. מחד, עליית המע"מ, העלאות מיסים על 
טבק ואלכוהול ועליית תעריפי החשמל והמים, ומנגד המשך הירידה במחירי התקשורת, בעקבות הצעדים 

חד  בנק ישראל היא שגורמים הערכת המבניים שהובילו להגברת התחרות בענף התקשורת הסלולרית.
הנהלת החברה עוקבת אחר הגורמים השונים אשר  במדד. 0.4%אלה תרמו ביחד לעלייה של  פעמיים

  ל.משפיעים על האינפלציה, וציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית משפיעות על בחירת ההשקעות בקופות הגמ
  

  שערי חליפין
למרות הורדות הריבית של הבנק  .לעומת הדולר 7% -כשל  שיעורשקל בב חל ייסוף 2013שנת במהלך 

המקומי, נשמרו פערי ריבית חיובים בין ישראל למשקים המרכזיים בעולם וכן ההשקעות הישירות הוסיפו 
להתאפיין בהיקף גבוה על רקע הפעילות הריאלית החיובית וזאת בנוסף להמשך הצפי לשיפור בחשבון 

-לו, בנוסף להתמתנות הסיכונים הגיאוהשוטף לאחר תחילת הפקתו של הגז במהלך השנה. נתונים א
פוליטיים, המשיכו את הייסוף בשקל במהלך השנה. אל מול זה, המשיך הבנק המרכזי בפעולות לבלימת 
הייסוף, על ידי המשך הורדות ריבית ורכישות בשוק המט"ח (בנוסף לתוכנית רכישות שנועדה למתן את 

  דולרים.  ימיליארד 80-ם יתרות של כע 2013השפעת הפקת הגז). בנק ישראל סיים את שנת 
   

  ריבית
ועד לרמה  2%, מרמה של 0.25%-הפחית בנק ישראל את הריבית ארבע פעמים, כל פעם ב 2013נת במהלך ש

. כולל החלטה מיוחדת על הורדת ריבית שהתקבלה באמצע חודש מאי שלא במסגרת התוכנית 1%של 
  לקראת חודש יוני.  0.25%הורדה נוספת של  הרגילה. מספר ימים לאחר מכן, התקבלה החלטה על

מספר סוגיות והתפתחויות מרכזיות עמדו ברקע החלטות הועדה המוניטרית של בנק ישראל: המשך סביבת 
על רקע  - אינפלציה מתונה, האטה בקצב הצמיחה על רקע ירידה בייצוא ועלייה ביבוא, התחזקות השקל 

פוליטיים, השפעת תחילת הפקת הגז -נות החששות הגיאוהמדיניות המוניטרית המרחיבה בעולם, התמת
  והמשך השקעות ישירות במשק.  

, על רקע המשך עליית מחירי הדיור, נקט הבנק במספר צעדים אשר הפחיתו את הסיכון הגלום בפרופיל מנגד
  המשכנתאות. במקביל, הדגיש הבנק את הצורך בצעדים ממשלתיים להרחבת היצע הדירות.  

בית לאורך השנה המשיכו ותמכו באגרות החוב הארוכות אשר רשמו עליות מחירים חדות. הורדות הרי
השינויים בשיעורי הריבית והציפיות למבנה עקומי התשואה העתידיים משפיעים על החלטות החברה בקשר 

  ל.לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמ
  

  הגירעון בתקציב המדינה
מהתמ"ג לפי שיטת המדידה החדשה.  3.15%-שהם כ₪  מיליארד  33.2-הסתכם ב 2013הגירעון הכולל בשנת 

₪ מיליארד  45.65אשר עמד על סך של  2013הגירעון נמוך משמעותית מזה ששוער בתקציב המקורי לשנת 
בוהות ג מהתמ"ג (ע"פ שיטת המדידה החדשה). הסטייה מהגרעון הצפוי משקפת הכנסות 4.33%שהם 

₪. מיליארד  6.7והוצאות נמוכות מהתכנון בסך של ₪ מיליארד  5.7בסך של  ממיסים ואגרות מהחזוי
החברה עוקבת אחר התפתחות הגירעון והדרכים למימונו, והניתוח משפיע על החלטות החברה בקשר 

  לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמל.
  

  מאזן התשלומים
-ע העדכני הקיים למועד כתיבת הדוח) העודף בחשבון השוטף הסתכם ב(המיד 2013בינואר עד ספטמבר 

   .2012מיליוני דולר בשנת  849מיליון דולר, בהשוואה לעודף של  2,107
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  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים
  

סך ההנפקות בשוק הראשוני  העל 2013במהלך שנת  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות ותאגר ,שוק המניות
 4,049.2-מיליוני ש"ח בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה ל 7,673.6של מניות והמירים: גויסו 

 36,699גויסו  2013בשנת לעומת זאת, היקף הגיוסים באמצעות אגרות חוב ירד: . 2012מיליוני ש"ח בשנת 
  . 2012יוני ש"ח בשנת מיל 39,677.6-, בהשוואה לחברותמיליוני ש"ח באג"ח 

  .2012בשנת נטו מיליוני ש"ח  22,242- מיליוני ש"ח נטו בהשוואה ל 21,039באג"ח ממשלתי גויסו 
  
  

  אלו תומצבן של הקופות ביחס להתפתחויווההשתלמות מגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל 
  

של החברה. וההשתלמות נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  2013במהלך שנת 
ש"ח, על רקע צבירה נטו של   דמיליאר 3.03 -כשל החברה עמדה על וההשתלמות הצבירה נטו בקופות הגמל 

המנוהלים בקופות  עמדו הנכסים 2013. בסוף שנת וההשתלמות קופות הגמלשוק ש"ח בכלל  דמיליאר 2.76-כ
קופות שוק ש"ח, וסך הנכסים המנוהלים בכלל מיליארד  13.19 -כשל החברה על סך של וההשתלמות הגמל 
ש"ח. צבירת הנכסים בקופות המנוהלות על ידי החברה מיליארד  347-של כעמדו על סך  וההשתלמות הגמל 

 בתחילת התקופה. נכסי הקופות המנוהלות ע"י החברהמ 32.8%מהווה  2013במהלך שנת 
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן .ד
  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1

  .10 קופות גמל 242 המנהלות חברות מנהלות של קופות גמל 77 פעלו בישראל 2012 נתנכון לתום ש

לתוקף החל  2012תשע"ב  )ניהולדמי ( )קופות גמל(תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים  פרסום בשל

מודל  הוחליותר מזו הקיימת, ו כיםנמודמי ניהול מרביים נקבעו בקופות הגמל  2013לינואר  1מיום 

החברה כאמור אינה גובה  אחיד לגביית דמי ניהול הן מההפקדות והן מהצבירה, בדומה לענף הפנסיה.

  בשלב זה דמי ניהול מההפקדות לקופות הגמל.

בענף  וזרים של הממונה בנושא שימוש במסלקה הפנסיונית פועלות החברות המנהלותבשל פרסום ח

  . ולפעול באמצעות המסלקה ליישם את ההראות השונות

 
  לעמיתים הסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים .2

    בהשוואה לתקופות קודמות:הגמל קופות יתרת זכויות העמיתים בלהלן פירוט 

  

  ליום  , נטו נכסי הקופההיקף   

  ש"ח) אלפי(

  31/12/11  31/12/12  31/12/13  ומסלול ההשקעה שם הקופה 

        :ילין לפידות קופת גמל

 1,849,873 2,323,728 3,144,654  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 221,277 252,246 333,521  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 498,542 737,691 707,669  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 480,437 709,229 1,301,202  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 104,447 126,451 85,211  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

       :ילין לפידות קרן השתלמות

 1,913,944 2,865,041 4,251,785  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

 680,439 1,211,299 2,339,515   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

 174,671 383,195  403,605  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 61,189 114,078 90,428  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 391,195 520,998 531,992  לפיצוייםילין לפידות קופה מרכזית 

 6,376,014 9,243,956 13,189,582  סה"כ

  

לדוח  11.4בסעיף נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות 

   תיאור עסקי החברה.

  

  ניתוח ההתפתחויות
 5קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית (בעלת  גמל אחת מכל סוג: קופתנכון למועד הדוח מנהלת החברה 

 השתלמותוקרן  מסלולית (מסלול כללי ב' טרם החל פעילותו) קופה מרכזית לפיצוייםמסלולי השקעה), 

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה  .מסלולי השקעה) 4מסלולית (בעלת 

זכויות גידול בסך העברת קופות גמל אחרות. כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך ומהעברת זכויות מ

לאורך  הקופותנובע בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי  הקופותאל  נטו

להערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני . זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

קאיים וכן היותם של התאגידים הבנקאיים מוכרים ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנ

בנוסף,  כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה בשל החובה לשלם עמלות הפצה ליועצים.

                                                 
10
 .2012לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  
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מהיקף  1.05%לשיעור של משלמות לקצבה הגבלה לעניין דמי הניהול בקופות הגמל משלמות ושאינן 

על הכנסות ישירות . לא צפויה להשפיע באופן מהותי 1.1.2014, וזאת החל מיום הנכסים המנוהלים

, אולם להערכת החברה הגבלה כאמור עשוייה להפחית את שיעור דמי הניהול הנגבים בענף החברה

 2008לחוק קופות הגמל מינואר  3תיקון יש לציין כי בנוסף, וכתוצאה מכך גם את הכנסות החברה. 

מרכזיות לפיצויים חדשות, קבע כי קופות גמל מרכזיות  אסר על הקמת קופות גמל") 3תיקון (להלן: "

. להערכת הנהלת החברה משיכות 2011לפיצויים יוכלו להמשיך ולקבל הפקדות רק עד לחודש ינואר 

כמו  כספים מקופה זו עשויות להימשך גם בשנים הבאות בשל כוונת המחוקק להגביל שימוש במוצר זה.

הפנסיוני לקצבתי בלבד, מעריכה החברה כי חלה ירידה בסך והפיכת החסכון  3כן, בעקבות תיקון 

  .בענף לקופות גמל ההפקדות השוטפות

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

הערכות החברה מבוססות על  להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים להיחלש. םסולידיי

מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס למתחרים בשוק, והעדר שינויים נוספים  ןניתוח השוק, וקיומ

, ולפיכך אין ודאות כי תחזיות או הערכות אלה ןהחיסכוברגולציה העשויים להשפיע על מגמות 

     יתממשו.

    
 פות הגמל בשנת הדוחניתוח התשואות שהשיגו קו .3

    :קופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח ות ברוטו אשר הניבו ההתשואות הנומינלילהלן פירוט 

  

  2011שנת   2012שנת   2013שנת   שם הקופה ומסלול ההשקעה

        :ילין לפידות קופת גמל

  )1.18%( 11.25% 10.26%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

  )11.41%( 15.14% 20.46%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

  2.77% 7.94% 4.28%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

  )0.76%( 11.75% 11.68%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  3.46% 4.35% 2.37%  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

       :ילין לפידות קרן השתלמות

  )0.79%( 10.87% 9.98%  מסלול כללי -  קרן השתלמותילין לפידות 

  )0.22%( 11.39% 11.67%   מסלול כללי ב' - קרן השתלמות ילין לפידות 

  2.87% 7.88% 4.15%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

  3.58% 4.25% 2.29%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  0.42% 8.91%  6.11%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .ה
  ה.תיאור עסקי החבר לדוח 28ראה התייחסות בסעיף 

  

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

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

 
   המנהלתפרטים על הנהלת החברה  .ז

 : 2013בשנת  להלן פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלת .1
 

 אהרון שכטרשם:    .א
  

    051836419  מס. ת.ז. 

    1953  שנת לידה: 

    בני דרור  מושב ,6תבור   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  ועדת ביקורת  יו"ר  : בתקופת הדוח חברות בוועדות

  השקעותחבר ועדת   

  כן  נציג חיצוני: 

  12/2010  התחלת כהונתו: 

  

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  9    דירקטוריון:

  8    וועדת ביקורת:

    31    וועדת השקעות:

  

  עצמאי חשבון רואה  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'):  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא
 בחשבונאות וכלכלהתואר ראשון         השכלה : 

   עסקים תואר שני במנהל                                   

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  .רואה חשבון עצמאי

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  
  מאינטגריטק נאמנויות בע"    

       רדמלש ניהול בע"מ  
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 שם: שלמה ארביב .ב
  

        54186754  מס. ת.ז. 

    1956  שנת לידה: 

  , רמת גן21האשל   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  יו"ר ועדת השקעות   חברות בוועדות בתקופת הדוח: 

  חבר ועדת ביקורת  

  ועדת אשראי יו"ר  

  כן  נציג חיצוני: 

  12/2010  התחלת כהונתו: 

  

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  9  דירקטוריון:

  8  וועדת ביקורת:

  31  וועדת השקעות:

  11  אשראי:וועדת 

  

  , מנהל כספים בוידאו פלואויועץ כספי לחברות  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'):  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא

 התמחות במימון, אוניברסיטת ת"א MBA  השכלה : 
  BA כלכלה ומדעי המדינה אוניברסיטת ת"א  

  

  ם אחרונות:  עיסוקיו בחמש שני

  , מנהל כספים בוידאו פלואו יועץ כספי לחברות

  מנהל תפעול מירב מרכז רפואי, מנהל כספים בלובירד

  מנהל כספים בסקופוס נטוורק טכנולוג'י

  

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
      אין  
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 שם: אליהו שחר .ג
  

    26004069  מס. ת.ז. 

    1946  שנת לידה: 

  ת"א ,36שי עגנון   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  חבר ועדת ביקורת  : בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  כן  נציג חיצוני: 

  03/2005  התחלת כהונתו: 

  

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  8    דירקטוריון:

    6    וועדת ביקורת:

  

  עסקים פרטים  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'):  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא

  אונ' ת"א התמחות במימון  M.B.A   השכלה : 

                B.A.  בכלכלה ובסטטיסטיקה, אונ' העברית  

  בנק הפועלים. –הכשרה לניהול                

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  מספר חודשים, חבר מועצת המנהלים של חברת רילון  2011

  .חבר מועצת המנהלים של חברת אינטרקולוני     2010-2011

  חבר מועצת המנהלים של חברות בקפריסין מקבוצת לפידות   2011 - 2007

  שנים, חבר מועצת המנהלים וועדת ביקורת של גזית גלוב 12-,  כ 2011עד 

  .ואילך     גזבר א.מ.י.ר.  ארגון מאוחד של יוצאי רומניה בישראל - 2010

  

  ים נוספים בהם משמש כדירקטור:  תאגיד

  אין
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  שם:  יעל שידלובסקי .ד
  55003271  מס. ת.ז.  

    1957  שנת לידה: 

  תל אביב 13אלכסנדר ארגוב   מען:  

  ישראלית  נתינות: 

  חברת וועדת ביקורת  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  )01/2013(עד  וועדת אשראי "ריו  

  כן  נציג חיצוני: 

  07/2011  : התחלת כהונתה

  

  במשך השנה: מספר ישיבות  בהן השתתפה

  9    דירקטוריון:

  8    :וועדת ביקורת

  1  )1/2013(עד  :וועדת אשראי

  

  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירקטוריון):

  ופתרונות מימון חוץ בנקאי בנקאות השקעות-עצמאית

  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  

  מינהל עסקים התמחות במימון  M.B.A  השכלה : 

                B.A.  בכלכלה, אונ' תל אביב  

                 

   

  בחמש שנים אחרונות :   עיסוקיה

  בנקאות השקעות,ופתרונות מימון חוץ בנקאי-עצמאית

  ת מחלקת אשראי הראל חברה לביטוחמנהל

  

  כדירקטור:  תתאגידים נוספים בהם משמש

   אחזקות (אי.אל) בע"מכרמל 



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

49  

  יו"ר הדירקטוריון - שם:  דב ילין .ה
  053584314  מס. ת.ז.:

    1955  שנת לידה: 

  ת"א  ,50דיזינגוף   מען:  

  ישראלית  נתינות: 

  ועדת השקעות  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  לא  נציג חיצוני: 

  11/2004  : כדירקטור התחלת כהונתו

  07/2011  התחלת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון: 

  

  מספר ישיבות  בהן השתתף במשך השנה:

  9    דירקטוריון:

  28    :ועדת השקעות

  

  :)טוריוןעסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק

  מנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות.   -ואילך  2004

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  משפחה של בעל עניין בתאגיד:   בן

  אביב (מגמת מימון)-וניברסיטת תלא  M.B.A  השכלה : 

  בעל רישיון רואה חשבון                

   בעל רישיון מנהל תיקי השקעות               

  בחמש שנים אחרונות :   עיסוקיו

  מנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות.   -ואילך  2004

  לפידות ניהול קופות גמל בע"מ ילין יו"ר דירקטוריון –ואילך  07/2011

  מנכ"ל ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ. –  -07/2011 – 11/2004

  

  בהם משמש כדירקטור: נוספים תאגידים 

  לפידות החזקות בע"מ   –ילין 

  ד.י. אינטרסט
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 שם:  דליה שני .ו
  053924361  מס. ת.ז.  

  1955  שנת לידה:   

  ,  הרצליה13חובבי ציון   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  לא  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  לא  נציג חיצוני: 

   11/2004  :  התחלת כהונתה

  

  במשך השנה: בות בהן השתתפהמספר הישי

  9    דירקטוריון:

  

  ):  'עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק

  מנכ"ל משותף ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -ואילך  2011

  .ן לפידות ניהול תיקי השקעות בע"ממשנה למנכ"ל בחב' ילי   -ואילך  2004

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד: 

    תיכונית  השכלה :  

    : בחמש שנים אחרונות עיסוקיה

  מנכ"ל משותף ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -ואילך  2011

  .ילין לפידותבית ההשקעות משנה למנכ"ל ב  -ואילך  2004

  כדירקטור:  תבהם משמשנוספים תאגידים 

  אין

 
 אור שמואל קרן .ז

  034174003           מס. ת.ז. 

    1977  שנת לידה: 

  ת"א 81אחד העם   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  לא  חברות בוועדות בתקופת הדוח: 

  לא  נציג חיצוני: 

    07/2013  התחלת כהונתו: 

  השתתף במשך השנה:מספר הישיבות בהן 

  3  דירקטוריון:

  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירק'): 

  בחב' ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. מנכ"ל משותף

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  לא

    בכלכלה BA  השכלה :  

  MBA מנהל עסקים  
  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  בחב' ילין לפידות ניהול קרנות נאמנות בע"מ. מנכ"ל משותף

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
  א.י.ק.ה נכסים בע"מ
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 דורון אטיאסשם:   .ח

  038600839        :מס. ת.ז.

    1976  שנת לידה: 

  יבנה 5לוע הארי   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  לא  : בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  לא  נציג חיצוני: 

  06/2010  התחלת כהונתו: 

  07/2013  סיום כהונתו:

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  6  )07/2013(עד  דירקטוריון:

  ד חברות בדירק'): עסוק עיקרי (מלב

  .בחב' ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  מנהל השקעותסמנכ"ל ו

  כן  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  עניין בתאגיד:  לאהאם בן משפחה של בעל 

    בכלכלה BA  השכלה :  

  MBA מנהל עסקים  
  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  .בחב' ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ מנהל השקעותסמנכ"ל ו –ואילך  2006

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור
  אין

  

 שכר דירקטורים .2
  .₪אלפי  667הסתכם לסך  2013שכר הדירקטורים החיצוניים בשנת 

 
  מספר הפעמים  שהתכנסו הדירקטוריון וועדותיו בשנת הדוח .3

  מספר התכנסויות  עדהושם הו

    9  דירקטוריון

  8  וועדת ביקורת

   31  וועדת השקעות

  11  וועדת אשראי

  

   נושאי משרה בחברהלהלן פרטים לגבי  .4

  מנכ"ל משותף – דליה שנישם:   .א

    053924361  מס. ת.ז. :  

  1955  שנת לידה:   

  משותף מנכ"ל  תפקיד בחברה :  

  תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

  לפידות. –בבית ההשקעות ילין  משנה למנכ"ל

  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא בן משפחה של נושא משרה 

  תיכונית  השכלה : 

    :בחמש שנים אחרונות עיסוקיה 

  מנכ"ל בבית ההשקעות ילין לפידות.משנה ל   -ואילך  2004

  07/2011  : כהונתה כמנכ"ל משותף התחלת



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

52  

  

 מנכ"ל משותף – שם: סני זלכה .ב
    034533661   מס. ת.ז.:

  1977  שנת לידה:  

  מנכ"ל משותף  תפקיד בחברה:  

  כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

  ילין לפידות.מערך ניהול ההשקעות בבית ההשקעות 

  בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

   A.B.Mבכלכלה,  B.A   השכלה :   

  השלמת תואר שני בכלכלה    

  בעל רישיון מנהל תיקי השקעות    

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות :  

  סמנכ"ל השקעות ומנהל המחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות.  2011 – 2006

  מנהל השקעות ואנליסט מיקרו ומאקרו בחברת מגדל שוקי הון.     2004-2005

  07/2011  : כמנכ"ל משותף התחלת כהונתו
  

  

 שם:  דן ארד .ג
  .054010939    מס. ת.ז.:

  1956  שנת לידה:  

  מבקר פנים  תפקיד בחברה:   

  חברה:   לאבחברה קשורה או אצל בעלי עניין בתפקיד 

  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

  1985בעל רישיון רואה חשבון משנת   :השכלה

  

  :עסקי בחמש השנים האחרונות ןניסיו

  ..המשרד מתמחה בביקורת פנים1986בעל משרד לראיית חשבון משנת 

  ,1993-2008בשנים כמבקר הפנימי של קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר בע"מ שימש 

  .1996-2011בשנים  כמבקר פנימי בקרן ידע לאקדמאים במח"רו

  2005  כהונתו:  התחלת 

  

  

  שם: אמיר בן דהן .ד

  033320888    מס. ת.ז.:

  1976  שנת לידה:  

  תחום הכספיםבבכיר הנושא משרה   תפקיד בחברה:   

  כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:   

   בבית ההשקעות ילין לפידות סמנכ"ל

  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

   אילן-בר 'במשפטים אונ  M.A  השכלה: 

  B.A  חשבונאות וכלכלה אונ' עברית ירושלים  

  בעל רישיון רואה חשבון.  

    :בחמש שנים אחרונות סוקיועי

  בית ההשקעות ילין לפידות  וסמנכ"ל  חשב –ואילך  2007

   09/2007  תאריך בו החלה כהונתו: 
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  שם: אמיר סלע .ה

  034469965  מס. ת.ז.:  

  1978  שנת לידה:  

  פיננסים מנהל סיכונים  :   תפקיד בחברה

  כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:   

  הסיכונים בבית ההשקעות.מערך ניהול 

  האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

  מנהל עסקים  אונ' בר אילן  M.B.A  השכלה : 

  B.A  כלכלה אונ' בן גוריון  

   :עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

  ידות ניהול קופות גמלפמנהל סיכונים פיננסים ילין ל –ואילך  2011

  מנהל התאמה והטמעה של מערכות ניהול ובקרה  – 2009-2011

  

   10/2011  תאריך בו החלה כהונתו: 
  

  

   רועי יחזקאלישם:   .ו

    040094492  מס. ת.ז. :  

  1980  שנת לידה:   

  יועמ"ש ומזכיר חברה  תפקיד בחברה :  

  כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

  לפידות. –בית ההשקעות ילין  יועמ"ש

  משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא בן

   מנהל עסקים  M.B.A  :  השכלה

  L.L.B  משפטים  

  עו"ד רשיון בעל  

  בחמש שנים אחרונות:  עיסוקיו

  לפידות. –בית ההשקעות ילין יועמ"ש  -ואילך  2013

  .יועמ"ש אפסילון בית השקעות – 2013 - 2008

  04/2013  תאריך בו החלה כהונתו: 
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 מי שכרופרטים לעניין תשל .5
 . התשלומיםהמשרה בה ילהלן פרטים לעניין תשלומי שכר ששלמה החברה בתקופת הדוח  לנושא

בקשר לפעילותם  עבור מאת תאגידים קשורים,  משולמיםלעובדי החברה או נושאי משרה בה 

  כמפורט להלן:החברה, 

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

  (ש"ח)פירוט התשלומים 

2013  2012  2011  

ילין לפידות ניהול   מבקר פנים  דן ארד 

  קופות גמל בע"מ

274,953  289,390  270,600  

  

  שם התאגיד המשלם  תפקיד  שם  

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  משותף מנכ"ל  דליה שני

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  משותף מנכ"ל  סני זלכה

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  בתחום הכספיםבכיר נושא משרה   אמיר בן דהן 

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  פיננסים מנהל סיכונים  אמיר סלע

  ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ  יועמ"ש ומזכיר חברה  רועי יחזקאלי

    

קשורות בגין פעילותם עבור כלל החברות בקבוצה,  ותשולם מאת חברמנושאי המשרה שכרם של 

ללא אבחנה לטובת איזו חברה נעשתה הפעילות, ולפיכך לא ניתן לייחס את התמורה לפעילותם עבור 

  החברה.

    

 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבון .6
  בריטמן אלמגור Deloitte   :רואה חשבוןמשרד 

  , תל אביב1מרכז עזריאלי   מען המשרד: 

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

   נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו .1

שהם בסמכותו בהתאם להוראות חוק קופות גמל, חוק  םדירקטוריון החברה מכונס לדון בענייני

נוס ידירקטוריון וועדותיו. כנוהל עבודת בדבר החברות, תקנות הדירקטוריון וחוזר הממונה 

הדירקטוריון נעשה בהחלטת יו"ר הדירקטוריון וסדר היום מועבר לדירקטורים בהתאם להוראות. 

דירקטוריון החברה עשוי לקיים ישיבות באמצעות אמצעי תקשורת, המאפשר לחברי הדירקטוריון 

ה מוקדמת ובלבד זמני ועשוי, במקרים חריגים, להתכנס אף ללא הודע- המשתתפים בו קשר בו

שניתנה הסכמת רוב חברי הדירקטוריון וביניהם רוב הדירקטורים החיצוניים. מבלי לגרוע מהאמור, 

ישיבות דירקטוריון עשויות להיות מכונסות לבקשת כל דירקטור, בכל עת. החלטות הדירקטוריון 

"ר הדירקטוריון זכות יתקבלו ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון. אין למי מחברי הדירקטוריון או ליו

נשמר במשרדי החברה. נהלי אשר קול מכריע או נוסף. בישיבות הדירקטוריון נרשם פרוטוקול 

פעולת הדירקטוריון חלים בשינויים המחויבים גם לגבי ועדות הדירקטוריון. ועדת השקעות 

נסת מתכנסת אחת לשבועיים, וועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון. ועדת האשראי מתכ

  .אחת לרבעון לפחות

    

  קבלת החלטות לעניין השקעת נכסי הקופות .2

השקעת נכסי קופות הגמל נעשית בידי מנכ"ל החברה או בידי מנהלי ההשקעות המוסמכים של 

הקופות. השקעת הנכסים נעשית בהתאם למדיניות ההשקעות הכוללת והפרטנית של כל אחת 

מהקופות ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות המתכנסת לצורך דיון בהשקעות הקופות אחת 

ות מוצגות בפני חברי הועדה, על ידי מנהלי ההשקעות, השקעות לשבועיים. בדיוני ועדת ההשקע

הקופה בתקופה שקדמה לישיבות הועדה, והערכת מנהל ההשקעות לגבי התפתחויות בשוק. ועדת 

ההשקעות דנה בענייני הקופות ומנחה את מנהל ההשקעות לעניין אסטרטגית ההשקעות. ועדת 

כן  -קאות המחייבות אשור ועדת השקעות.  כמוההשקעות דנה בניירות ערך מסוימים ומאשרת עס

ועדת האשראי דנה בעסקאות אשראי וממליצה לועדת ההשקעות בנושאים כגון: העמדת אשראי, 

  טיפול בחובות בעייתיים ואופן שיערוך של נכסי חוב לא סחירים בעייתיים.

  

 באמצעות חשבון מפצל ניירות ערך בצוע הקצאת  .3
ברה, במקרה של ביצוע עסקאות באמצעות חשבון מפצל נעשה פיצול בין קופות הגמל של הח

בהתאם לקריטריונים קבועים מראש, ובהם, בין היתר: היקף הסכומים  ממוכנת מערכתבאמצעות 

הנזילים הקיימים בקופה (הנגזר מסכומים שהועברו לקופה או עתידים להמשך ממנה);  מדיניות 

רת ניירות ערך עבור קופה הינה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה (רכישת ניירות ערך או מכי

ההשקעות באופן שיאפשר עמידה בהוראות מדיניות ההשקעות והימנעות מחריגה ממדיניות 

ההשקעות); הוראות תקנות ההשקעות לעניין פזור נכסים (הקצאה נעשית תוך בחינת פזור הנכסים 

  );  פזור נכסיםהקיים בכל קופה ושמירה על הוראות תקנות הקופות לעניין 

  

   נהלי בקרת השקעות .4

בקרה כי לא מתקיימות חריגות ממדיניות ההשקעה בחברה (כולל עמידה בתקנות השקעה) נעשית 

. בקרת ההשקעות נעשית 2009-9-15 בידי יחידת בקרת השקעות אשר מונתה בהתאם להוראות חוזר

באמצעות בדיקות ממוחשבות וידניות של השקעות נכסי קופות הגמל השונות, לצורך בדיקת 

התאמתן לתקנות ההשקעה, הן לעניין סוגי נכסים בהם רשאית קופת גמל להשקיע והן לעניין 

 השיעורים המותרים להשקעה. בנוסף, מתקיימות בקרות שונות על פעילות ההשקעות ורישום

   הנכסים על ידי חברת לאומי שירותי שוק ההון, המעניקה את שירותי התפעול לחברה; 
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   באסיפות נוהל שימוש בזכויות ההצבעה  .ט
  מדיניות החברה לעניין השתתפות באסיפות .1

 החברה חלות הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה על

את תקנה  פוהחלי ואשר 1.11.2009 ביום לתוקף שנכנסו, 2009התשס"ט מנהלת באסיפה כללית), 

 בשוק המוסדיים הגופים מעורבות הגברתלתקנות הקופות, והוראות חוזר הממונה לעניין  1ה41

/או אגרות חוב ו(מכוח מניות  כלליות באסיפות החברה משתתפת, האמורות להוראות בהתאם. ההון

כוללות רשימת נושאים המובאים לאישור באסיפה, אשר  ההוראות .מהקופות) אילו בידי המוחזקות

חובה על משקיע מוסדי להשתתף ולהצביע לגביהם בעד או נגד, ושני חריגים לחובת ההשתתפות 

כאשר לבעל השליטה החזקה במניות בשיעור המאפשר קבלת ההחלטה בהנחה שיתר  -וההצבעה 

ר הערך המקנה למשקיע המוסדי זכות הצבעה הינו בעלי המניות ישתתפו ויצביעו נגדה ובמקרה שניי

כי משקיע מוסדי רשאי להתקשר עם גורם  נקבע, ני"ע חוץ והאסיפה מתקיימת בחו"ל. בתקנות

 ,ההשקעות ועדת לאישור בכפוף, שיקבע הצעות לסוגי מקצועי לצורך גיבוש המלצות הצבעה ביחס

בהתאם לכך, . המקצועי הגורם של ההצבעה המלצות לבחינת מדיניות לקבוע, היתר בין, הנדרשת

עם חברת אנטרופי שירותי מחקר כגורם מקצועי המייעץ בנוגע להצבעה באספות  התקשרה החברה

באתר האינטרנט את  פרסמה החברה, הממונה להוראות בהתאםשל חברות בהן מחזיקות הקופות. 

זכות  תא בעליידים שהבפועל בתאג האת אופן ההצבעה שלמפרסמת וכן  המדיניות ההצבעה של

 ההשקעות מנהל בידי בחברה מתקבלת הצבעה ודרך השתתפות לעניין ההחלטההצבעה בהם. 

 סעיף(ראה  ההשקעות ועדת של החלטהנדרשת  בו מקום למעט, הראשי של הקבוצה או של הקופות

  .)להלן 2

  שיקולים לצורך קבלת החלטת הצבעה הינם:

חובה שנקבעה בחוק הפיקוח על  - השתלמות בנפרד)קופה/קרן מסלול טובת העמיתים (כל  •

 –; טובת העמיתים נבחנת "לגופה של קופה" 2005-שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

הבחינה הינה בהתאם להחזקות בכל מסלול של קופה ו/או קרן השתלמות בנפרד ולא בראיה 

קרן השתלמות בני"ע שונים הכוללת של החברה, תוך בחינת החזקות של אותו מסלול של קופה/

של התאגיד נשוא האסיפה ו/או בתאגידים קשורים לתאגיד זה. לפיכך ייתכן מצב בו בשל 

החזקות שונות בניירות ערך שונים בידי מסלולים שונים תחת החברה, דרכי הצבעה באותה 

אסיפה ובאותו עניין יהיו שונות. מהות הבחינה הינה התועלת הכלכלית שעשויה לנבוע 

 .מחזיקים מההחלטה שעל סדר היוםל
"הגברת מעורבות הגופים  2009-9-11כנדרש בחוזר גופים מוסדיים  -איכות ממשל תאגידי •

 .ן"המוסדיים בשוק ההו
  

  דיווח לוועדת ההשקעות .2

מוצגים בפני ועדת ההשקעות נתונים בקשר  וחצי לחודש אחתבהתאם לנוהל החברה בנושא, 

פרוט האסיפות בהן נטלה החברה חלק, דרך ההצבעה באותן  –, לרבות להשתתפות החברה באסיפות

והרוב בו התקבלה או נדחתה ההצעה. ועדת ההשקעות אינה מקבלת החלטות  בדרך כלל  אסיפות

לגבי השתתפות ו/או הצבעה באסיפה בחברה מסוימת או בנושא מסוים, למעט במקרים בהם מדובר 

בהצבעה בה קיים ניגוד עניינים. עם זאת, מקיימת ועדת השקעות בחינה שוטפת של מדיניות 

  .   ה ביחס לאיכות הממשל התאגידי ומבצעת עדכונים לפי הצורךההצבעה ושל אמות המיד

  

 יישום הנהלים .3
. החלטות ההצבעה לגבי ואת אופן ההצבעה בפועל ותאת חומר הרקע לאספ החברה מתעדת

, מחד, ומצבה של מתקבלות הנושאים שעל סדר היום התקבלו לאחר ניתוח הנושא שעל סדר היום

, לצורך קבלת החלטת השקעה, בהתאם שפורטו לעילקולים תוך התייחסות לשיהחברה, מאידך, 

החלטות החברה מתקבלות בכל מקרה למפורט בנוהל ההשקעות לעניין הצבעה באספות. בכל אופן 

   לגופו.
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 ע מ ו ד 
  
  

 2-3 דוח רואי החשבון המבקרים
  

 4 דוחות על המצב הכספי
  

 5  דוחות על הרווח הכולל
   

 6  דוחות על השינויים בהון
   

 7  דוחות על תזרימי המזומנים
   

 8-24  ביאורים לדוחות הכספיים
   

  









 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

5  

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

  
  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור  
          

 48,780  70,411  95,528  9  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו
 )1,481( 1,025  600  11  והכנסות מימון, נטורווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו 

         
  47,299   71,436   96,128    סך כל ההכנסות

         
  22,884   46,033   56,271   12  דמי ניהול לחברה קשורה

  6,987   13,367   21,677  13  עמלות, הוצאות שיווק והפצה
  2,131   2,254   2,530   14  הוצאות הנהלה וכלליות

  4,492   6,326   7,816  15  אחרות הוצאות תפעול
      

 36,494  67,980  88,294    סך כל ההוצאות
       
       

  10,805   3,456   7,834    רווח לפני מסים על ההכנסה
      

 3,566  1,230  2,826  7  מסים על הכנסה
      

 7,239  2,226  5,008    רווח לשנה

      
      

 7,239  2,226  5,008    סך כל הרווח הכולל לשנה

       
  

    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות על השינויים בהון

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

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

 7,239  7,239  -  השנל כוללרווח 
    

 22,357  21,257  1,100  2011בדצמבר  31יתרה ליום 
    

 2,226  2,226  -  השנל כוללרווח 
    

 24,583  23,483  1,100  2012בדצמבר  31יתרה ליום 
    

 5,008  5,008  -  לשנה כולל רווח
     

 29,591  28,491  1,100   2013 בדצמבר 31 לים יתרה

     
  

    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

7  

  בע"מילין לפידות ניהול קופות גמל 
  דוחות על תזרימי המזומנים

  
  
  
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 7,239  2,226   5,008   לשנהרווח 

      
      פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

      מהשקעות פיננסיות:הפסדים (רווחים) נטו 
 832   )556(  -   נכסי חוב סחירים

 1,670   463   -   מניות
  -   )5(  )420(  קרנות נאמנות

 3,566   1,230   2,826   הכנסהההוצאות מיסים על 
        
   2,406   1,132   6,068 
      

      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:
 )1,893(  )1,388(  )2,446(  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 670   639   2,265   שינוי בזכאים ויתרות זכות

 5,400   )2,318(  4,643   שינוי בזכאים צדדים קשורים
        
   4,462  )3,067(   4,177 
      

      מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה:
 )5,701(  )3,558(  )3,811(  מסים ששולמו

 -   172   786   מסים שהתקבלו
       
  )3,025(  )3,386(  )5,701( 
      
      

 11,783  )3,095(  8,851   מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת
      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 1,192  8,919  -   תמורה ממימוש השקעות פיננסיות
 -  )9,733( )2,408(  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

        
 1,192  )814( )2,408(  נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעהמזומנים 

        
        

 12,975   )3,909(  6,443   עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
       

 1,738   14,713   10,804   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
       

 14,713   10,804   17,247   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  כללי  -  1ביאור 

  
  תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א.

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

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

  
  החברה עוסקת בניהול שלוש קופות גמל מסלוליות:

  
  קרן השתלמות - ילין לפידות   )1(

  
  קופת גמל - דות ילין לפי  )2(

  
  קופה מרכזית לפיצויים - ילין לפידות   )3(

  
"), במסגרת תיקון מס' הממונה" - בהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר (להלן 

, בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול 2005- לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה 4
וילין לפידות קרן  ילין לפידות קופת גמללת, הושלמו מיזוגי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לתוך חברה מנה
  .השתלמות

 
ילין להפכו כל קופות הגמל למסלולי השקעה במסגרת קופת הגמל  2012בינואר  1לכך, החל מיום  בהתאם

  .לפידות קרן השתלמות יליןלקרנות ההשתלמות למסלולי השקעה בקרן ההשתלמות  לוכ לפידות קופת גמל
  

לא חל כל שינוי במדיניות ההשקעה וזכויות העמיתים של קופות הגמל קרנות ההשתלמות עקב הפיכתן למסלולי 

  השקעה בקופות האמורות.
  

 הגדרות:  ב.
  

  בדוחות כספיים אלה:
  

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -  החברה
  

  ילין לפידות החזקות בע"מ  -  החברה האם
  

ולפי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל),  IAS 24 -כהגדרתם ב  -  צדדים קשורים

  .1964-התשכ"ד
  

  , על תקנותיו.1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -  בעלי עניין
  

  מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  -  מדד
  

  על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.  הממונה  -  הממונה
  

  :ותהליכים נהלים, מטרות, הון ניהול  .ג
  

 שתוכל כדי פעילותה את להמשיך החברה יכולת את לשמר במטרה איתן הון בסיס להחזיק היא ההנהלה מדיניות
 רווחיות על מפקח הדירקטוריון. עתידית עסקית בהתפתחות לתמוך מנת על וכן, מניותיה לבעלי תשואה להניב

 31 ליום נכון. להלן 6 בביאור כאמור, חיצוניות הון לדרישות כפופה החברה. הפיננסית יציבותה ועל החברה
  .כאמור החיצוניות ההון בדרישות עומדת החברה, 2013 בדצמבר
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  כללי (המשך)  -  1ביאור 

  
  :דעת ושיקול באומדנים שימוש  .ד

  
, נדרשת הנהלת החברה, להשתמש בשיקול דעת ובהערכות, IFRS -הדוחות הכספיים בהתאם ל בעריכת

אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

  שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
  

 החברה הנהלת נדרשת, החברה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
, האומדנים בקביעת דעתה בשיקול, משמעותית וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות להניח

 לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים, שונות עובדות, העבר ניסיון על החברה הנהלת מתבססת
  .אומדן לכל המתאימות

  
 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים
  .מושפעת עתידית תקופה ובכל האומדנים

  
  

  מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 
  

  :(IFRS)הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים   א.
 

") ופרשנויות להם IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 
. עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

  אלה. יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים 
  

) בכפוף להתאמות מסויימות להוראות IFRSהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים (  ב.
  "ההוראות").  -הממונה (להלן 

  מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי:  .ג
  

  החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים.
  

  חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  .ד
  

הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד.
  

  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:  .ה
  

  ח הכולל מוצגות בהתבסס על מאפיין הפעילות של ההוצאות בחברה.הוצאות החברה בדוח על הרוו
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:  .ו
  

  הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח שהינו מטבע הפעילות של החברה. המידע הכספי מעוגל לאלף הקרוב.
  
  מזומנים ושווי מזומנים:  .ז

  
יידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מ

לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה 

  חודשים.
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  נכסים פיננסיים:  .ח

 
  כללי:  )1(

  
הכספי כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב 

המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה 

במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר (המועד בו 

  הקבוצה התחייבה לרכוש או למכור נכס).
  

ת בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים השקעו
  פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.

  
עו ובמטרת החזקתו נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטב

  של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:
  

  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. �
  חייבים. �

  
  .טו 2- ו טז 2 ים,"מדידת שווי הוגן", ראה ביאורIFRS13,"מכשירים פיננסיים" ופרסום IFRS9לענין פרסום 

  
  בשווי הוגן דרך רווח והפסד:נכסים פיננסיים   )2(

  
נכסים פיננסיים מסווגים כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד" כאשר אותם נכסים מוחזקים 

  לצורכי מסחר או כאשר הם יועדו בעת ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
  

  נכס פיננסי מסווג כמוחזק למטרות מסחר, אם:
  

  נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; אוהוא  �
ידי החברה ולגביהם קיימת -הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד על �

 ראיה לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או
 מגדר.הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי כמכשיר  �

 
נכס פיננסי בשווי הוגן דרך רווח והפסד מוצג בשווי הוגן. כל רווח או הפסד הנובע משינויים בשווי ההוגן, 

לרבות אלה שמקורם בשינויים בשערי חליפין, מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש השינוי. הרווח 

ת שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. לעניין או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד או ריבי
  .ב.4אור יאופן קביעת השווי ההוגן, ראה ב

  
  חייבים:  )3(

  
  חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל, מסווגים כחייבים. 

  
  הכרה בהכנסה:  .ט

  
הכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממתן 

  שירותים במהלך העסקים הרגיל. 
  
  הכנסה ממתן שירותים:  )1(

  
  ובהתקיים כל התנאים הבאים: השירות מתןהכנסה ממתן שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של 

  
  באופן מהימן;סכום ההכנסה ניתן למדידה  �
 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה;  �
 בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן השירות מתןשלב ההשלמה של  �

 והעלויות הנדרשות להשלמתו ניתנות למדידה באופן מהימן.  השירות מתןהעלויות שהתהוו במסגרת  �
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
  
  הכרה בהכנסה: (המשך)  .ט

  
  הכנסות ריבית:  )2(

  
  הכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

  
  הכנסות מדיבידנד:  )3(

  
  הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.

  
  הפרשות:  י.

  
כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש הפרשות מוכרות 

 בעבר, בגינן צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
  

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות 

  תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. הכספי המצב על הדוחה במועד בהוו
  

כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה החברה 

שהשיפוי יתקבל  (Virtually Certain)בנכס, בגין ההשבה, עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 

  וכן ניתן לאומדו באופן מהימן.
  

  הכנסה:המסים על   .אי
 
  כללי:  )1(

  
הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים 

  הנדחים.
  

  מסים שוטפים:  )2(
  

לצרכי מס של החברה במהלך תקופת הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת 

הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 

והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי. 

בו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חוש
  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

  
  מסים נדחים:  )3(

  
החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם 

ייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התח

מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 

הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם 

ן ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבי

ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את 

    ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
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  מדיניות חשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
  שערי חליפין ובסיס ההצמדה:  .בי

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

  ידי בנק ישראל והיו תקפים לתום תקופת הדיווח.
  

  יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח.  )2(
  
  המדד: להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל  )3(

 מדד בישראל שער החליפין 
 מדד בגין מדד ידוע היציג של הדולר 
 נקודות נקודות (ש"ח) 

    תאריך הדוחות הכספיים:
  120.01  119.89  3.471  2013בדצמבר  31ליום 
  117.87  117.64  3.733  2012בדצמבר  31ליום 

    
 % % % שיעורי השינוי:

    
  1.82  1.91  )7.02(  2013בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
  1.64  1.44  )2.30(  2012בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
 2.17 2.55 7.66 2011בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

  
  שפורסמו, אשר השפעתם על הדוחות הכספיים של החברה אינה מהותית: חדשים כספי דיווחתקני   .יג

  
� IFRS 13 "  "מדידת שווי הוגן

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

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

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

אינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר ולתקנים שפורסמו  ותיקוניםתקנים, פרשנויות   .יד
  החברה אינה צפויה להיות מהותית: שלהשפעתם על הדוחות הכספיים 

  
� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

 
הוראות התקן חלות התקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים והתחייבויות פיננסיים. 

 1בדרך של יישום למפרע, למעט חריגים כמפורט בתקן, לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
  או לאחר מכן. יישום מוקדם אפשרי. 2015בינואר 

  
  :פעילות מגזרי  .טו

  
ההנהלה לבחינת תוצאות התפעוליות של החברה, היא לראות את כל הפעילות של החברה לניהול קופות  גישת

  .פעילות מגזרי על ביאור מציגה אינה החברה, לפיכך. אחד פעילות כמגזרגמל וקרנות השתלמות 
  

  חייבים ויתרות חובה  -  3ביאור 
  

  ההרכב:
  בדצמבר 31ליום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

 84  84   הוצאות מראש
  5,989   8,435  דמי ניהול קופות גמל לקבל

  6,073   8,519   סה"כ חייבים ויתרות חובה
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  השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים בשווי הוגן  -  4ביאור 

  
  ההרכב:

  2013בדצמבר  31ליום   

  

מוצגים בשווי 
הוגן דרך 
  סה"כ  רווח והפסד

  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  
      

  12,388   12,388   נאמנות קרנות

      
  
  2012בדצמבר  31ליום   

  

מוצגים בשווי 
הוגן דרך 
  סה"כ  רווח והפסד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

  9,560   9,560   נאמנות קרנות

      
  
  :סחירים חוב נכסי  .א

  בדצמבר 31ליום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      :נאמנות קרנות
      מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

      
  9,560   12,388   קרנות נאמנות -מוחזקות למסחר 

  9,560   12,388   נאמנות קרנותסך הכל 

      
  
  שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות:  .ב

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

  באופן הבא:
  
  מחירים מצוטטים (לא מתואמים) בשוק פעיל למכשירים זהים.  - 1רמה  •
  לעיל. 1נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה  •
 נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה  •
  

מזומנים, חייבים ויתרות חובה, השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים היתרות בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי 

  בשווי הוגן, נכסי מיסים שוטפים, תואמות או קרובות לשווי ההוגן שלהם.
  2013בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  12,388   -   -   12,388   קרנות נאמנות

          
 
  2012בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          

  9,560   -   -   9,560   קרנות נאמנות
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  מזומנים ושווי מזומנים  -  5ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

  10,804   17,247   למשיכה מיידית מזומנים ופקדונות

  10,804   17,247   מזומנים ושווי מזומנים

      
  

המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות בנקאיות 

  יומיות.
  
  

  הון עצמי ודרישות הון  -  6ביאור 
  

  הרכב:ה  א.
  2012-ו 2013 בדצמבר 31 לימים  
  נפרע  מונפק  רשום  
  אלפי ש"ח  ח"שאלפי   אלפי ש"ח  
        

  1,100   1,500   10,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1רגילות בנות  מניות

        
  

  זכויות הנלוות למניות:  ב.
  

  זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.
  

  ודרישות הון:ניהול   ג.
  
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי   )1(

שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה כפופה 

  להלן. כמפורטלתקנות  בהתאםלדרישות הון 
  

הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות להלן נתונים בדבר ההון   )2(

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

  בדצמבר 31 ליום  
  3 1 0 2   2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  "חש אלפי  
      

 25,547   34,263   (א)(ב)  פי תקנות ההון הסכום הנדרש על
 1,282   1,307   (ג)  הסכום הנדרש ערב פרסום התיקון

 24,265   32,956   הפרש
    

 14,559   26,365   (ד)  ההפרש הנדרש להשלמה
 15,841   27,672  בדצמבר על פי תקנות ההון 31הסכום הנדרש ליום 

 24,583   29,591   הון עצמי קיים

 8,742   1,919   עודף

    
  

   



  יהול קופות גמל בע"מילין לפידות נ
  ביאורים לדוחות הכספיים

 

15 

  
  הון עצמי ודרישות הון (המשך)  -  6ביאור 

  
  ניהול ודרישות הון: (המשך)  ג.

  
  (המשך)  )2(

  
  הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  (א)

  בדצמבר 31 ליום  
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  "חש אלפי  
      

  9,244   13,190   מליארד 15מנוהלים עד הנכסים מההיקף  0.1%
  17,303   22,073   הוצאות שנתיותה מסך 25%

  )1,000(  )1,000(  הקלה בגין עריכת ביטוח

  25,547   34,263   העצמי הנדרש ההוןסך כל סכום 

      
  

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש   2012בחודש פברואר   (ב)

  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.
  

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

ופות גמל) (כללי השקעה החלים על הורחבו במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ק

  ).ההשקעה כללי -(להלן  2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-גופים מוסדיים), התשע"ב
  

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

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

  קופת גמל מרכזית לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש בהוראות הדין.
  

עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופות גמל, על פי   (ג)

ש"ח, , הוא בסך מיליון 1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד
 .2001כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נובמבר 

  
בנוסף לכך, בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, הוצאות רכישה נדחות לא יחשבו כנכס לצורך חישוב 

  ההון העצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת.
  

מועד פרסום הדוח הכספי, את בהתאם לתקנות ההון, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד ל  (ד)

 -הונה העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון (להלן 
ההפרש). ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי. הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים 

  ובשיעורים המפורטים להלן: 
  

  מההפרש; 30%חות לפ 2012במרץ  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  

  מההפרש; 60%לפחות  2012בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  

 מההפרש; 80%לפחות  2013בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
  

  יושלם מלוא ההפרש. 2014בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 
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  הון עצמי ודרישות הון (המשך)  -  6ביאור 

  
  ניהול ודרישות הון: (המשך)  ג.

  
  (המשך)  )2(

  
 העצמי ההון מסכום לפחות 50%נזילים  בנכסים תחזיק מנהלת חברה, ההשקעה לכללי בהתאם  (ה)

  .ממנה הנדרש המזערי
  

  :2013 בדצמבר 31 ליום הנזילים הנכסים בדבר נתונים להלן
  
  בדצמבר 31 ליום  
  3 1 0 2   2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  "חש אלפי  

  המעבר להוראות בהתאם נדרשים נזילים נכסים
  7,921   13,836   לעיל) 2 סעיף(ראה 

      

  20,364   29,635   וסחירים נזילים נכסים

      
  

. כמו כן, החברה צופה לעמוד בדרישות 2013בדצמבר  31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 
  .2014בדצמבר  31ההון העצמי הנדרש ליום 

  
  

  מסים על ההכנסה  -  7ביאור 
  

  חוקי המס החלים על החברה:  א.
  

  . 1975-החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
  

  שיעורי המס החלים על הכנסות של החברה:  ב.
  
  המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה, מורכב ממס חברות וממס רווח.   )1(

  
) (תיקון), כספיים ומוסדות"רים מלכ על המס(שיעור  מוסף ערך מס צו ברשומת פורסם 2013 ביוני 2 יוםב  )2(

 ביוני 2-מ החל אותו ומעמיד אחד באחוז הרווח ומס השכר מס שיעור את מעלה אשר, 2013- "גהתשע
הינו  כספי מוסד על חל אשר, 2013. כתוצאה מהשינוי האמור, שיעור המס השנתי לשנת 18% על 2013

36.21%.  
  
 ).החוק -פורסם ברשומות "חוק ההסדרים" (להלן  2013בחודש אוגוסט,   )3(

  
 משנת החל החברות מס העלאת הינה בחוק המיסים פרק מהוראות לחברה הרלוונטית העיקרית ההוראה

  ).37.71% על יעמוד כספי מוסד של המס), (שיעור 1.5% של(עלייה  26.5% של לשיעור 2014 המס
  

  הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:להלן שיעורי המס 

  
שעור מס 
  חברות

שעור מס 
  רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %  %  %  
        שנה

2011 24 16 34.48 
2012 25 16.3(*) 35.53(*) 
2013 25 17.6(*) 36.21(*) 
 37.71 18 26.5 ואילך 2014

        
  שיעור משוקלל.  (*)
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  על ההכנסה (המשך) מסים  -  7ביאור 

  
  שומות מס:  ג.

  
  שומות מס סופיות:

  
  .2009לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:  ד.

  לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      הוצאות מסים שוטפים:
  1,536   2,668   השוטפתבגין השנה 

  14   -   התאמות בגין שנים קודמות, נטו
      

      הוצאות מסים נדחים:
  )320(  158   יצירה והיפוך של הפרשים זמניים (ראה גם ה' להלן)

   2,826   1,230  

      
  

  מסים נדחים:  ה.

  
מכשירים 
  סה"כ  פיננסיים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

  322   322  2012 בינואר 1יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 
      

  )320(  )320(  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
      

  2   2   2012בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 
      

  158   158   והפסד לרווח נזקפו אשר שינויים
      

  160   160   2013בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

      
  

  המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:
  בדצמבר 31ליום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

  2   160   התחייבויות בגין מסים נדחים
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  מסים על ההכנסה (המשך)  -  7ביאור 

  
  מס תיאורטי:  ו.

  
וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח  להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות

  והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:
  
  בדצמבר 31יום בלשנה שהסתיימה   
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  10,805   3,456   7,834   ההכנסהרווח (הפסד) לפני מסים על 

        
  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים 

  34.48%  35.53%  36.21%  (ראה ב לעיל)

        
מס (חיסכון במס) מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל 

  3,726   1,228   2,837   הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי
        

        עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:
  )108(  )104(  )16(  הכנסות פטורות

הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים 

  )20(  92   5   בעבר, אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים בתקופות הדיווח
  )32(  -   -   עדכון יתרות מסים נדחים בגין שינויים בשיעורי המס

  -   14   -   מסים בגין שנים קודמות
        

  3,566   1,230   2,826   מסים על ההכנסה

        

  33.00%  35.59%  36.07%  שיעור מס אפקטיבי ממוצע

        
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -  8ביאור 
  

  ההרכב:
  בדצמבר 31ליום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

  1,782   3,771   הוצאות לשלם
  38   314   ספקים ונותני שירותים

  724   5,367   (*)יתרה בגין הסכם מתן שירותים  -חברה קשורה 

  2,544   9,452   סך הכל זכאים ויתרות זכות

      
  

החברה הקשורה הינה בבעלות מלאה של חברת האם. יתרת ההתחייבות הינה בגין הסכם מתן שירותים   (*)

  .12היתרה אינה נושאת ריבית ראה ביאור שהחברה מקבלת מחברה קשורה. 
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  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו  -  9ביאור 

  
  ההרכב:

  שיעור ממוצע דמי ניהול  ניהול דמי  
  שנסתיימה לשנה  שנסתיימה לשנה  
  בדצמבר 31 ביום  בדצמבר 31 ביום  
  3 1 0 2  2 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  
  %  %  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
          :מצבירה ניהול דמי
  0.87%  0.84%  32,390   40,318   גמל קופות -  לפידות ילין
  0.93%  0.91%  34,723   51,587   השתלמות קרן -  לפידות ילין
  0.73%  0.68%  3,298   3,623   לפיצויים מרכזית קופה -  לפידות ילין

   95,528   70,411  0.87%  0.89%  

          
  
  

  שבניהול החברה נתונים אודות קופות הגמל  -  10ביאור 
  

  היקף נכסים מנוהלים, תקבולים ותשלומים:  א.

  
  ליום

  בדצמבר 31
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 
  3 1 0 2  3 1 0 2  
  תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
       

  78,452  122,745  5,572,257  קופת גמל
  252,363  871,481  7,085,333   קרן השתלמות

  20,315  -  531,992   קופה מרכזית לפיצויים
  351,130  994,226  13,189,582   סך הכל

        
  

 
  ליום

 בדצמבר 31
  שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31 ביום

 2 1 0 2 2 1 0 2 
 תשלומים תקבולים מנוהלים נכסים סך 
 "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 
    

 105,064  73,106  4,149,345  גמל קופת
 180,970  558,994  4,573,613  השתלמות קרן

 34,312  -  520,998  לפיצויים מרכזית קופה
 320,346  632,100  9,243,956  הכל סך
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  נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה (המשך)  -  10ביאור 

 
  העברות כספים:  ב.

  לשנה שהסתיימה  
  בדצמבר 31ביום   
  3 1 0 2  
  סה"כ  קופות גמל  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      מגופים אחרים:  קופותהעברות ל
  5,522   5,522   העברות מחברות ביטוח
  1,605   1,605   העברות מקרנות פנסיה

  2,692,135   2,692,135   העברות מקופות גמל

  2,699,262   2,699,262   קופותסך כל העברות ל
      

      לגופים אחרים: קופותהעברות מה
  4,104   4,104   העברות לחברות ביטוח
  8,433   8,433   העברות לקרנות פנסיה

  297,691   297,691   העברות לקופות גמל

  310,228   310,228   קופותסך כל העברות מה
      

  2,389,034   2,389,034   העברות, נטו

      
  

 

 
  שהסתיימה  לשנה
 בדצמבר 31 ביום

 2 1 0 2 
 "כסה גמל קופות 
 "חש אלפי "חש אלפי 

   :אחרים מגופים  לקופות העברות
 967  967  ביטוח מחברות העברות
 526  526  פנסיה מקרנות העברות
 2,061,151  2,061,151  גמל מקופות העברות

 2,062,644  2,062,644  לקופות העברות כל סך
   

   :אחרים לגופים מהקופות העברות
 9,580  9,580  ביטוח לחברות העברות
 78  78  פנסיה לקרנות העברות
 203,996  203,996  גמל לקופות העברות

 213,654  213,654  מהקופות העברות כל סך
   

 1,848,990  1,848,990  נטו, העברות
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  רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון  -  11ביאור 

  
  ההרכב:  .א

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

רווחים (הפסדים) מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, הפרשי 

הצמדה, הפרשי שער ודיבידנד בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן 

  )2,442(  50   420   דרך רווח או הפסד
  475   369   -   והפסדמנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח  הכנסות ריבית

  314   283   -   הכנסות מדיבידנד
  172   323   180   הכנסות מימון, נטו

  )1,481(  1,025   600   סך הכל רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו והכנסות מימון

        
  

  רווחים (הפסדים) מהשקעות, נטו בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:  .ב
  
  בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה  
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש:

  )1,653(  702   2,828   בגין נכסים מוחזקים למסחר

        
  

  
 דמי ניהול לחברה קשורה  -  12ביאור 

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

  בין היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד,
  בתוספת מע"מ מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה. 80% -ל בתמורה זאת

  
  על הכנסה. מיסים לפני רגילה מפעילות מהרווח"מ) מע(בתוספת  70% החברה משלמת, 2013 ביולי 1 מיום בתוקף

  
  

  עמלות, הוצאות שיווק והפצה  -  13ביאור 
  

  ההרכב:
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  5,131   10,468   17,472   עמלות שיווק
  1,856   2,899   4,205   עמלות הפצה

   21,677   13,367   6,987  
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  הוצאות הנהלה וכלליות  -  14ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  904   806   1,035   שירותים מקצועיים
  159   140   127   ביטוח אחריות מקצועית

  283   417   390   לעמיתים דיוור
  516   649   667   שכר דירקטורים

  206   209   257   אגרות
  63   33   54   אחרות

   2,530   2,254   2,131  

        
  
  

 תפעול אחרות הוצאות  -  15ביאור 
  

לאומי  - התקשרה החברה בהסכם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ (להלן  2004בחודש נובמבר 

גמל). בתמורה לשירותים האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם, גובה לאומי גמל עמלת תפעול בהתאם להוראות הדין בשיעור 

  קבוע מהיקף נכסי הקופות. 
  
  

  ם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות ע  -  16ביאור 
  

  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  א.
  צדדים קשורים ואחרים  
  בדצמבר 31ליום   
  3 1 0 2  2 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
      

  724   5,367   )8ראה ביאור זכאים ויתרות זכות (

      
  

  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  ב.
  צדדים קשורים ואחרים  
  בדצמבר 31יום לשנה שנסתיימה ב  
  3 1 0 2  2 1 0 2  1 1 0 2  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
        

  22,884   46,033   56,271   )12ראה ביאור הוצאות דמי ניהול לחברה קשורה (
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  ניהול סיכונים  -  17ביאור 

  
  כללי:  א.

  
בשוק ההון חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים, החברה פועלת במגזר פעילות קופות גמל. פעילות החברה 

סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. השווקים הפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ונתונים להשפעות 

  מגורמים כלכליים, פוליטיים וביטחוניים בישראל ובעולם העלולים להשפיע על נכסי החברה.
  

  יכונים:תיאור הליכי ושיטות ניהול הס  ב.
  

במטרה למזער את הפגיעה האפשרית בנכסי קופות הגמל שבניהול החברה מונה בחברה מנהל סיכונים האמון על 

תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל ואופן ניהולם. מנהל הסיכונים פועל באופן 

ות ניהול הסיכונים המאושרת לפחות אחת בלתי תלוי לתהליך ניהול ההשקעות בקופות הגמל ובהתאם למדיני

בשנה על ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המידה לשם זיהוי, מדידה והערכה של הסיכונים. 

תהליך זיהוי והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית 

אים לדירקטוריון החברה וועדותיו באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן לניהול סיכונים, שתוצאותיו מוב

  טיפולם.
  

כולל השקעה בקרנות נאמנות בלבד המושקעות  2013בדצמבר  31תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום 

בתקנות הפיקוח על בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים, ללא השקעה במניות, ובפיזור התואם את הנדרש 

(להלן :"תקנות  2012-רותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"בשי
בנוסף, כוללים נכסי החברה מזומנים ושווי מזומנים בפיקדונות בנקאים בפיזור התואם את הנדרש  השקעה").

  בתקנות ההשקעה. 
  

העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנכסי חוב, פועלת באמצעות הונה  ישירות משקיעה אינההחברה 

בתאגידים בנקאיים  מופקדים החברה של המזומנים ושווי המזומניםאשראי.  מתןבנקאי או אחר ואינה פועלת ב

ישראליים בעלי דירוג אשראי גבוה. בהתאם לכך, להערכת הנהלת החברה, חשיפת החברה לסיכון אשראי הינה 

  נמוכה.
  

מסך  76% -אלפי ש"ח, המהווים כ 29,635 - , סך של כ2013בדצמבר  31 ליוםמתוך יתרת הנכסים של החברה, 

נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק 

לת החברה כי חשיפת החברה מההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנה 50%- בנכסים נזילים בסכום שלא יפחת מ

  לסיכון נזילות הינה נמוכה. 
  

  דרישות חוקיות:  ג.
  

, (להלן: 2009-2-3פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גמל   2009באוגוסט,  9ב 
ת "), על פי החוזר נדרשת החברה להקים יחידת ניהול ובקרת סיכונים נפרדת מיחידת ניהול ההשקעוהחוזר"

ומיחידת ייזום האשראי הלא סחיר על מנת לקיים מערך ייעוץ אובייקטיבי, מקיף ורציף לדירקטוריון, לועדת 

ההשקעות, לוועדת האשראי ולהנהלת החברה המנהלת, לגבי כל סיכון מהותי לחסכונות המנוהלים בכל קופת גמל 

מונה בחברה מנהל ם. כאמור לעיל, שבניהול החברה, הגלום בנכסי ההשקעה המוחזקים כנגד חסכונות העמיתי

. החברה פועלת בהתאם סיכונים האמון על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל
  לדרישות החוזר.

  
 סיכוני שוק:  ד.

  
הסיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה  סיכון שוק הוא  )1(

. סיכון שוק כולל סיכון לשינוי במחירי ושערי הבורסה, סיכון בסיס במטבע הנובע משינויים בתנאי השוק
  וסיכון בשינוי בשווי ההוגן עקב שינוי בשערי הריבית.

  
כולל השקעה בקרנות נאמנות  2013 בדצמבר 31 ליום החברה של הפיננסיות ההשקעות תיק, לעיל כאמור

  .ב. לעיל.17ראה ביאור בלבד המושקעות בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים. 
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  ניהול סיכונים (המשך)  -  17ביאור 

  
 סיכוני שוק: (המשך)  ד.

  
  :הבורסה ובשערי במחירי שינוי -  רגישות מבחן ניתוח להלן  )2(

  
  2013 בדצמבר 31 ליום

 רווח  
(הפסד) 
  הוגן שווי  מהשינויים

 רווח
(הפסד) 
  מהשינויים

  10%+    10%-  
        

  )1,239(  12,388   1,239   בארץ נאמנות קרנות

        
  

  פירוט הנכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה:  )3(
  
  2013בדצמבר  31ליום   
  סה"כ  צמוד  לא צמוד  
  ש"חאלפי   ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  

        נכסים:
  1,049   -   1,049   נכסי מיסים שוטפים
  8,519   -   8,519   חייבים ויתרות חובה

        
        השקעות פיננסיות:

  12,388   12,388   -   קרנות נאמנות
  17,247  -  17,247     מזומנים ושווי מזומנים

        

  39,203   12,388   26,815   סך הכל נכסים

        
  29,591   -   29,591   סך כל הון

        
        התחייבויות:

  160   -   160   התחייבויות בגין מסים נדחים
  9,452   -   9,452   זכאים ויתרות זכות

  9,612   -   9,612   סך כל ההתחייבויות
        

  39,103   -   39,203   סך כל ההון וההתחייבויות

        
  

 סיכוני נזילות:  ה.
  

מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר סביר בשווקים סיכון נזילות הוא הסיכון להפסד כספי 

השונים בהם מחזיקה החברה. על מנת להתמודד עם סיכון זה מחזיקה החברה כמות מספקת של נכסים נזילים 

  בפיזור שלדעת מנהליה מקטין את סיכון הנזילות.
  

  ל..ב. לעי17ראה ביאור  - לחברה מדיניות של שמירה על נזילות גבוהה 
  
  סיכוני אשראי:  ו.

  
סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראי של מנפיקי ניירות ערך, סיכון אשראי הוא ה

  .בעלי חוב בהלוואות, או צדדים לחוזה
  

פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את  החברהבנכסי חוב,  ישירותכאמור לעיל, החברה אינה משקיעה 

ושווי המזומנים של החברה מופקדים בתאגידים  והמזומניםפעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת באשראי 

, להערכת הנהלת החברה, החשיפה לסיכון אשראי הינה לכך בהתאם, גבוה אשראיבנקאיים ישראלים בעלי דירוג 
  נמוכה.
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