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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(" 2014בשנת  הוהתפתחות עסקיחברה הסוקר את עסקי ה 2014בדצמבר 

  

  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 

בעירבון ") הינה חברה פרטית החברה" –(להלן בדוח זה  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ .1.2

. 2004בנובמבר  24שנרשמה ברשם החברות ביום , 1999 –"ט התשנהחברות  חוקמוגבל, על פי 

במהלך . 2004קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  4החברה החלה לפעול בניהול 

(עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות   2011שנת 

מרכזית  וקופהת קרנות השתלמו 4קופות גמל,  5בידי החברה  נוהלומסלוליות, ראה להלן) 

 . אחת לפיצויים

הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  31.12.2011 ביום .1.3

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
עה נוסף, כללי ב', בקופה אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השק 28.7.13ביום  .1.4

נכללו נתוני מסלול ולפיכך, לא  02/2015בחודש  המרכזית לפיצויים. מסלול זה החל פעילותו

 .זה בדוח
אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות:  8.7.14ביום  .1.5

 .09/2014המסלול החל פעילותו בחודש ילין לפידות השתלמות מסלול מנייתי. 
  

 בעלי המניות בחברה .1.6
הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  בידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ, ח.פ. 

, חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון 513167346
, (מחזיקה במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ

קרנות נאמנות בע"מ, העוסקת  להעוסקת בניהול תיקי השקעות, וחברת ילין לפידות ניהו
בניהול קרנות נאמנות. בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד הדוח הם יאיר 

מזכויות ההצבעה,  25%-מהזכויות בהון  ו 24.38%-לפידות ודב ילין, המחזיקים  כל  אחד ב
בהון ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסים  50%-המחזיקה ב ולידר שוקי הון בע"מ

  ) בע"מ. 2005פיננסיים (
  

דב ילין ויאיר לפידות, מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של 
נכנס לתוקפו הסכם    4.10.2010ביום כל אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל.  25%

השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכסים פיננסיים 
 ATE, וכתוצאה מכך הפכה ATE Technology Equipment B.V) בע"מ, לבין 2005(

Technology Equipment B.V  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. למר דן
בחברה. נכון להיום לא הוצא היתר   ניתן היתר שליטה  דוד ז"ל, באמצעות גופים בשליטתו,
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  דן דוד ז"ל בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו.  והזכויות שהיו נתונות למר  חדש שליטה
  

 

 שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד .1.7
לו שינויים מבניים ו/או אחרים בפעילות החברה, בניהול עסקיה ו/או בתקופת הדוח לא ח

  .בשליטה בה וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה

 
 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 העיסוק תיקי  ניהול  ןבעלת רישיו הנההשקעות בניירות ערך. י.ל. ניהול 

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

  נאמנות. 
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  תחומי פעילות .2

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

  

ילין לפידות " :*)לתגמולים ואישית לפיצוייםקופת גמל ( א משלמת לקצבהקופת גמל ל  2.1

 :קופ"ג מסלולית הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן - "קופת גמל

שעל פי תקנון הקופה נכסיו יושקעו על  מסלול - כללי מסלול -גמל  קופת לפידות ילין .2.1.1

  ;פי שיקול דעת החברה
 החשיפה שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול - מנייתימסלול  – גמלקופת  לפידות ילין .2.1.2

 ;  המסלול נכסימסך  50%-לא יפחת מ מניותל
ההשקעה  שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול - אג"חמסלול  –ילין לפידות קופת גמל  .2.1.3

  ; המסלול נכסימסך  50%-לא יפחת מ באגרות חוב
שעל פי תקנון הקופה נכסיו יושקעו  מסלול – 'ב כללימסלול  –גמל  קופתלפידות  ילין .2.1.4

 ;על פי שיקול דעת החברה
שעל פי תקנון  מסלול - אג"ח מדינה (ללא מניות)מסלול  – גמלקופת  ילין לפידות .2.1.5

לא יפחת שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה  ההשקעה באגרות חוב שיעורהקופה 

 ;נכסי המסלולמסך  75%-מ
אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל רק  ,לחוק קופות הגמל 3בעקבות תיקון  (*)

 2008שנת 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 
  
 

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

 :הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן
שעל פי תקנון הקופה נכסיו  מסלול - מסלול כללי לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין .2.2.1

  יושקעו על פי שיקול דעת החברה;
שעל פי תקנון הקופה  מסלול ב' מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים  .2.2.2

 נכסיו יושקעו על פי שיקול דעת החברה;
נקבע כי הממונה יהיה רשאי לתת אישור לקופת גמל מרכזית לפיצויים  לחוק קופות הגמל  3במסגרת תיקון  (**)

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

   

 

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

 : כמפורט להלן
שעל פי תקנון הקופה נכסיו  מסלול – מסלול כללי - ילין לפידות קרן השתלמות .2.3.1

 ;יושקעו על פי שיקול דעת החברה
נכסיו שעל פי תקנון הקופה  מסלול – 'ב כללימסלול - השתלמות קרןלפידות  ילין .2.3.2

 ;יושקעו על פי שיקול דעת החברה
 שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול – אג"חמסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.3

  ; המסלול נכסימסך  %50-לא יפחת מ ההשקעה באגרות חוב
שעל פי תקנון  מסלול – אג"ח מדינה (ללא מניות)מסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.4

לא יפחת שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה  באגרות חובההשקעה  שיעורהקופה 

 ;נכסי המסלולמסך  %75-מ
 שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול - מנייתימסלול  – קרן השתלמות לפידות ילין .2.3.5

 ;  המסלול נכסימסך  50%-לא יפחת מ מניותל החשיפה
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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  -לשום החברה הוקצו ימועד רב

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

  .בחברהמועד הקמתה, ולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות מהחברה 

 

 ומניות הטבה בידנדיםדי .4

 

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

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

, מחד, ודרישות לחלק דיבידנד, על בסיס תוצאותיה העסקיות והכללים לחלוקה על פי דין

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

 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  

  2014  2013  2012  

 32,390 40,318 49,382  הכנסות מדמי ניהול

 4,149,345 5,572,257 6,379,261  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

 73,106 122,745 176,045  סך הפקדות

 686,689 968,168 392,883  ת זכויות אל הקופות (מהקופות), נטוסך העבר

 105,064 78,452 102,637  סך משיכות

  קופת גמל מרכזית לפיצויים    

  2014  2013  2012  

 3,298 3,623 3,448  ניהולהכנסות מדמי 

 520,998 531,992 502,111  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

 - - -  סך הפקדות

 128,814 2,847 )21,648(  ת זכויות אל הקופות (מהקופות), נטוסך העבר

 34,312 20,315 28,941  סך משיכות

  השתלמות ןקר  

  2104  2013  2012  

 34,723 51,587 71,448  הכנסות מדמי ניהול

 4,573,613 7,085,333 9,022,534  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

 558,994 871,481 1,195,462  סך הפקדות

 1,033,487 1,418,019 598,093  הקופות (מהקופות), נטו ת זכויות אלסך העבר

 180,970 252,363 314,931  סך משיכות

  

  ההשתלמות שבניהול החברה וקרןקופות הגמל מידע כספי על סה"כ  

  2014  2013  2012  

 70,411 95,528 124,278    הכנסות מדמי ניהול

 1,025  600 537  אחרות מהשקעות וריבית (הוצאות) הכנסות

 67,980  88,294 104,778  עלויות מיוחסות לתחום הפעילות  

 3,456  7,834 20,037  רווח לפני מיסים

 9,243,956 13,189,582 15,903,906  בדצמבר 31ליום  סך זכויות העמיתים

 632,100 994,226 1,371,507  סך הפקדות

 1,848,990 2,389,034 969,328  ת זכויות אל הקופות (מהקופות), נטוסך העבר

 320,346 351,130 445,969  סך משיכות
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  להלן הסברים להתפתחויות שחלו בנתונים המפורטים בטבלאות לעיל: .5.2
 בתחום פעילות זה ניהלה: )תגמולים ואישית לפיצויים( א משלמת לקצבהקופת גמל ל .5.2.1

 ף, אשר בעקבות מיזוגן לקופה אחת, כאמור בסעיקופות גמל 5 2011בשנת  החברה

, והכל הן מנוהלות כמסלולי השקעה בקופה הממוזגת 1.1.2012החל מיום , לעיל 1.3

 .לעיל 2.1כמפורט בסעיף 
  

פעילות זה ניהלה החברה קופה מרכזית לפיצויים בתחום : לפיצוייםקופה מרכזית  .5.2.2
אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול  28.7.13ביום  בתקופת הדוח. יחידה

מסלול זה  לעיל 1.4 ףכאמור בסעיהשקעה נוסף, כללי ב', בקופה המרכזית לפיצויים. 
לחוק  3יקון ת .ולפיכך, לא נכללו נתוני מסלול זה בדוח 02/2015בחודש  החל פעילותו

אוסר על הקמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות, ה 2008קופות הגמל מינואר 
להמשיך ולקבל הפקדות רק עד לחודש  יכלוקבע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים 

  .2011ינואר 
 

קרנות השתלמות,  4 2011שנת החברה ב : בתחום פעילות זה ניהלההשתלמות ןקר .5.2.3
, החל מיום לעיל 1.3בסעיף אשר בעקבות מיזוגן לקרן השתלמות אחת, כאמור 

והכל כמפורט בסעיף  הן מנוהלות כמסלולי השקעה נפרדים בקרן הממוזגת, 1.1.2012
אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן  8.7.14 ביוםלעיל.  2.3

המסלול החל פעילותו בחודש : ילין לפידות השתלמות מסלול מנייתי. ההשתלמות
09/2014 

 
 מעליית כתוצאההחברה, הן שבניהול ההשתלמות ן קופת הגמל וקר נכסי בסךהדוח חל גידול  בשנות

ו/או קרנות השתלמות אחרות (לפי  גמל מקופות זכויות העברתהן בעקבות ו הערך ניירות שערי

. גידול בסך אליהןהפקדות מההשתלמות כתוצאה ן קרקופת הגמל ו. בנוסף חל גידול בנכסי )העניין

תשואות מובילות השגת בשל  ,בין היתר ,נובע היקף ההפקדותגידול בו הקופותאל  נטו זכויותהעברת 

 .ביחס לסיכון שהושגו לאורך זמן ומוניטין חיובי לחברה
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 החברההסביבה הכללית של  סקירת .6

 

  שינויים ברגולציה  .6.1
  

  זה להלן:  6.1 בסעיף( ועד למועד אישור הדוחות )2014( הדיווח בשנתברגולציה  שינויים - כללי    

  ")הדיווח תקופת"    
  

להלן פרטים לעניין הוראות דין שפורסמו ונכנסו לתוקף בתקופת הדיווח, ואשר ליישומן עשויה להיות 
ת על מצבה הכספי של החברה המנהלת. לעניין זה, השפעה מהותית הן בשל הערכו מהותיתהשפעה 

  או בשל הצורך בהקמת מערכות תשתית לפיקוח, בקרה או דיווח.    לצורך עמידה בכללי ממשל תאגידי
  

לעניין הוראות דין אשר ליישומן עשויה להיות השפעה מהותית על מצבה הכספי של החברה ואשר 
בידי  מושפורס הדיווחלשנת ים הקודמים שנתיות קדמו לתקופת הדיווח, ראה דוחפורסמו בשנים ש

  החברה. 
    

  ):יווח(תיקוני חקיקה בתקופת הד ראשית חקיקה -דין הוראות
  
. החוק "חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו"פורסם  2014באוגוסט  .6.1.1

 ומאפשר לבצע זוג שהתגרשוחיסכון הפנסיוני בין בני ה של החלוקה אופן את מסדיר
חלוקת הרכוש בסמוך למועד פסק הדין ללא הצורך בהמתנה למועדי מימוש את 

 .בגילאי פרישה
 

, 2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 10' מס תיקון
 2013-"דתשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום חוקה במסגרת נחקק אשר

  11.12.2013" בהתאמה): ביום התחרות לקידום החוק -ו 10 מספר תיקון(להלן: "
, יהיה עד לתום לתוקף כניסתו מועד, אשר התחרות לקידום החוקפורסם ברשומות 

שנים מיום פרסום החוק. החוק קובע הוראות בשלושה מישורים שונים: במישור  6
לטורים יהיו הראשון, החוק יוצר מסגרת חוקית הקובעת באילו מצבים גורמים רגו

מחויבים בשקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית; מישור 
לקיים מבני החזקות הבנויים בצורת  אוסרותהפעולה השני כולל הוראות אשר 

כתוצאה מכך "קיפול" של אותן פירמידות; ומישור הפעולה  ות"פירמידה", ומחייב
השלישי נוגע לתנאי ההחזקה בגוף פיננסי משמעותי ובגוף ריאלי משמעותי בידי אותו 
בעל שליטה. במסגרת החוק נקבעו הגבלות החזקה צולבת, אשר העיקריות ביניהן: 

 10%ר העולה על לא ישלוט או יחזיק בשיעו בו(א) תאגיד ריאלי משמעותי או השולט 
מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף פיננסי משמעותי. בכל מקרה בו בגוף הפיננסי 
לא קיים גרעין שליטה (לגבי תאגידים בנקאיים, מבטחים וחברות מנהלות של קופות 

מסוג מסוים של אמצעי  5%גמל), לא יחזיק התאגיד הריאלי בשיעור העולה על 
מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד  5%יעור של שליטה בו; (ב) המחזיק יותר מש

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

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

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

   גוף פיננסי משמעותי.
לשם  הממונה על שוק ההוןדרישה לקבלת היתר כמו כן, במסגרת החוק התווספה 

הסכמה בין בעלי מניות לגבי הצבעה על מינוי דירקטורים בחברות ביטוח וחברות 
המנהלות קופות גמל. בנוסף, קובע החוק מגבלות כהונה צולבת של נושאי משרה, 
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והוא אוסר, בין היתר, על כהונה מקבילה של דירקטורים בתאגידים ריאליים 
  .ם ובגופים פיננסיים משמעותייםמשמעותיי

  
 בגוף לשליטה , פרסם הממונה חוזר משלים בנושא מדיניות2014בפברואר  12ביום 

 .שליטה היתר לקבלת בקשות בבחינת הממונה מדיניות מוסדי הוא הובהרה
  
  
  

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

 )כללים לאישור וניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה פורסמו  2014בנובמבר  5ביום  .6.1.2
 המתייחסות לאופן 23-21. במסגרת התיקון בוטלו תקנות 2014-תשע"ה), תיקון(

וכן אופן זקיפת ריבית פיגורים.  לקופה וזמנם ועמית עצמאי שכיר-תשלומי עמית
יקוח על שירותים פיננסיים (קופות תקנות הפביטול התקנות נעשה בד בבד עם פרסום 

 המסדירות נושא זה.   2014-גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) פורסמו  2014באוגוסט  11ביום  .6.1.3

 .2014-(העברת כספים בין קופות גמל) (תיקון), התשע״ד
נקבעו הוראות שונות ביחס לאופן הניוד של כספי פיצויים לקופה  במסגרת התיקון
נקבעו מנגנוני פיצויי לעמיתים בגין איחור שנובע מהתנהלות הקופה משלמת לקצבה ו

. כמו כן נקבעו הוראות ביחס לאיחוד חשבונות ופיצולם בקופת גמל ובקרן המקבלת
 השתלמות.

שירותים פיננסיים (קופות תקנות הפיקוח על פורסמו  2014ביולי  16ביום  .6.1.4
התקנות קובעות, בין היתר, הוראות . 2014-גמל)(תשלומים לקופת גמל), התשע"ד

לחברה לעניין אופן הפקדת תשלומים בקופת גמל, פרטים שעל המעסיק למסור 
למסור למעסיק בעת מתן היזון  החברה המנהלתל עבעת ההפקדה, פרטים ש המנהלת

מועדים להפקדת התשלומים וריבית שיגבו הגופים חוזר על אופן קליטת הכספים, 
 .המוסדיים מהמעסיק בשל איחור בהפקדה

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) פורסמו  2014ביוני  12ביום  .6.1.5
. במסגרת 2014-(השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית) (תיקון), התשע״ד

המנהלת באסיפות כלליות של  התיקון הוספו הוראות שונות ביחס להשתתפות חברה
חברות ובין היתר נוספה הוראה המחייבת קבלת אישור של רוב הדח"צים החברים 
בועדת ההשקעות לאישור מדיניות תגמול והשכר בגופים פיננסיים (גופים מוסדיים 

 ותאגידים בנקאיים) ובתאגידים המחזיקים בהם.
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות ל תיקון פורסם, 2014 במארס 4 ביום .6.1.6

 במסגרת. 2014) התשע"ד 2גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון מס' 
החיצוני  הניהול עמלתכי סך  נקבע וכן חיצוני ניהול לעמלת ההגדרה עודכנה התיקון

מסך כל השווי המשוערך של נכסי קופת הגמל בתום שנת  0.25%לא תעלה על 
 .ים שחלפההכספ

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות אושרו  2014בפברואר  24ביום  .6.1.7
גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת 

 מורשיםגמל העמיתים בקופת בהתאם להוראת השעה  .2014-שעה), התשע"ד
מחשבונות בעלי יתרה של  ₪ 7,000למשוך ללא חיוב במס סכום חד פעמי בסך של עד 

עד סכום זה. זאת על מנת לאפשר לעמיתים להימנע מתשלום דמי ניהול בקופות גמל 
. 2016לתגמולים בעלי יתרה צבורה נמוכה, אשר עתידים להתייקר בתחילת שנת 

ור ממס בהתאם להוראת כה בפטיהחברה שלחה הודעות לעמיתים הזכאים למש
 השעה.
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  :הממונה חוזרי

  
דיווח לציבור בנושא " 2015-9-8, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2015בפברואר  19ביום  .6.1.8

להגביר את ". מטרת החוזר הינה על הוצאות ישירות המנוכות מחשבונות החוסכים
אשר  הוצאותר מנגנון פיקוח שקוף ביחס לגביית הרמת המידע המוצג לציבור וליצו

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות נקבעו במסגרת 
רשאי גוף מוסדי לנכות  כהוצאות אותן 2008-בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח

. החוזר גם הגדיר את אופן ותדירות הדיווח. מחשבונות העמיתים מעבר לדמי הניהול
 . רסומויום פנקבעה ל החוזר הוראות תחילת

 
מסלולי בנושא " 2015-9-7, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2015בפברואר  17ביום  .6.1.9

לקבוע כללים להקמת מסלולי ברירת הנה חוזר המטרת  ".השקעה בקופות גמל
כללים אחידים קובע גם מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. החוזר 
 מחים ושאינם מתמחים).לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים (מת

, ותחילתו של חוזר חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמלההוראות 
  . החברה נערכת ליישומו של החוזר.1.1.2016החוזר ביום 

תשלום גוף מוסדי לבעל " בעניין ממונההעמדת , פורסמה 2015בינואר  18ביום  .6.1.10
אופן שמעודד בעלי רישיון להציע כי תשלום דמי עמילות ב ," במסגרתה הובהררישיון

ללקוחות מוצרים בדמי ניהול גבוהים יותר, הוא פסול ואינו עולה בקנה אחד עם 
מוטלת על גופים מוסדיים ועל בעלי הרישיונות. החברה לומדת את החובת הנאמנות 
  .השלכותיהובוחנת את עמדת הממונה 

עקרונית לעניין העלאת דמי הכרעה חוזר לפרסמה הממונה עדכון  17/12/2014 ביום .6.1.11
. החוזר קובע כי על חברה 2013באוגוסט  27ביום מיום  ניהול ללא הודעה מוקדמת

 2006בינואר  1מנהלת לבדוק את כל החשבונות בהם הועלו דמי ניהול בתקופה שבין 
, ולהשיב דמי ניהול לכל עמית שנגבו ממנו דמי ניהול ביתר, 2009בדצמבר  31ועד ליום 

חלפו חודשיים ממועד שליחת הודעה לעמית על כוונת החברה להעלות את ככל שלא 
דמי הניהול לבין העלאת דמי הניהול בפועל, וככל שלא חל לגבי העמית אחד הסייגים 

 .2016 באוגוסט 1דמי הניהול ביתר יושבו עד ליום בהתאם לעדכון הנזכרים בחוזר. 
  .אות הכספיות של החברהעל התוצ להשבה צפויה השפעה זניחההחברה,  להערכת

הסכמים בנושא " 2014-10-1חוזר סוכנים ויועצים , פורסם 2014באוגוסט  18ביום  .6.1.12
ץ הפנסיוני ליצרן עקרון העדר הזיקה בין היוע על " במטרה לשמורלמתן שירותים

כי כל התקשרות בין יועץ פנסיוני (או חברה במסגרת החוזר הובהר  .המוצר הפנסיוני
גוף מוסדי בהסכם ניהול או תפעול, או בכל הסכם דומה, יהא כינויו הקשורה לו) לבין 

אשר יהא, לרבות התקשרות בין תאגיד בנקאי שהוא יועץ פנסיוני (להלן: "תאגיד 
ד) לחוק הבנקאות 11(10בנקאי") לבין גוף מוסדי לעניין פעילות הכלולה בסעיף 

שרות היוצרת זיקה כהתקתיחשב (להלן: "הסכם תפעול"),  1981-(רישוי), התשמ"א
לחוק  19האסורה לפי חוק הייעוץ ומהווה קבלת טובת הנאה האסורה לפי סעיף 

נקבעה  החוזר הוראות תחילת .בחוזרהאמור, אלא אם נתקיימו התנאים המפורטים 
  . רסומויום פל

 The Foreign Account Tax Compliance נחקק בקונגרס האמריקאי 2010שנת ב .6.1.13
Act  )"FATCA ,("ישויות ידי על מס מתשלום התחמקות מניעת שמטרתו 

 תקנות פורסמו 2013 בינואר. הברית לארצות מחוץ חשבונות בעלות אמריקאיות
 המספקות האמריקאית המיסוי ורשות האמריקאי האוצר משרד ידי על סופיות
 גוף על, כי קובעות והתקנות החוק הוראות. החוק ליישום אופרטיביות הנחיות

, IRS -ה עם בהסכם להתקשר") זר פיננסי גוף" –(להלן  אמריקאי ינושא פיננסי

 חשבונות אודות מסוים מידע IRS-ל ישירות", להעביר אמריקאים חשבונות" לזהות



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

12  

 פיננסי גוף. הנדרשים והמסמכים המידע את לספק שיסרבו מלקוחות מס ולנכות אלו

 הכנסות בגין מס בניכוי בעצמו יחויב IRS -ה עם כאמור בהסכם יתקשר שלא זר

 לייצר שעשויים נכסים של מכירה על מתקבולים והכנסות אמריקאים ממקורות

 ב"ארה ממשלת הציעה FATCA-ה ליישום כחלופה. אמריקאים ממקורות הכנסות
 מניכוי זר פיננסי גוף שיפטור בילטרלי בהסכם להתקשר, בכך המעוניינות למדינות

במהלך  מדינת ישראל חתמה על הסכם כאמור. .IRS-ל ישירות ומדיווח במקור מס

, FATCA-ה הוראות ליישום להיערך המוסדיים הגופים את הממונה הנחתה השנה
. החברה פועלת בהתאם בהתאם ונהלים מדיניות ולקבוע בדירקטוריון דיון לקיים

  להוראות הממונה בנושא זה.

משיכת כספים מחשבון בנושא: " 2014-2-3חוזר גמל פורסם  2014באוגוסט  12ביום  .6.1.14
". החוזר מתייחס למצב בו בחשבון של עמית של עמית שנפטר עם יתרה נמוכה

להמציא צו  ,נדרשים הזכאים לכספיםואז  שנפטר לא קיימת הוראת מינוי מוטבים
. מהחשבוןעל מנת למשוך כספים הכרוכות בעלויות כספיות  ירושה או צו קיום צוואה

שנפטר ללא דרישת המצאת צו ירושה או צו קיום  אפשר תשלום כספי עמיתמחוזר ה
 . תחילתו של חוזר זה מיום פרסומובתנאים מסויימים.  צוואה

דוח שנתי ודוח בנושא " 2014-9-12חוזר גופים מוסדיים פורסם  2014ביולי  23ביום  .6.1.15
מתכונת דוח שנתי ודוח  נקבעה במסגרתו", רבעוני לעמיתים ולמבוטחים בגוף מוסדי

מרחיב את חובות הגילוי המוטלות על גופים הצרי חיסכון פנסיוני, רבעוני למו
מוסדיים, ומפשט את המידע המוצג בו, כך שהדוח ישמש כלי מעקב ובקרה יעיל 

החוזר קובע הוראות מפורשות בעניין החובה  .לעמיתים ולמבוטחים על מוצרים אלה
, והתנאים באתר האינטרנט דוח רבעוני לשלוח דו"ח שנתי לעמיתים, החובה להציג

החוזר ביטל, בין היתר, את  .דיווחים באמצעות שירות דואר אלקטרוני לשליחת
 החובה לשלוח לעמיתים דוחות רבעוניים ואלו יוצגו באתר האינטרנט בלבד.

הגברת מעורבות בנושא: " 2014-9-6גופים מוסדיים פורסם חוזר  2014ביוני  10ביום  .6.1.16
", בהמשך לתקנות הפיקוח על שירותים הון בישראלהגופים המוסדיים בשוק ה

 2009 -פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס"ט
 2009-9-11 שמספרו חוזר גופים מוסדייםו 2009 -") שפורסמו בהתקנות(להלן: "
ורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון. הוראות לעניין הגברת מעקביעת שעניינו 

ות והחוזר הסדירו את הנושאים שהמליצה עליהם הוועדה לבחינת הצעדים התקנ
הדרושים להגברת מעורבות הגופים המוסדיים בשוק ההון בישראל, אשר הגישה את 

. במסגרת חוזר זה נקבעה החובה של ועדת ההשקעות 2008המלצותיה בחודש ינואר 
 לגביהן חלה על מדיניות הצבעה בנוגע להצעות החלטהשל הגוף המוסדי לקבוע 

המפורטים בחוזר, כמו כן  חובת השתתפות, לרבות בנוגע לענייניים המשקיע המוסדי
על משקיע מוסדי לפרסם , בנוסף לפרסם מדיניות ההצבעה ואופן ההצבעההחובה 

את אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי, המנחות את ועדת ההשקעות שלו 
 רך.בבואה להחליט על השקעות בניירות ע

משיכת כספים מחשבונות בעניין " 2014-2-1גמל פורסם חוזר  2014במרץ  23ביום  .6.1.17
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות ל ", בהמשך קטנים בקופות גמל

גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה צבורה נמוכה)(הוראת 
התקנות קובעות הוראת אשר פורסמו באותו היום גם כן.  2014-דשעה), התשע"

(עד שעה, לתקופה מוגדרת ומוגבלת, המאפשרת לעמיתים בעלי יתרה צבורה נמוכה 
לבצע משיכת כספים בסכום חד פעמי מקופת גמל שאינה נזילה או ממרכיב )  ₪ 7,000

הפיצויים בלבד וזאת ללא ניכוי מס, במידה ומתקיימים מס' תנאים (כמפורט 
בעלי חשבונות  עמיתיםקבוע הוראות למתן דיווח ללמטרת החוזר הינה  ).בהוראה

זכותם למשיכת הכספים, וכן לקבוע הוראות לפרסום הזכות למשיכת  בדבר כאמור
 ביחסכספים כאמור באתר האינטרנט של החברות המנהלות וכן חובת דיווח לממונה 

תקנות הפיקוח על שירותים עוד באותו היום פורסמו  .כאמור משיכות לביצוע
 ,אשר במסגרתם נקבע ,2013-יים(קופות גמל)(דמי ניהול)(תיקון), התשע"דפיננס
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כי אותם דמי הניהול החודשיים לאותם חשבונות קטנים אשר לא יפדו יהיו החל 
 .לחודשש"ח  6בשיעור של  1.1.2016מיום 

 
תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) לתוקף  ונכנס 2014באפריל  1ביום  .6.1.18

תיקון  –(להלן  2014-), התשע"ד2ישירות בשל ביצוע עסקאות) (תיקון מס' (הוצאות 
הוצאה בעד השקעה של קופת גמל לתקנות הותרה תיקון ה. במסגרת )לתקנות

בתעודות סל בישראל לפי מדדים שעליהם יורה הממונה על שוק ההון ובתנאים 
שיורה, ובלבד שמנפיק התעודה אינו צד קשור לחברה המנהלת של קופת הגמל (תקנה 

תיקון  -2014-9-8חוזר גופים מוסדיים פורסם  2014ביוני  10ביום )(ב) לתקנות). 5)(2(3
 ניהול נכסי השקעה (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות) -וזר המאוחדהוראות הח

של  5לשער  2("ניהול נכסי השקעה") לחלק  4פרק מטרתו של חוזר זה היא לתקן את 
באילו מדדים ותנאים תותר ההוצאה כאמור. קביעה זו ולקבוע  החוזר המאוחד

פים המוסדיים נועדה להסיר חסמים בתחומים או בענפים שבהם אין עדיין לגו
מומחיות מספקת, כמו במדדי מניות של חברות בינוניות וקטנות וענפי פעילות 

 ייחודיים. 
  

 
, בדומה לשנים האחרונות, התאפיינה בהמשך מדיניות 2014נת ש :ההון בשוק פעילות .6.2

מוניטארית מרחיבה ברוב העולם, אשר עודדה את המשקיעים להמשך השקעה בנכסי סיכון. 
בעוד  ,חיוביסנטימנט  בהמשך התאפיינו, המפותחיםתשואות מדדי המניות בשווקים 

עליה  ם"ף שרשהמעו מניות מדד מלבד, שלילית שנתית תשואה הציגו המניות מדדישבישראל 
אגרות החוב הממשלתיות בישראל המשיכו לרדת בעקבות שלוש  תשואות, זאת לעומת חדה.

 האטה רקע על. זאת 0.25%של  רמהעד ל 2014במהלך  ישראלהורדות ריבית נוספות של בנק 
שסיים את השנה מתחת ליעד  האינפלציה ומדד המטבעות סל מול השקל התחזקות, בצמיחה

 .ון של בנק ישראלהתחת
  

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

פתחו את ענף קופות הגמל לתחרות בין הגורמים השונים: חברות ביטוח, בתי השקעות 
  להלן. 13 לפירוט נוסף ראה סעיףפרטיים וכיו"ב. 
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  פעילותותיאור עסקי התאגיד לפי תחומי  –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 אחידה  .בחתך נפרד לגבי כל אחד מתחומי הפעילותהפרוט 

   בכל תחומי הפעילות, התיאור ניתן ביחס לפעילות החברה כולה. 

  

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

 

   מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1.1
  להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילות: 

  

שיעור דמי   המסלולשם  

ניהול מרבי 

  1מותר

  (אש"ח) ליום זכויות העמיתים סך

31/12/14  31/12/13  31/12/12  

 2,323,728 3,144,654 3,387,799  1.05%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 252,246 333,521 408,444  1.05%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 737,691 707,669 616,415  1.05%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 709,229 1,301,202 1,883,773  1.05%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 126,451 85,211 82,830  1.05%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 4,149,345 5,572,257 6,379,261    סה"כ

  

שגבתה ניהול הדמי שיעור    המסלולשם  

  )%בשנת ( בפועל הקופה

נומינלית ברוטו תשואה שיעור 

  (%) שנתבלקופה 

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

 11.25% 10.26% 6.09% 0.88% 0.85% 0.81%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 15.14% 20.46% 8.37% 0.96% 0.87% 0.79%   מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 7.94% 4.28% 5.77% 0.81% 0.83% 0.80%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 11.75% 11.68% 8.12% 0.90% 085% 0.80%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 4.35% 2.37% 2.63% 0.80% 0.82% 0.78%  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 סעיף  – החל הדין להוראות בנוגע פרטים לעניין ו.חומכ שהותקנו תקנותו"), גמל

על תחום  , חלותבנוסף. לעיל 6.1 סעיף, ראה בו שבוצעו תיקונים לענייןלהלן, ו 22.2

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

  .ההון שוק אגףוחסכון באתר 

  

 וברווחיותו התיק בהיקף התפתחויות .7.1.3

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

  .1.05%מצבירה הנם 
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אשר מוזגו ביום  ,קופות גמל 5 2011שנת בפעילות זה ניהלה החברה  בתחום

כמפורט  לקופה אחת לתגמולים ופיצויים כמסלולי השקעה בקופה, והכל 31.12.2011

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

ע"י החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך ומהעברת זכויות מקופות גמל 

תשואות  השגתנובע בין היתר בשל  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת  אחרות.

לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי  הקופותמובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי 

דמי הניהול בקופות הגמל משלמות ושאינן משלמות לקצבה הגבלת  .לחברה המנהלת

באופן  הלא השפיע 1.1.2014החל מיום  מהיקף הנכסים המנוהלים 1.05%לשיעור של 

את שיעור דמי הניהול הנגבים  ההפחיתאולם  ,על הכנסות החברהישירות מהותי 

   בענף וכתוצאה מכך גם את הכנסות החברה.

    

 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 

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

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

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

להערכת החברה, הפיכת ת. ת גמל לא משלמקופ ההתגמולים שבניהול החברה הינ

  .החסכון הפנסיוני לקצבתי בלבד, גרם להפחתת ההפקדות השוטפות בענף

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

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

 1.1.2012 מיום שהחל באופן בניהולה הקופות מיזוג הליך השלימה החברה. בתיקון

פיצויים מסלולית, ותגמולים ה לביניהן קופ, גסו מכל אחת גמל קופת החברה מנהלת

 השפעה מהותית על התנהלות החברה. היתה מיזוגשל מבלי
   

 הפעילות טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחוםשינויים  .7.1.5
   ים.   יבתחום הפעילות לא עושה החברה שימוש באמצעים טכנולוגיים יחוד

  

 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

בהשוואה לאורך זמן ביחס לפרופיל הסיכון חשיבות רבה להובלה בתשואות 

נט  –למתחרים. חשיפת תשואות קופות הגמל ושימוש במערכת גמל 

המאפשרת השוואה בין תשואות קופות גמל שונות מחדדת את הצורך 

 .ה בהשוואה לקופות מתחרותנאותבשמירה על תשואה 
 

: הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק את שיווקו , שירותעולתפ .7.1.6.2

מוצרי החברה לקהל העמיתים הפוטנציאלי. הצלחה בשיווק מותנית 

שיווק יעילה לתקשורת מול עמיתים ו , שירותתפעולמערכת בהקמת 

ינים להצטרף לקופה, מחד, ויצירת מוניטין לחברה, מאידך. להערכת יהמעונ

החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני והטלת חובת ייעוץ 

 תבהפנייגידול ל הובילהאובייקטיבי לטובת העמית על יועצים פנסיוניים, 

לעומת מדדי הייחוס  נאותהעמיתים לחברות מנהלות המציגות תשואה 

   .ובידי משווקים פנסיונים חיצוניים בידי הבנקיםלאורך זמן, 
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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 הפעילות ושינוייםתחום ב עיקרייםמחסומי כניסה ויציאה  .7.1.7
: פעילות חסמים רגולטורייםחסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הם: (א) 

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

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

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

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

ניתן לצאת  –למנהלי ההשקעות ולחברה המנהלת. לעניין היציאה מתחום הפעילות 

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

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

  

 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 2בעלת שני מסלולי השקעה יחידה לפיצויים

  הנוגעים לתחום הפעילות: 

  

  

שיעור דמי ניהול מרבי   שם  הקופה

  מותר

  (אש"ח) ליוםזכויות העמיתים  סך

31/12/14  31/12/13  31/12/12  

 520,998 531,992 502,111  2%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    שם  הקופה

  הקופה בפועל בשנת (%)

שיעור תשואה נומינלית ברוטו 

  לקופה בשנת (%)

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

  8.91%  6.11%  4.69%  0.73%  0.68%  0.66%  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  

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

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

 לעיל. 7.1 ףלפרטים ראה סעי .2005"), שנכנס לתוקף בחודש נובמבר קופות גמל

, קופות גמל מרכזיות לפיצויים שפעלו הגמל קופות לחוק 3 לתיקון התאםנוסף, בב

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

 לפיצויים מרכזית גמל בקופת עמית שהיה מעביד -עמית של כספים בהפקדתשמדובר 

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

הפקדות נוספות  חדלה מקבלת. החברה 2007ה עבור חודש דצמבר סכומים בקופ

כי  מעריכה, הנהלת החברה .2011לקופה המרכזית לפיצויים החל מחודש ינואר 

 המחוקק השימוש במוצר זה ע"י הגבלתלאורך זמן יגברו המשיכות מהקופה בשל 

   .יקטן של הקופה והיקף הנכסים

  
 בהיקף הפעילות וברווחיותו התפתחויות .7.2.3

בעלת  קופה מרכזית לפיצויים יחידהבתקופת הדוח בתחום פעילות זה ניהלה החברה 
בסך הנכסים המנוהלים ע"י  חל קיטון הדוח בשנתכאמור, . 2שני מסלולי השקעה

לחוק קופות הגמל  3מהגבלת ההפקדות למוצר בעקבות תיקון  כתוצאה החברה
    לעובדיהם. םממשיכת כספים ע"י מעסיקים לצורך תשלום פיצוי וכתוצאה

 
 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
  

                                                 
 כאמור, נכון ליום המאזן, מסלול כללי ב' בקופה המרכזית לפיצויים טרם החל פעילותו. 2
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 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
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 קרנות השתלמות  כללי על תחום הפעילות  מידע .7.3

 

 החלים בו הפעילות ושינויים מבנה תחום .7.3.1
  : להלן פרטים הנוגעים לתחום הפעילות

  

  

שיעור דמי   המסלולשם  

ניהול מרבי 

  מותר

  (אש"ח) ליוםזכויות העמיתים  סך

31/12/14  31/12/13  31/12/12  

 2,865,041 4,251,785 4,949,980  2%  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 

 1,211,299 2,339,515 3,571,601  2%   מסלול כללי ב' - קרן השתלמותילין לפידות 

  383,195  403,605  385,190  2%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 114,078 90,428 91,866  2%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

 - - 23,897  2%  (*)מסלול מנייתי –קרן השתלמות  תילין לפידו

 4,573,613 7,085,333 9,022,534    סה"כ

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש  (*)

  

שיעור דמי הניהול שגבתה    המסלולשם  

  הקופה בפועל בשנת (%)

שיעור תשואה נומינלית 

  ברוטו לקופה בשנת (%)

  2014  2013  2012  2014  2013  2012  

 10.87% 9.98% 6.14% 0.93% 0.91% 0.87%  מסלול כללי – קרן השתלמותילין לפידות 

 11.39% 11.67% 8.15% 0.95% 0.92% 0.86%   מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 7.88% 4.15% 5.24% 0.88% 0.91% 0.88%  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 4.25% 2.29% 2.59% 0.86% 0.88% 0.85%  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות תילין לפידו

  -  - 0.58%  -  - 0.17%  (*) מסלול מנייתי –קרן השתלמות  תילין לפידו

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש  (*)

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

חוק הפיקוח על ניהול קרנות השתלמות תחת מוסדרת פעילות זה למועד דוח 

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

ובאמצעות תקנות שהותקנו מכח חוק קופות גמל,  2005לתוקף בחודש נובמבר 

  לעיל. 7.1 ףלפרטים ראה סעי

  
 הפעילות וברווחיותו התפתחויות בהיקף .7.3.3

אשר מוזגו ביום  ,קרנות השתלמות 4 2011שנת בתחום פעילות זה ניהלה החברה ב
 8.7.14יום השתלמות אחת כמסלולי השקעה בקופה. בנוסף, בלקרן  31.12.2011

אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות: ילין 
 והכל 09/2014המסלול החל פעילותו בחודש לפידות השתלמות מסלול מנייתי. 

ידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה בשנות הדוח חל גלעיל.  2.3כמפורט בסעיף 
 אחרות קרנות השתלמותמהעברת זכויות מ ,כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך

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

. להערכת החברה, חוק השיווק הפנסיוני ובמיוחד מוניטין חיובי לחברה המנהלת
תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים וכן היותם של התאגידים הבנקאיים 
מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה מהפעילות בתחום בשל 
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  החובה לשלם עמלות הפצה ליועצים.
     

 העמיתיםבשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני  התפתחות .7.3.4
תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים מוצרי  במהלך

 נכנס 1.1.2012 ביוםהחברה בתחום הפעילות, או שינויים במאפייני העמיתים. 
 יותר תנהל לא מנהלת חברה כי קובע אשר, הגמל קופותלחוק  4מס'  תיקוןלתוקף 
. החברה בתיקון המפורטים הגמל קופות סוגי 11 -מ אחד מכל אחת גמל מקופת

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

  רה.השפעה מהותית על התנהלות החב
  

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

  
 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 

אם  הטבת המס,מועלות הצעות לביטול הטבות המס בקרנות ההשתלמות. ביטול 
  עשוי לפגוע מהותית בתחום פעילות זה. ,יקרה
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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. בסלולי ההשקעה מאחד מ

מסלול , ותנועת כספים למסלולקף הנכסים המנוהלים בכל יה הקופות נעשה תוך בחינת

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

בחלוקה לסוגי נכסים  2014בדצמבר  31ליום  יםהמנוהל ותנכסי הקופסך מתוך  באלפי ש"ח)(

  עיקריים):

  

  שם הקופה ומסלול ההשקעה
  

  מזומנים

  ושווי  

  מזומנים

נכסי חוב 

  סחירים

נכסי חוב 

שאינם 

  סחירים

  מניות

  

  אחר

            :ילין לפידות קופת גמל

 177,580 415,406 392,933 2,065,563 336,317  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 17,746 174,908 7,958 140,880 66,952  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 22,172 3,249 76,476 498,390 16,128  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 92,073 278,203 175,581 1,051,309 286,607  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 788 - 830 72,631 8,581  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת  גמל 

 23,906 27,437 50,028 359,041 41,699  3ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

       :ילין לפידות קרן השתלמות

 289,268 580,468 532,295 2,901,287 646,662  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 183,259 501,619 319,383 2,002,927 564,413  מסלול כללי ב' –ילין לפידות קרן השתלמות 

 17,199 1,074 45,173 306,505 15,239  אג"חמסלול  -ילין לפידות קרן השתלמות 

  1,534  -  890  75,663  13,779  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות  תילין לפידו

 1,364 8,060 558 9,977 3,938  מנייתימסלול  –ילין לפידות קרן השתלמות 

  

 מגבלות נוספות על פעילות קופות הגמל החלות על פעילות החברה .7.5

הול קופות גמל מוסדרת בהוראות חוק והנחיות הגורם יהחברה בתחום נכאמור לעיל, פעילות 

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

שיונות לפעילות והן לעניין הצורך בעמידה בדרישות גורמי הפיקוח לעניין דרך יהיתרים ור

ים, מערכי ביקורת ובקרה פנימית, ניהול כוניהתנהלות החברה, לרבות לעניין ניהול ס

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 

בנוסף, רישות האמורות. הוראות הדין והנחיות גורמי הפיקוח ופועלת באופן שוטף לעמידה בד

, 2011 -חוק הגברת האכיפה בשוק ההון (תיקוני חקיקה), התשע"אפורסם  17.8.2011ביום 

מעגן את הגברת האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ה

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

המקנה סמכות לגורמי הפיקוח להטיל עיסוק בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני),  –יננסיים פ

בהמשך  סנקציות, לרבות בדרך של עצומים כספיים, בקשר עם הפרות של הוראות דין שונות.

ראה פרוט הוראות הדין המהותיות החלות על  לכך אימצה החברה תוכנית ציות ואכיפה.

     להלן. 22פעילות החברה בסעיף 
   

                                                 
 כזית לפיצויים טרם החל פעילותו.כאמור, ליום המאזן, מסלול כללי ב' בקופה המר 3
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 מוצרים ושירותים .8

  :בחתך לפי תחומי הפעילות בניהול החברה,והמסלולים קופות הגמל  תיאורלהלן 

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

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

  .שכירים

 
מועד   המסלולשם    

  הקמה

  צבירה נטו (אלפי ש"ח) לשנת

2014  2013  2012  

 270,827 585,455 71,184  23/11/04  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 174 30,091 48,602  23/11/04  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 196,835 )55,062( )124,558(  23/11/04  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 169,234 494,673 474,957  28/12/07  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

  17,661 )42,696( )3,894(  06/10/08  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת  גמל 

  654,731 1,012,461 466,291    סה"כ

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

  שכירים.  

 
 :4תחום 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

2014  2013  2012  

  94,502  )17,468(  )50,589(  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

  לשנתצבירה נטו (אלפי ש"ח) 

2014  2013  2012  

 730,640 1,093,086 461,036  23/11/04  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 441,002 961,337 1,029,615  28/12/07  מסלול כללי ב' –ילין לפידות קרן השתלמות 

 190,017 7,751 )35,339(  01/07/08  מסלול אג"ח -קרן השתלמות ילין לפידות 

  49,852  )25,037(  )53(  06/10/08  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  -  -  23,905  08/07/14  (*)מסלול מנייתי –קרן השתלמות  תילין לפידו

 1,411,511 2,037,137 1,479,164    סה"כ

  09/2014(*)המסלול החל פעילותו בחודש 

וכן קופה הההשקעה באחד ממסלולי המנוהלים 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, 

                                                 
 כאמור, ליום המאזן, מסלול ההשקעה כללי ב' טרם החל פעילותו. 4
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   פילוח הכנסות ורווחיות .9
 

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

  2012שנת   2013שנת   2014שנת   שם  המסלול

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

 26.24% 18,473 23.75% 22,690 22.05% 27,408  מסלול כללי -ילין לפידות קופת גמל  

 3.21% 2,263 2.63% 2,506 2.45% 3,044  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 7.36% 5,184 6.26% 5,981 4.34% 5,388  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 7.72% 5,436 8.68% 8,291 10.37% 12,882  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 1.47% 1,034 0.89% 850 0.53% 660  מסלול אג"ח מדינה  –ילין לפידות קופת גמל 

 46.00% 32,390 42.21% 40,318 39.74% 49,382  סה"כ
  

 
 לפיצויים מרכזית גמל קופתתחום הכנסות ורווחיות   .9.2

 
  2012שנת   2013שנת   2014שנת   שם  הקופה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות 

  החברה

 4.68% 3,298 3.79% 3,623 2.77% 3,448  מרכזית לפיצויים  –ילין לפידות 
  

 
   השתלמותה קרןורווחיות תחום הכנסות  .9.3

 
  2012שנת   2013שנת   2014שנת   שם  המסלול

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  ) החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

מסך  %

הכנסות 

  ) החברה

  הכנסות

(אלפי  

  )ש"ח

  מסך %

  הכנסות  

  החברה

 31.69% 22,312 33.17% 31,689 33.21% 41,275  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 12.86% 9,057 16.15% 15,432 20.84% 25,901  מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 3.57% 2,512 3.72% 3,550 2.81% 3,486  מסלול אג"ח  –ילין לפידות קרן השתלמות 

 1.20% 842 0.96% 916 0.61% 758  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות  תילין לפידו

  -  -  -  - 0.02% 28  מסלול מנייתי –קרן השתלמות  תילין לפידו

 49.32% 34,723 54.00% 51,587 57.49% 71,448  סה"כ
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 מוצרים מהותיים חדשים .10

דוח זה החברה אינה עוסקת בפיתוח מוצרים חדשים הכרוכים בעלויות פיתוח ו/או הוצאות שיווק  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 

לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם, בכפוף להוראות הדין החל לעניין דמי 

פנימית לעמיתים  ותהנחהענקת הוראות תקנוני קופות הגמל. לחברה מדיניות הניהול המרביים ו

 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(

  

  

  

 : קופות גמל מרכזית לפיצוייםתחום   )ב(

 

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/14  31/12/13  31/12/12  

  620  671  668   ילין לפידות  קופה מרכזית לפיצויים

 

 השתלמות: ה ןתחום קר  )ג(

 

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/14  31/12/13  31/12/12  

  68,675  103,357  128,201  קרן השתלמותילין לפידות 

 

  

  

  ליום עמיתיםמספר חשבונות   הקופהשם  

31/12/14  31/12/13  31/12/12  

  43,918  57,252  64,025  ילין לפידות קופת גמל
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 .קופות שבניהול החברה, בחלוקה לפי תחומי פעילותחוץ ללהלן פרטים בדבר התפלגות הפקדות משיכות והעברות אל ומ .11.4
 : )ואישיות לפיצוייםתגמולים א משלמות לקצבה (תחום קופת גמל ל  )א(

  

  (באלפי ש"ח): 2014שנת 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול
  מהקופה  אל הקופה  2014נטו 

 71,184 300,780 339,388 57,207 89,783  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 48,602 31,689 59,779 7,618 28,130  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 )124,558( 154,618 40,253 20,256 10,063  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 474,957 83,355 529,089 16,228 45,451  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 )3,897( 25,570 20,386 1,328 2,618  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

 466,291 596,012 988,895 102,637 176,045  סה"כ

  

  

  (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
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  (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

  

  

  

  
   



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  תיאור עסקי התאגיד
  
  

27  

  

 : (מעבידים בלבד) תחום קופות גמל מרכזית לפיצויים  )ב(
  ):ש"ח(באלפי  2014שנת 

  צבירה נטו  סך העברת זכויות  משיכות   הפקדות  שם  הקופה

  מהקופה  אל הקופה    2014

  )50,589(  32,047  10,399  28,941  -  קופה מרכזית לפיצויים –ילין לפידות 

  

  ):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 

  

 תחום קרנות השתלמות:   )ג(
  (באלפי ש"ח): 2014שנת  

 

  09/2014(*)המסלול החל פעילותו בחודש 

צבירה   סך העברת זכויות  משיכות  הפקדות  שם  המסלול    
  מהקופה  אל הקופה  2014נטו 

 461,036 379,092 387,464 187,475 640,139  מסלול כללי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 1,029,615 145,736 767,092 95,544 503,803  מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 )35,339( 88,326 37,849 24,636 39,774  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

  )53( 29,723 26,572 6,736 9,834  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות  תילין לפידו

  23,905 1,678 23,671 - 1,912  (*)מסלול מנייתי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 1,479,164 644,555 1,242,648 314,391 1,195,462  סה"כ
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  (באלפי ש"ח): 2013שנת  

צבירה   סך העברת זכויות  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
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 שיווק והפצה .12

 

שיווק פנסיוני בעלי רישיון  באמצעותנעשה שיווק קופות הגמל המנוהלות בידי החברה  .12.1
בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים בין  שאלים לחברה מאת חברה קשורה,מוה

, וכן באמצעות משווקים כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם ,לחברה הקשורההעובדים 
  פנסיוניים עמם קשורה החברה בהסכמים.ויועצים 

 

 סוכני שיווקהחברה אינה קשורה בהסכמי בלעדיות כלשהם עם יועצים פנסיוניים ו/או  .12.2
 יווק מוצריה.פנסיוניים, בכל הנוגע לש

  

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
 של עד משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור קבוע בסךהליועצים פנסיוניים, נקבעה העמלה 

מהצבירה, בגין עמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר ליועץ הפנסיוני הסכמי ייעוץ עמם.  0.25%
התקשרה בהסכמי הפצה עם  החברהבתנאים כאמור (קיום הסכם ייעוץ בין היועץ לעמית). 

 יועציםכ לבנקיםהנהלת החברה סך עמלות ההפצה המשתלמות  להערכתמרבית הבנקים. 
  .ימשיך לגדול פנסיונים

  

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

  

 הלקוחות. גיוסתלות במקורות על חברה מידע ללמועד דוח זה אין  .12.6
  

 לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם. .12.7

  
 תחרות .13

 

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

חברות  מספר רב של למיטב ידיעת החברה  הינו שוק תחרותי ביותר בו פועלותהשתלמות) 
שיעור  מהווהאינו היקף הנכסים המנוהלים בידי החברה להערכת החברה ניהול קופות גמל. 

עליה משמעותית ברמת הוביל למספר המתחרים  .המנוהלים בשוק מהותי מהיקף הנכסים
חייב את החברה להקצאת משאבים ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות והתחרות 
 הגוברת.

 
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

  .באמצעות השקעה בתשתיות ובכוח אדם מכירותו
  

 .   וקרנות השתלמות ום פעילותה הן כל חברות ניהול קופות הגמלהמתחרים של החברה בתח .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 לשקף הערכת ל

  מסוימת, ואף עשויים להטעות.התנהגות 
  

 רכוש קבוע ומתקנים .15

הון עצמי כנדרש מחברה נכסים נזילים המוחזקים כנגד החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו (למעט 
מצדדים  חברה קשורהבידי  ושנשכר ים, תל אביב, בנכס50. משרדי החברה נמצאים ברח' דיזנגוף )מנהלת

  שלישיים בלתי קשורים. 
  

 נכסים לא מוחשיים .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

 

 יםהמושאל השקעות, ימנהל החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות שרותי ניהול השקעות: .18.1
 מאת חברה קשורה.לחברה 

 

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
") התפעול הסכם" -"לאומי גמל", וההסכם ייקרא  –ומשל"ב בע"מ (להלן לאומי גמל ומשל"ב ביחד 

מאת לאומי גמל, הכוללים הנהלת חשבונות וחשבות, רשום נכסי  תפעולמקבלת החברה שרותי 
גשת דיווחים כנדרש בדין, העברת דיווחים לחברה, ניהול חשבונות עמיתים, העמדת הקופות, ה

עמדות תפעול במשרדי החברה לצורך בצוע פעולות וקבלת מידע על חשבונות העמיתים, וטפול 
מידע, העברת הודעות  –לעמיתים  םשירותיבהעברת חשבונות עמיתים. בנוסף מספק לאומי גמל 

גובה לאומי גמל עמלת תפעול בשיעור האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם, בתמורה לשירותים  .וכד'
 .בכפוף להוראות הדין קבוע מהיקף נכסי הקופות

  
בשנים  ,בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים. להערכת הנהלת החברההתקשרה החברה  הסכמי הפצה: .18.4

בשל העמקת מעורבות הבנקים בייעוץ  סך עמלות ההפצה המשתלמות לבנקים ימשיך לגדולהקרובות 
 . 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 
"), קובעת תנאים להתקשרות משקיע מוסדי עם גורם תקנות האסיפות("  2009-כללית),  תשס"ט

אנטרופי שירותי מחקר כלכלי  החברה את חברתועדת ההשקעות של  אישרה לכך,בהתאם  . מקצועי
  המוסמך להמליץ לחברה ביחס לאופן ההצבעה באסיפות כלליות.  מקצועיהכגורם  בע"מ
" בשם החברה לצורך ביצוע ההצבעות מ"עמדה מחקר כלכלי בעפעלה חברת " ,בתקופת הדוח בנוסף

  באסיפות הכלליות וזאת בהתאם לייפוי כוח שניתן לה ע"י החברה.
  

  

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

למועד  ,ניתנים המתפעלידי על הואיל ושירותים מסוג השירותים הניתנים  במתפעללחברה תלות 
ע"י מוצעים ה תחרותיים ובשירותים דומים לאלוידי חברות נוספות בישראל, בתנאים על  ,דוח זה

במידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה להיעשות בלוחות זמנים קצרים וללא המתפעל כך ש
 להתקשר רשאית אינה מנהלת חברה, הדין הוראות על פי יצוין, כיעלויות משמעותיות מצד החברה. 

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

  
 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

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

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

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

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

  
 .37.71%ואילך הינו  2014שיעור מס הרווח החל על המוסד הכספי החל משנת  .21.1.3

  
 .להלן שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה .21.1.4

  

  
מס  שעור

  חברות
מס  שעור

  רווח

שעור מס 
כולל 

במוסדות 
  כספיים

  %  %  %  שנה
        

2012 25 16.3(*) 35.53(*) 
2013  25 17.6(*) 36.21(*) 
 71.37 18 26.5  ואילך 2014

  שיעור משוקלל.  (*)
 .2010עד וכולל שנת המס  ות מס סופיותלחברה שומ - שומות מס .21.2

  
לעומת שיעור מס  37.55%שיעור המס האפקטיבי החל על החברה בשנת הדוח הוא  .21.3

, להלן מובא תיאום בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו 37.71%סטטוטורי בשיעור 
קופות גמל  ההכנסות היו מתחייבות לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות המנהלות

 .בארץ לבין הסכום שנזקף בדוח רווח והפסד בשנת הדוח
 

  

  2014  2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

  3,456  7,834  20,037  רווח לפני מס

  35.53%  36.21%  37.71%  שיעור מס סטטוטורי

  1,228  2,837  7,556  מס מחושב לפי שיעור מס סטטוטורי

        תוספת (הפחתה ) במס בגין:

  14  -  )22(  מיסים בגין שנים קודמות

  )104(  )16(  )13(  הכנסות פטורות

  -  -  -  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

2  5  92  

  1,230  2,826  7,523  הוצאות מס בדוח הכספי
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  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  –בשוק ההון בהסדר תחיקתי (בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים האכיפה 

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. מורותהא 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 מסמכים,  יהויחובות שונות על חברה מנהלת לעניין ז
 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

תקנות הקופות להסכם הקיבוצי שנחתם  עם הסתדרות העובדים ולצו ההרחבה  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  "):ההפצה 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

 .וועדותיו 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. 6.1.2סעיף 

  
-"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

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

  .זרים ערך וניירות בחסר שנמכרו ערך ניירות, המוסדי
  

-"טהתשס), ערך ניירות של ומכירה) (רכישה גמל(קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .22.14
 מרביים' נקבעו בין היתר שיעורים גתקנות הברוקראב :'")גהברוקרא: "תקנות להלן( 2009

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

 קשור. 
  

), כללית באסיפה מנהלת חברה) (השתתפות גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .22.15
 לתוקףנכנסו  1.11.2009 ביום: )"באסיפות ההשתתפות: "תקנות להלן( 2009-"טהתשס
 באסיפה לאישור המובאים נושאים רשימת כוללות התקנות. באסיפות ההשתתפות תקנות
 נקבע בנוסף. נגד או בעד לגביהם ולהצביע להשתתף מוסדי משקיע על חובה אשר, כללית

 הצבעה המלצות גיבוש לצורך מקצועי גורם עם להתקשר רשאי מוסדי משקיע כי בתקנות
 לקבוע, היתר בין, הנדרשת ההשקעות ועדת לאישור בכפוף, שיקבע הצעות לסוגי ביחס

  .המקצועי הגורם של ההצבעה המלצות לבחינת מדיניות
  

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 תיקי 

 וד. ,  וע1995 –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 גופים  או שיתופי פעולה אסטרטגים החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים

  או פרטים אחרים. 
  

 הליכים משפטיים .24

לא היו הדירקטורים ו/או נושאי משרה בחברה צד להליכים משפטיים כלשהם. לא ידוע  31/12/2014ליום 
כלשהם, ולמיטב ידיעת משפטיים לחברה על כוונה לנקוט כנגדה ו/או כנגד הדירקטורים בחברה בהליכים 

  החברה אין בכוונת מי מהם לנקוט בהליכים כאמור.
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 יעדים ואסטרטגיה .25

מוביל בענף החיסכון ארוך טווח בישראל, דרך השאת תשואה חזונה 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  יהול סיכונים אחראי ושירות ברמה גבוההנ

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

חברה. לצורך עמידה ביעד זה בכוונת החברה, 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  

למועד דוח זה, החברה אינה בוחנת רכישת   להרחבת סל מוצריה. בה לשם ת גמל משלמת לקצהקמת 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 
תימשך השפעת השינויים מצד שוק  ,העברות הכספים מקופה לקופה. כמו כןיגדילו את היקף הניהול ו

להתחזק ובהתייצבות ועליות בשוק ההון צפויים  םסולידייאשר בהעדר יציבות צפויים מסלולים  ההון
מותנה בשמירה על תשואות נאותות ביחס  ההערכת החברה מבוססת על ניתוח השוק, וקיומ להיחלש.

, ולפיכך אין ןהחיסכוים בשוק, והעדר שינויים נוספים ברגולציה העשויים להשפיע על מגמות למתחר
     כי תחזיות או הערכות אלה יתממשו. ,ודאות

  

 או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים עשנוי חריג בעסקי התאגיד או אירומידע בדבר  .27

לא אירעו אירועים החורגים מעסקי התאגיד הרגילים או שיש  2014בדצמבר  31בתקופת הדוח ומאז יום 
  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 
היתר, על הערכת החברה, נתונים כלכליים שנאספו על ידי החברה  . מידע זה נסמך בין1968 -ערך, התשכ"ח 

אירועים החברה פועלת בשוק ההון, הנתון להשפעת ותחזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקר. 
שינויים פוליטיים ומדיניים, חוסר יציבות כלכלית, שינויי הביטחוני, הכלכלי, והתפתחויות בתחום 

  פין. חקיקה, שינויים בשערי חלי
  

החברה פועלת בתחומים שונים של שוק ההון המתאפיינים בתנודתיות גבוהה, בין  – תלות במצב שוק ההון
אין  לחברההיתר, בשל השפעות גורמים מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים בארץ ובעולם, אשר 

ועל , על אהבת הסיכון שלו על היקף פעילות הציבור בשוק ההוןשליטה עליהם. לתנודתיות כאמור השפעה 
שינוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך עלולות לגרום לפגיעה  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 הל למוניטין החברה. הואיל וניהו

  .  בקבוצהבהמשך פעילותם של ה"ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות 
  

השוק בו פועלת החברה הינו שוק תחרותי. המאבק בין החברות המתחרות בשוק נסב על תשואות  – תחרות
שעשויות קופות להציע לעמיתים ו/או למשווקים. להערכת החברה , והן על הטבות אל מול הסיכון הקופות

ברמת התחרות ויחייב את החברה להקצאת משאבים  נוספתגרור עליה עשוי לריבוי מספר המתחרים 
  ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברת.
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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.   חבהשקעות ובחסכון לטוו לפעילותפוגעים בתחושת היציבות שהיא חיונית 
  

   סיכוני השקעה
למגוון סיכונים פיננסיים : סיכון שוק, סיכון אשראי וסיכון  אותה חושפתההון  בשוקרה החב פעילות
, פוליטיים כלכלייםלהשפעות מגורמים  ונתוניםהפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה  השווקיםנזילות. 

העלולים להשפיע על נכסי הקופות, ולכן במטרה למזער את הפגיעה האפשרית  ובעולם בישראלוביטחוניים 
על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים ואופן ניהולם. מנהל  בהן מונה בחברה מנהל סיכונים האמון

תהליך ניהול ההשקעות ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת בהסיכונים פועל באופן בלתי תלוי 
נה על ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המידה לשם זיהוי, מדידה לפחות אחת בש

והערכה של הסיכונים. תהליך זיהוי והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים 
סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו 

   בוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם. באופן ק
  

המוחזקים כנגד  סיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעהה הוא – סיכון שוק •
	תנאי השוק. 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 •
	 בהלוואות, או צדדים לחוזה.מנפיקי ניירות ערך, בעלי חוב  	

  סיכון אשראי כולל את הקטגוריות הבאות:

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

	לרעה על ערכו הנוכחי של הנכס.החייב שמשפיעה  	

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

  
לחברה מנגנוני ניהול, פיקוח ובקרה נאותים לניהול סיכוני האשראי הנובעים מפעילות ההשקעות. 
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 סביר הוא ה – סיכון נזילות •

עם סיכון זה החברה עומדת על מצב  . על מנת להתמודדבשווקים השונים בהם מוחזקים נכסי הקופה
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 או 

עילותה השוטפת של החברה. הנהלת החברה מתווה את עקרונות מדיניות 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 השייך 

  ל החברה המתפעלת.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 מקצועיות ובהנחיות. החברה מקיימת שורה של מנגנוני בקרה פנימית הכוללים פיקוח 
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 
שנקבעו בחוק ובתקנות. תקדימים משפטיים, תביעות ייצוגיות וכדומה יש בהם כדי להשפיע על 
הפעילות ועל התוצאות העסקיות של החברה. החברה והקופות מקפידות לפעול ולדווח על פי החוק 

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

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

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

חשופה , פעילותה פעילות החברה מתבצעת ממשרדיה המצויים במרכז הארץ – חירום ארצי אירוע
רעידת אדמה. החברה ערוכה לאפשרות שטפון, לאירועים כלל ארציים בלתי צפויים, כגון: מלחמה, 
חירום של מדיניות ותוכניות התאוששות ממצבי  של התממשות אירועים אלו ובעת הצורך תפעל על פי

רה החברה להמשך פעילותה, תוך שיתוף פעולה מלא של הנהלת החברה עם הגורמים האחראיים בחב
  ומחוצה לה בכל אחד מתחומי הפעילות הרלוונטיים.     

  
החברה חשופה לאירועים בלתי צפויים נקודתיים העלולים להתרחש בסביבתה  – בחברהחירום  אירוע

כגון: שריפה, הצפה, חבלה או במשרדיה, העלולים לשבש את אופן פעילותה הרגיל והתקין של החברה. 
מדיניות  ות של התממשות אירועים אלו ובעת הצורך תפעל על פיהחברה ערוכה לאפשרבמזיד וכד'. 

חירום של החברה להמשך פעילותה, תוך שיתוף פעולה מלא של הנהלת ותוכניות התאוששות ממצבי 
החברה עם הגורמים האחראיים בחברה ומחוצה לה בכל אחד מתחומי הפעילות הרלוונטיים במטרה 

  עיל ביותר להמשך פעילותה העסקית.לחזור לשגרת הפעילות באופן המהיר והי
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בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם, המדורגים בהתאם להערכות הנהלת 
  החברה על פי תוחלת ההשפעה שלהם על עסקי החברה :

  

  

  

  

  

  

  
  

  
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על 

  פעילות החברה בכללותה

  נמוכה  בינונית  גדולה  

        סיכוני מקרו

     √  תלות במצב שוק הון

     √  אירוע חירום ארצי

        סיכונים ענפיים

     √  תחרות

     √  סיכוני השקעה

   √    אבטחת מידע

   √    סיכון תפעולי

   √    סיכון משפטי

     √  שינויי חקיקה

        סיכונים מיוחדים לחברה

     √  הון אנושי  ומוניטין

     √  אירוע חירום בחברה
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   2014, בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה דוח הדירקטוריון

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

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א
  

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

(עד  2011במהלך שנת . 2004החברה החלה לפעול בחודש נובמבר . 2004בנובמבר  24החברות ביום 

בידי  נוהלולמועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות  מסלוליות, ראה להלן) 

הושלם הליך  31.12.2011 םביו .םמרכזית אחת לפיצויי וקופהקרנות השתלמות  4קופות גמל,  5החברה 

מנהלת החברה קופה אחת מכל סוג,  1.1.2012מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום 

 וזאת, וזגתהממ בקופה השקעה כמסלולי ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות יתראליה מוזגו 

 נחקק אשר, 2005-"ההתשס), גמל(קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח לחוק 4' מס תיקוןל בהתאם

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

   .על שוק ההון הממונה פרסםש לנוהל בהתאםו, 2009-"טהתשס

ההון, פתיחת מסלול השקעה נוסף, כללי ב', בקופה המרכזית אישר הממונה על שוק  28.7.13ביום 

  .ולפיכך, לא נכללו נתוני מסלול זה בדוח 02/2015בחודש  מסלול זה החל פעילותו לפיצויים.

אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות: ילין לפידות  8.7.14ביום 

  .09/2014 המסלול החל פעילותו בחודשהשתלמות מסלול מנייתי. 

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

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

  

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

  

  

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש (*) 

  החל פעילותו טרם המסלול ליום המאזן (**) 

  

  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 –ילין לפידות קרן השתלמות 

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

  בנאמנות  8563  (*) מסלול מנייתי –ילין לפידות קרן השתלמות 

     לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

  בנאמנות  1039  מסלול כללי –ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

  בנאמנות  8056  (**) 'ב מסלול כללי – ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  המנוהלות תחת החברה:שיש לקופות  5פרטים בדבר סוג האישורים

  

  

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש (*) 

  החל פעילותו טרם המסלול ליום המאזן (**) 

  

  :החברהעל ידי  שנוהלועמיתים חשבונות מספר 

  

  

  

  

  

  

  
   

                                                 
לחוק קופות הגמל , אישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל רק לגבי כספים שהופקדו לקופות בשל שנות המס שקדמו  3בעקבות תיקון  5

  ואילך נתקבל מהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל לא משלמת לקצבה 2008דים בשל שנת המס  . לגבי כספים המופק2008לשנת 

  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  לא משלמת לקצבה  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 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  )*(מסלול מנייתי –קרן השתלמות ילין לפידות 

      :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעבידים  פיצויים  מסלול כללי – ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעבידים  פיצויים  **)('מסלול כללי ב – ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מספר חשבונות עמיתים ליום  ומסלול ההשקעה שם הקופה

  31/12/14  31/12/13  31/12/12  

  49,918  57,252  64,025  ילין לפידות קופת גמל:

  68,675  103,357  128,201  ילין לפידות קרן השתלמות:

  620  671  668  לפיצוייםילין לפידות קופה מרכזית 
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  :החברההמנוהל על ידי  סך זכויות העמיתים

  

  

  

  

  

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש (*) 

  
:בעלי המניות בחברה  

  

, 513167346ח.פ.  ידי  ילין  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב

סוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון (מחזיקה במלוא הונה יחברה פרטית שע

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

בעלי המניות בילין  .)העוסקת בניהול קרנות נאמנות קרנות נאמנות בע"מ, לוחברת ילין לפידות ניהו

מהזכויות  24.38%-הדוח הם יאיר לפידות ודב ילין, המחזיקים  כל  אחד בלפידות החזקות בע"מ למועד 

בהון ובשליטה באמצעות חברת  50%-המחזיקה ב שוקי הון בע"מ, ולידר מזכויות ההצבעה 25%-בהון  ו

מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת  דב ילין ויאיר לפידות, ) בע"מ.2005לידר ניהול נכסים פיננסיים (

ביום  כל אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל. 25%אמצעי שליטה בחברה בשיעור של 

שקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות וה   4.10.2010

, וכתוצאה מכך ATE Technology Equipment B.V) בע"מ, לבין 2005נכסים פיננסיים (

למר דן  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. ATE Technology Equipment B.V   הפכה

ניתן   באמצעות גופים בשליטתו, ATE Technology Equipment B.V -בעל השליטה בדוד ז"ל, 

והזכויות שהיו נתונות   חדש  לא הוצא היתר שליטהדוד ז"ל  ןלאחר מותו של מר דבחברה.   היתר שליטה

  .בקרן דן דוד הינן בידי עזבונוז"ל דן דוד   למר

  

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

  .לדוח עסקי התאגיד 1ראה סעיף  היסוד החברה ובמסמכי
   

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

  31/12/14  31/12/13  31/12/12  

        :ילין לפידות קופת גמל

 2,323,728 3,144,654 3,387,799  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 252,246 333,521 408,444  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 737,691 707,669 616,415  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 709,229 1,301,202 1,883,773  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 126,451 85,211 82,830  מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

      לפידות קרן השתלמות:ילין 

 2,865,041 4,251,785 4,949,980  מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

 1,211,299 2,339,515 3,571,601   מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 383,195  403,605  385,190  מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 114,078 90,428 91,866  מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

  -  - 23,897  (*)מסלול מנייתי –קרן השתלמות ילין לפידות 

 520,998 531,992 502,111  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 9,243,956 13,189,582 15,903,906  סה"כ
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  תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים  .ב

 מצב עסקי  החברה .1

אלפי ש"ח ליום  39,203 -אלפי ש"ח, לעומת כ 54,767 -מסתכמים בכ 2014בדצמבר  31נכסי החברה  ליום 
אלפי ש"ח, לעומת  12,662 -מסתכמות בכ 2014בדצמבר  31. התחייבויות החברה ליום 2013בדצמבר  31
השינוי בהתחייבויות החברה נובע מחבות החברה לחברה . 2013בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום   9,612 -כ

   .קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה וכן מחבות החברה למס הכנסה

  ש"ח, לעומת הון העצמי בסך אלפי 42,105 –מסתכם בכ  2014בדצמבר  31העצמי של החברה ליום  הונה

 ןשעניינהעצמי  ההוןתקנות  ברשומות פורסמו, 29.2.2012 ביום. 2013בדצמבר  31ש"ח ליום  אלפי  29,591

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

הונה העצמי של נכון ליום המאזן, טפת. שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון למימון הפעילות השו

   . בתקנות החברה גבוה מהסכום הנדרש
  

 תוצאות הפעילות .2

מסתכמות לסך  2014בדצמבר  31הכנסות החברה מדמי ניהול מקופות גמל לשנה שהסתיימה ביום 

. שינוי בהכנסות 2013בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  95,528אלפי ש"ח, לעומת  124,278

ת (המספקדמי הניהול לחברה קשורה  בהיקף הנכסים המנוהל.החברה מדמי ניהול נובע בעיקרו משינוי 

 63,689מסתכמים לסך  2014בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים) 

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

  5,008 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 12,514מסתכם לסך של  2014בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

   .2013בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 

  

  (אלפי ש"ח) להלן תמצית דוחות רווח והפסד

  

 נזילות ומקורות מימון .3

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

אלפי ש"ח  14,360נבעו לחברה מזומנים נטו בסך  2014בדצמבר  31. בשנה שהסתיימה ביום באשראי

. אשתקד המקבילה בתקופה השוטפת פעילותהמ חברהשנבעו ל ₪אלפי  8,851מפעילותה השוטפת, לעומת 

כוי אלפי ש"ח לפעילות השקעה (רכישה של השקעות פיננסיות בני 6,507 -בתקופה זו השתמשה החברה בכ

  .תמורה ממכירת השקעות פיננסיות)

  

 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 על  2014בדצמבר  31מיום 

     החברה ועל דוחותיה הכספיים.

  לשנה שהסתיימה בתאריך  

  31/12/2014  31/12/2013  31/12/2012  

  70,411  95,528  124,278  הכנסות מניהול קופות גמל

  1,025  600  537  רווחים (הפסדים) מניירות ערך ואחרות

  71,436  96,128  124,815  סך הכנסות

        

  67,980  88,294  104,778  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  1.230  2,826  7,523  הוצאות מס

  2,226  5,008  12,514  רווח לתקופה
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  התפתחויות כלכליות במשק  .ג
  

   סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה
  

מגורמים כלכליים, מושפע והחברה פועלת בתחום ניהול נכסים בשוק ההון, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, 
על מחירי ניירות ופעילות בשוק ההון, ההיקף גורמים אלו משפיעים על וביטחוניים בישראל ובעולם.  יםפוליטי

, בדומה לשנים האחרונות, התאפיינה בהמשך מדיניות מוניטארית 2014נת הפיננסיים. שהערך והמוצרים 
מדדי המניות תשואות מרחיבה ברוב העולם, אשר עודדה את המשקיעים להמשך השקעה בנכסי סיכון. 

 שנתית תשואה הציגו המניות מדדיבעוד שבישראל  ,חיוביסנטימנט  בהמשך התאפיינו, המפותחיםבשווקים 
אגרות החוב הממשלתיות בישראל  תשואות, זאת לעומת עליה חדה. ם"ף שרשהמעו מניות מדד מלבד, יתשליל

 על. זאת 0.25%של  רמהעד ל 2014במהלך  ישראלהמשיכו לרדת בעקבות שלוש הורדות ריבית נוספות של בנק 
שסיים את השנה מתחת ליעד  האינפלציה ומדד המטבעות סל מול השקל התחזקות, בצמיחה האטה רקע

  התחתון של בנק ישראל.  
    

, 11.5%-ירד ב 50, מדד יתר 9.8%-ב ירד 75, מדד תל אביב 10.2%-ב 25עלה מדד תל אביב  2014במהלך שנת 
. כמו כן, מדד 1%-עלה  ב 20, ומדד תל בונד 4.7%-, מדד אג"ח כללי עלה ב6.6%-מדד אג"ח ממשלתי עלה ב

S&P500 ומדד  11.4%-בכ האמריקאי עלהDAX  2.7%-ב עלההגרמני.  
  

  הקופות של ההשקעות מדיניות על והשפעתן"ח הדו בשנת הפיננסיות ההתפתחויות תיאור
  כללי
בתנודתיות גבוהה ופערים רבים ביחס לשוק בארה"ב ולשאר העולם.  2014ההון המקומי התאפיין בשנת  שוק

 יותר של בתשואה השנה את סיים"ף המעו שמדד בעוד. במדדים המניות ביצועי את גם אפיינה הגבוהה השונות
 של מביצועים נבעה"ף המעו במדד, מרבית העלייה כן כמו, שאר מדדי המניות הציגו תשואה שלילית. 10%-מ

ביחס המניות במדד סיימו במחירים נמוכים  רובש בעוד בהרכב המדד, משמעותיהמהוות משקל  בודדות מניות
  .2013סוף שנת ל

כפועל יוצא משלוש הפחתות  ,"ח הממשלתי המשיך להציג עליית מחירים מרשימההאגזאת, אפיק  לעומת
הציג  ,ינפלציה. כמו כן, בעקבות הירידה החדה בציפיות הא0.75%בשיעור מצטבר של  2014בשנת  הריבית
ר בין תשואות הביא לצמצום משמעותי בפע המתוארביצועי יתר ביחס לאפיק הצמוד. השינוי  השקליהאפיק 

  .  יםזמן מסוימ טווחי"ח הממשלתי של ישראל לאלו של ארה"ב ואפילו לפער שלילי בהאג
 צמצמו השנה סוף לקראת חדות ירידות כאשרחלו עליות קלות ביחס לשנה שעברה,  אג"ח חברות באפיק

  .ש"ח מיליארד 58-בכ והסתכם משמעותי היה השנה במהלך החברות חוב גיוס. האפיק ביצועי את משמעותית
 בעיקר הושפעה השנה שלהשנייה  המחצית. 2.8%של  בעליה והסתכמו מתונים היו 2014לשנת  הצמיחה נתוני

תיקון חד שחל ברבעון  אולם, השלישי הרבעוןאפסית במהלך כמעט  לצמיחה שהביא"צוק איתן",  ממבצע
   בחישוב שנתי הביא לאיזון של המחצית השנייה ושל השנה כולה.  6.8%בגובה  הרביעי

  
 תוכניתארה"ב המשיכה גם השנה להציג התאוששות וצמיחה גבוהה יותר משאר השווקים המפותחים.  כלכלת

ואותתה לשווקים על אפשרות להעלאה  2014ההרחבה הכמותית הגיעה לסיומה במהלך חודש אוקטובר 
"ח. המטזה הייתה השפעה על השווקים בעולם ובמיוחד על שווקי  למהלך. 2015ריבית כבר בשנת ראשונה של ה

, המצב בשאר העולם היה שונה. הריבית להעלאת הצפיגבר ו הכמותית ההרחבה הסתיימה"ב שבארהבעוד 
 להשפעה גלובלית ההמטבעות בעולם, שהביא שארחלה התחזקות משמעותית של הדולר מול  ,כתוצאה מכך

  השווקים המתעוררים ועל התנודתיות בשווקים בכלל.על על מחירי הסחורות, 
בתשואות אגרות החוב הארוכות של ממשלת ארה"ב בעקבות השינוי במדיניות  לעלייה, בניגוד לצפיות אולם

 2.2%-עד לרמה של כ שנה בתחילת 3%-כדווקא ירדו בחדות באגרת לעשר שנים מרמה של אלו המוניטרית, 
מוגברים לאגרות חוב של ארה"ב  על רקע המשך ההאטה  לביקושיםבסוף השנה. את הירידה ניתן לייחס 

  .כמותית להרחבה רמזיםבאירופה והעמקת המדיניות המוניטרית עד כדי 
י הפחית המרכז הבנקלהרחבה מוניטרית.  ECB -דחפו את ה מדיפלציה והחששות באירופה האטהה, כאמור

הרחבה  תוכניותהוציא לפועל מגוון של  ,ובנוסף 0.05%את הריבית פעמיים במהלך השנה לרמה של 
  .הפרק ללשווקים כי אפשרות ההרחבה הכמותית עומדת ע איתותתוך  ,מוניטאריות שלא מן המניין
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  גם השנה במדדי המניות באירופה ובתשואות אגרות החוב.  הטרית תמכיהרחבה המונה המשך
  

 50%-נה חלה ירידה משמעותית במחירי הסחורות בהובלת מחיר הנפט, שהשלים ירידה של יותר מהש במהלך
 וחברותשתלויות בייצוא נפט  המדינות שווקיעל  מידיתבחצי שנה. לירידה במחירי הנפט הייתה השפעה 

לכלות וכ םשווקיהשעוסקות בתחום וכן על ציפיות מדדי המחירים. אולם, ההשפעה ארוכת הטווח על כלל 
  העולם עדיין לא ידועה.   

 
שיעור השינוי . 2013בשנת  %1.8 -כ , לעומת עליה של2014בשנת  %0.2-מדד המחירים לצרכן ירד ב – אינפלציה

  ). 3%-1%היה נמוך משמעותית מהטווח התחתון של יעד האינפלציה ( 2014בשנת מדד ב
סעיפי צריכה ראשיים: מזון, ירקות ופירות, ריהוט וציוד לבית, הלבשה והנעלה, תחבורה ותקשורת  בשישה

ושונות נרשמו ירידות מחירים מעבר לירידה הממוצעת ובשלושה סעיפי צריכה ראשיים: דיור, בריאות וחינוך 
   .2013תרבות ובידור נרשמו עליות מחירים לעומת שנת ו

גוברת בשוק המקומי,  מתחרותירידה במחירי המוצרים הסחירים, שהושפעו מ ההנמוכה נבע האינפלציה
 הירידה שבראשה בעולם המחירים ומירידת החליפין בשער הראשונה במחצית שחלהמתמשך  מהייסוף

  .סחירים הבלתי המוצרים ימחיר של עלייתם בקצב ירידה חלה, כן כמו. הנפט במחירי המשמעותית
 חולפים גורמים הם הצפויה האינפלציה את הממתנים מהגורמים חלק כי ישראל בנק ציין לציבור בהודעתו

 במרכז נמצאות ארוכים לטווחים לאינפלציה הציפיות וכי בעתיד האינפלציה שיעורי על להשפיע צפויים אינםש
  .היעד

  
 האינפלציה לגבי וציפיותיה האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת

  .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית
  

-בכ השקל מול פוחת האירו, זאת לעומת,  השקל מול %12 -ב תוסף הדולר, 2014 שנת במהלך – חליפין שערי
רקע  על, והשקל בניהם, החלה באמצע השנה, בעולם המטבעות מרבית מול הדולר בשער המפנה נקודת.  1.2%

נתמכה גם בהורדות הריבית  קלהשמול  "ב. כמו כן, התחזקות הדולרבארה הכמותית ההרחבה לסיום סימנים
  "ח בידי בנק ישראל. המטהעוקבות שביצע בנק ישראל בחודשים יולי ואוגוסט ובהמשך רכישות 

   
 %1, מרמה של %0.25-, כל פעם בפעמים שלושבנק ישראל את הריבית  הפחית 2014שנת  במהלך – ריבית

  . בסוף השנה 0.25%עד לרמה של ובתחילת השנה 
  :הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק

השפעות מ כתוצאה השנה במהלך משמעותית בצורה והתמתנה שהמשיכה נמוכה אינפלציה סביבת •
 פנימיות וחיצוניות.

 ".איתן"צוק  מבצע השפעות בשל שלישי ברבעון ואפסית השנה של הראשונים ברבעונים מתונה החיצמ •
 ,זאת, על רקע המדיניות המוניטרית המרחיבה בעולם. לעומת הראשון בחציון השקל התחזקות •

 .בעולם הדולר מהתחזקות שנתמךבשקל  פיחות חלהחציון השני של השנה  במהלך
 יפן כלכלת, האמריקאי במשק ההתאוששות מלבד, מאתגרת להיות ממשיכה העולמית הסביבה •

 .מאוד מרחיבה נותרה המוניטרית המדיניות. ספו על ואירופה במיתון שקועה
  

 וכן גבוה נותרשיעור זה ש ציין אך, הדירות במחירישיעור העלייה  להתמתנות גם התייחסישראל  בנק
  .נמוכה ברמה שנמצאים החברות אשראי של הסיכון למרווחי

  .אחרים כלים גם יםנבחנ ולכן למיצוי קרוב הריבית כלי, המוניטרית הועדה דברי לפי, כן כמו
אשר רשמו עליות מחירים חדות.  ,הריבית לאורך השנה המשיכו ותמכו באגרות החוב הארוכות הורדות

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

  
"ג. מהתמ %2.8-שהם כ ש"ח,מיליארד  29.9-ב הסתכם 2014הכולל בשנת  הגירעון - המדינה בתקציב הגירעון

מיליארד  31.1של  סךעמד על  אשר ,2014ששוער בתקציב המקורי לשנת  מזה מעט נמוךבפועל היה הגירעון 
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 משפיעבנושא  והניתוח למימונו והדרכים הגירעון התפתחות אחר עוקבת החברה. החזוי"ג מהתמ 3%-כ, ש"ח
  .הגמל קופות משקיעות שבהן החוב לאגרות בקשר החברה החלטות על
  

בחשבון  העודף) הדוח כתיבת למועד הקיים העדכני(המידע  2014בינואר עד ספטמבר  - התשלומים מאזן
  . מקבילה אשתקדהבתקופה דולר  מיליוני 5,239מיליון דולר, בהשוואה לעודף של  8,339-השוטף הסתכם ב

  
  הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור

  
של  הראשוני בשוק ההנפקות סך עלה 2014במהלך שנת  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק

 מיליוני 7,673.6-ל בהשוואה, למניות והמירים מניות בהנפקת"ח ש מיליוני 14,580.6מניות והמירים: גויסו 
 מיליוני  57,754.4 גויסו 2014 בשנת: משמעותית עלה חברות"ח אגהגיוסים באמצעות  היקף. 2013ש"ח בשנת 

  . 2013מיליוני ש"ח בשנת  36,699-ל בהשוואה, חברותש"ח באג"ח 
  .2013 בשנת נטוש"ח  מיליוני 21,039-ל בהשוואה נטו"ח ש מיליוני 1,769"ח ממשלתי גויסו באג

  
  

  אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמותוהתפתחויות בענף קופות הגמל  מגמות
  

 של ההשתלמות וקרנותצבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  נרשמה 2014שנת  במהלך
"ח. בסוף שנת ש מיליארד 1.9  -כ על עמדה החברה של ההשתלמות וקרנותנטו בקופות הגמל החברה. הצבירה 

"ח, ש מיליארד 15.9 -כעל סך של עמד החברה  של וההשתלמותהנכסים המנוהלים בקופות הגמל  שווי 2014
  "ח.ש מיליארד 369-כ שלעל סך   עמד ההשתלמותקרנות והגמל  קופות שוקוסך הנכסים המנוהלים בכלל 
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  .ד
  
  ומצב החברההתפתחות ענף קופות הגמל  .1

תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות  פרסום בשל .6קופות גמל 221פעלו  2013 שנת לתום נכון

נקבעו בקופות הגמל דמי ניהול מרביים  2013לינואר  1לתוקף החל מיום  2012גמל) (דמי ניהול) תשע"ב 

מודל אחיד לגביית דמי ניהול הן מההפקדות והן מהצבירה, בדומה  הוחליותר מזו הקיימת, ו כיםנמו

  לענף הפנסיה. החברה כאמור אינה גובה בשלב זה דמי ניהול מההפקדות לקופות הגמל.

בענף  המנהלות החברות פועלות הפנסיונית במסלקה שימוש בנושא הממונה של חוזרים פרסום בשל

   .מסלקהה באמצעות ולפעול השונות ההראותליישם את 

 
  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(

  31/12/12  31/12/13  31/12/14  שם הקופה ומסלול ההשקעה 

        :ילין לפידות קופת גמל

 2,323,728 3,144,654 3,387,799  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 252,246 333,521 408,444  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 737,691 707,669 616,415  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 709,229 1,301,202 1,883,773  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 126,451 85,211 82,830  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

      :ילין לפידות קרן השתלמות

 2,865,041 4,251,785 4,949,980  מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 1,211,299 2,339,515 3,571,601  מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 383,195  403,605  385,190  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 114,078 90,428 91,866  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

  -  - 23,897  (*)מסלול מנייתי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 520,998 531,992 502,111  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 9,243,956 13,189,582 15,903,906  סה"כ

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש (*) 

  

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

   תיאור עסקי החברה.

  

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

וקרן  מסלול כללי ב' טרם החל פעילותו)ליום המאזן, מסלולית ( קופה מרכזית לפיצוייםמסלולי השקעה), 

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה  .מסלולי השקעה) 5מסלולית (בעלת  השתלמות

 זכויות נטוגידול בסך העברת ברת זכויות מקופות גמל אחרות. כתוצאה מעליית שערי ניירות הערך ומהע

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

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

                                                 
 .2013לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  6
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לתאגידים בנקאיים וכן היותם של התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים  ובמיוחד תקנות עמלת ההפצה

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

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

, אולם על הכנסות החברהישירות . לא צפויה להשפיע באופן מהותי 1.1.2014מיום , וזאת החל המנוהלים

להערכת החברה הגבלה כאמור עשוייה להפחית את שיעור דמי הניהול הנגבים בענף וכתוצאה מכך גם 

אסר ") 3תיקון (להלן: " 2008לחוק קופות הגמל מינואר  3תיקון יש לציין כי בנוסף, את הכנסות החברה. 

קמת קופות גמל מרכזיות לפיצויים חדשות, קבע כי קופות גמל מרכזיות לפיצויים יוכלו להמשיך על ה

. להערכת הנהלת החברה משיכות כספים מקופה זו עשויות 2011ולקבל הפקדות רק עד לחודש ינואר 

  להימשך גם בשנים הבאות בשל כוונת המחוקק להגביל שימוש במוצר זה.

לשינויים מצד שוק ההון אשר בהעדר יציבות צפויים מסלולים ה רבה קיימת השפעלהערכת החברה, 

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

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

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

    
  ניתוח התשואות שהשיגו קופות הגמל בשנת הדוח .3

  ו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח :  להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניב

  

  2012שנת   2013שנת   2014שנת   שם הקופה ומסלול ההשקעה

        :ילין לפידות קופת גמל

 11.25% 10.26% 6.09%  מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 15.14% 20.46% 8.37%  מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 7.94% 4.28% 5.77%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 11.75% 11.68% 8.12%  מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 4.35% 2.37% 2.63%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

      :ילין לפידות קרן השתלמות

 10.87% 9.98% 6.14%  מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 11.39% 11.67% 8.15%  מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 7.88% 4.15% 5.24%  מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 4.25% 2.29% 2.59%  מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

  -  - 0.58%  (*) מסלול מנייתי –ילין לפידות קרן השתלמות 

 8.91%  6.11%  4.69%  מרכזית לפיצוייםילין לפידות קופה 

  

  09/2014המסלול החל פעילותו בחודש (*) 
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .ה
  ה.תיאור עסקי החבר לדוח 28התייחסות בסעיף ראה 

  

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

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

 
   פרטים על הנהלת החברה המנהלת  .ז

 : 2014בשנת  להלן פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלת .1

 

 אהרון שכטרשם:     .א
  

    051836419  מס. ת.ז. 
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  12/2010  התחלת כהונתו: 
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  9    :וועדת ביקורת/תגמול

    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
 תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה        השכלה : 

   עסקים תואר שני במנהל                                   

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  .רואה חשבון עצמאי

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  
  מאינטגריטק נאמנויות בע"    

       רדמלש ניהול בע"מ  
  

  



  ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
  

  דוח דירקטוריון
  
  

49  

 שם: שלמה ארביב  .ב
  

        54186754  מס. ת.ז. 

    1956  שנת לידה: 

  , רמת גן21האשל   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  יו"ר ועדת השקעות   חברות בוועדות בתקופת הדוח: 

  /תגמולוועדת ביקורתחבר   

  ועדת אשראי יו"ר  

  כן  נציג חיצוני: 

  12/2010  התחלת כהונתו: 

  

  מספר הישיבות בהן השתתף במשך השנה:

  9  דירקטוריון:

  9  :/תגמולוועדת ביקורת

  30  וועדת השקעות:

  5  וועדת אשראי:

  

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

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה:  

  עניין בתאגיד:   לאהאם בן משפחה של בעל 

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

  

  עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

  , 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:  

  וועדת ביקורת/תגמולחבר   : בתקופת הדוחחברות בוועדות 

  כן  נציג חיצוני: 

  03/2005  התחלת כהונתו: 

  

  השנה: מספר הישיבות בהן השתתף במשך

  8    דירקטוריון:

    8    :/תגמולוועדת 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

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  

  אין
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  גיא זוקיןשם:    .ד
  027265644  מס. ת.ז.  

    1974  שנת לידה: 

  תל אביב, 5כיכר היל   מען:  

  ישראלית  נתינות: 

  /תגמולוועדת ביקורת חבר  :   בתקופת הדוחחברות בוועדות 

   וועדת אשראי חבר  

  כן  נציג חיצוני: 

  07/2014  : והתחלת כהונת

  

  במשך השנה: מספר ישיבות  בהן השתתפה

  3    דירקטוריון:

  3    :/תגמולוועדת ביקורת

  1    :וועדת אשראי

  

  עסוק עיקרי (מלבד חברות בדירקטוריון):

  פתרונות מימון לחברות ופרויקטיםמתן 

  

  לא  עובד התאגיד או חברה קשורה: 

  לא  בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  

  תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה  השכלה : 

  תואר שני בפילוסופיה                

         

   

  בחמש שנים אחרונות :   ועיסוקי

  מייסד ושותף מנהל בקרן אוריגו   

  

  תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: 

    זוקין אחזקות בע"מ
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  שם:  יעל שידלובסקי  .ה
  55003271  מס. ת.ז.  

    1957  שנת לידה: 

  תל אביב 13אלכסנדר ארגוב   מען:  

  ישראלית  נתינות: 

  /תגמולוועדת ביקורתחברת   חברות בוועדות בתקופת הדוח:   

  כן  נציג חיצוני:   

  07/2011  התחלת כהונתה: 

  07/2014  : הפסקת כהונתה

  

  

  מספר ישיבות  בהן השתתפה במשך השנה:

  6    דירקטוריון:

  6    :/תגמולוועדת ביקורת

  

  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  

                 

   

  עיסוקיה בחמש שנים אחרונות :  

  בנקאות השקעות,ופתרונות מימון חוץ בנקאי-עצמאית

  מנהלת מחלקת אשראי הראל חברה לביטוח

  

  תאגידים נוספים בהם משמשת כדירקטור: 

   אחזקות (אי.אל) בע"מכרמל 
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  יו"ר הדירקטוריון - שם:  דב ילין  .ו
  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:

  29    :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  .ז
  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  .ח

  034174003           מס. ת.ז. 

    1977  שנת לידה: 

  ת"א 13צבי שפירא   מען:  

  ישראלית  נתינות:  

  לא  חברות בוועדות בתקופת הדוח: 

  לא  נציג חיצוני: 

    07/2013  התחלת כהונתו: 

  השתתף במשך השנה:מספר הישיבות בהן 

  9  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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 שכר דירקטורים .2

  .₪אלפי  717ך הסתכם לס 2014שכר הדירקטורים החיצוניים בשנת 

 

  מספר הפעמים  שהתכנסו הדירקטוריון וועדותיו בשנת הדוח .3

  מספר התכנסויות  עדהושם הו

    9  דירקטוריון

  9  /תגמולוועדת ביקורת

   31  וועדת השקעות

  5  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  למנכ"למשנה 

  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

  

  

 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 :   

  שני בכלכלההשלמת תואר     

  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
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 שם:  דן ארד  .ג

  .054010939    מס. ת.ז.:

  1956  שנת לידה:  

  מבקר פנים  תפקיד בחברה:   

  כןחברה:   תפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין ב

  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: 
  

  

  שם: אמיר סלע  .ה

  034469965  מס. ת.ז.:  

  1978  שנת לידה:  

  פיננסים מנהל סיכונים  :   תפקיד בחברה

  כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:   

  מערך ניהול הסיכונים בבית ההשקעות.

  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: 
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   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

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

   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: 

  

 מי שכרופרטים לעניין תשל .5

 . התשלומיםהמשרה בה ילהלן פרטים לעניין תשלומי שכר ששלמה החברה בתקופת הדוח  לנושא

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

  כמפורט להלן:

  

שם התאגיד   תפקיד  שם  

  המשלם

  פירוט התשלומים (ש"ח)

2014  2013  2012  

ילין לפידות ניהול   מבקר פנים  דן ארד 

  קופות גמל בע"מ

279,516  274,953  289,390  

  

  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, ללא  ותשולם מאת חברמנושאי המשרה שכרם של 

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

  החברה.

    

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

  , תל אביב1מרכז עזריאלי   מען המשרד: 

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

   נוהל עבודת הדירקטוריון וועדותיו .1

שהם בסמכותו בהתאם להוראות חוק קופות גמל, חוק  םבעניינידירקטוריון החברה מכונס לדון 

החברות, תקנות הדירקטוריון וחוזר הממונה בדבר נוהל עבודת דירקטוריון וועדותיו. כינוס 

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

מצעות אמצעי תקשורת, המאפשר לחברי הדירקטוריון דירקטוריון החברה עשוי לקיים ישיבות בא

זמני ועשוי, במקרים חריגים, להתכנס אף ללא הודעה מוקדמת ובלבד שניתנה -המשתתפים בו קשר בו

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

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

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

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

בי ועדות הדירקטוריון. ועדת השקעות מתכנסת אחת הדירקטוריון חלים בשינויים המחויבים גם לג

לשבועיים, וועדת הביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון. ועדת האשראי מתכנסת 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 באמצעות פיצול בין קופות הגמל של הח

בהתאם לקריטריונים קבועים מראש, ובהם, בין היתר: היקף הסכומים הנזילים  ממוכנת מערכת

הקיימים בקופה (הנגזר מסכומים שהועברו לקופה או עתידים להמשך ממנה);  מדיניות ההשקעות 

רת ניירות ערך עבור קופה הינה בהתאם למדיניות ההשקעות של הקופה (רכישת ניירות ערך או מכי

באופן שיאפשר עמידה בהוראות מדיניות ההשקעות והימנעות מחריגה ממדיניות ההשקעות); 

הוראות תקנות ההשקעות לעניין פזור נכסים (הקצאה נעשית תוך בחינת פזור הנכסים הקיים בכל 

  );  פזור נכסיםקופה 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 

הנכסים על ידי  המותרים להשקעה. בנוסף, מתקיימות בקרות שונות על פעילות ההשקעות ורישום

   חברת לאומי שירותי שוק ההון, המעניקה את שירותי התפעול לחברה; 
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    באסיפותשימוש בזכויות ההצבעה  נוהל  .ט
  באסיפות השתתפות לעניין החברה מדיניות .1

החברה חלות הוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(השתתפות חברה מנהלת  על
 1ה41את תקנה  פוהחלי ואשר 1.11.2009 ביום לתוקף שנכנסו, 2009התשס"ט באסיפה כללית), 

. ההון בשוק המוסדיים הגופים מעורבות הגברתלתקנות הקופות, והוראות חוזר הממונה לעניין 
/או אגרות חוב וכלליות (מכוח מניות  באסיפות החברה משתתפת, האמורות להוראות בהתאם

כוללות רשימת נושאים המובאים לאישור באסיפה, אשר  ההוראותמהקופות).  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 בעלי  -וההצבעה 
ר הערך המקנה למשקיע המוסדי זכות הצבעה הינו ני"ע המניות ישתתפו ויצביעו נגדה ובמקרה שניי

חוץ והאסיפה מתקיימת בחו"ל. בתקנות נקבע, כי משקיע מוסדי רשאי להתקשר עם גורם מקצועי 
, הנדרשת, ההשקעות ועדת לאישור בכפוף, שיקבע הצעות לסוגילצורך גיבוש המלצות הצבעה ביחס 

לכך, החברה  בהתאם. המקצועי הגורם של עהההצב המלצות לבחינת מדיניות לקבוע, היתר בין
התקשרה עם חברת אנטרופי שירותי מחקר כגורם מקצועי המייעץ בנוגע להצבעה באספות של חברות 

באתר האינטרנט את מדיניות  פרסמה החברה, הממונה להוראות בהתאםבהן מחזיקות הקופות. 
זכות הצבעה בהם.  תא בעלישה בפועל בתאגידים האת אופן ההצבעה של מפרסמתוכן  הההצבעה של

הראשי של הקבוצה  ההשקעות מנהל בידי בחברה מתקבלת הצבעה ודרך השתתפות לעניין ההחלטה
החלטות  .)להלן 2 סעיף(ראה  ההשקעות ועדת של החלטה נדרשת בו מקום למעטאו של הקופות, 

  ההשקעות. בתחום של מדיניות שכר בגופים פיננסים מתקבלת ע"י רוב הדח"צים בועדת

  :הינם הצבעה החלטת קבלת לצורך שיקולים

שנקבעה בחוק הפיקוח על  חובה -)בנפרד השתלמות/קרן קופה מסלולהעמיתים (כל  טובת •

 –; טובת העמיתים נבחנת "לגופה של קופה" 2005-שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה

בכל מסלול של קופה ו/או קרן השתלמות בנפרד ולא בראיה  להחזקותהבחינה הינה בהתאם 

הכוללת של החברה, תוך בחינת החזקות של אותו מסלול של קופה/קרן השתלמות בני"ע שונים 

של התאגיד נשוא האסיפה ו/או בתאגידים קשורים לתאגיד זה. לפיכך ייתכן מצב בו בשל החזקות 

ים תחת החברה, דרכי הצבעה באותה אסיפה ובאותו שונות בניירות ערך שונים בידי מסלולים שונ

עניין יהיו שונות. מהות הבחינה הינה התועלת הכלכלית שעשויה לנבוע למחזיקים מההחלטה שעל 

 .סדר היום
 הגופים מעורבות"הגברת  2009-9-11 מוסדיים גופים בחוזר כנדרש -תאגידי ממשל איכות •

 ."ןההו בשוק המוסדיים
  

  ההשקעות לוועדת דיווח .2

מוצגים בפני ועדת ההשקעות נתונים בקשר  וחצי לחודש אחתלנוהל החברה בנושא,  בהתאם
פרוט האסיפות בהן נטלה החברה חלק, דרך ההצבעה באותן  –להשתתפות החברה באסיפות, לרבות 

אסיפות והרוב בו התקבלה או נדחתה ההצעה. ועדת ההשקעות אינה מקבלת החלטות  בדרך כלל לגבי 
פות ו/או הצבעה באסיפה בחברה מסוימת או בנושא מסוים, למעט במקרים בהם מדובר השתת

בהצבעה בה קיים ניגוד עניינים. עם זאת, מקיימת ועדת השקעות בחינה שוטפת של מדיניות ההצבעה 
  .   ושל אמות המידה ביחס לאיכות הממשל התאגידי ומבצעת עדכונים לפי הצורך

  

 הנהלים יישום .3

 הנושאים לגבי ההצבעה החלטות. ואת אופן ההצבעה בפועל ותאת חומר הרקע לאספ מתעדת החברה

, מחד, ומצבה של החברה, מתקבלות היום סדר שעל הנושא ניתוח לאחר התקבלו היום סדר שעל

, לצורך קבלת החלטת השקעה, בהתאם למפורט לעיל שפורטוהתייחסות לשיקולים  תוךמאידך, 

  .לגופו מקרה בכל מתקבלות החברה החלטותבנוהל ההשקעות לעניין הצבעה באספות. בכל אופן 
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 תגמול מדיניות  .י

פורסם חוזר הממונה, הכולל הוראות בקשר לגיבוש מדיניות תגמול לנושאי  2014באפריל  10 ביום .1
 ועדת אימצו, הממונה לחוזר בהתאםמשרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים. 

את מדיניות החברה בנוגע לתגמול  הגדירההתגמול  מדיניותאת מדיניות תגמול.  והדירקטוריון התגמול
 ושאי המשרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים של החברה, ובכלל זה היקפו ומרכיביו. נ

בחברה, תוך התחשבות  העובדיםקווים מנחים לעניין אופן התגמול של  קבעה התגמול מדיניות .2
על הצלחותיהם לבין הצורך להבטיח שמבנה  עובדיםבעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל 

  ולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של החברה לאורך זמן.התגמול ע

 נושאי תגמול קהצעת חועלות ההעסקה ברוח תזכיר  תקרתהחברה קבע במסגרת המדיניות,  דירקטוריון .3
תקרת   - 2014-"דהתשע(אישור מיוחד והגבלת הוצאות בשל תגמול חריג),  פיננסיים במוסדות משרה

 מיליון ש"ח לשנה. 3.5השנתית של עובד לא תעלה על עלות ההעסקה 

 :ובהם, בין היתר שוניםנקבעו במדיניות הוראות בנושאים  )תקופתי(מענק  משתנה רכיבל ביחס .4

 . התקופתי המענק בתכנית להשתתף זכאיםה .4.1

של עובד למענק תקופתי ולכל חלקי מענק תקופתי,  זכאותו תישלל בהן נסיבות– מענקים שלילת .4.2
 אשר טרם שולם לו.

 .שנתי מענק לתשלום הסף תנאי .4.3

מהרכיב  100%תקרה של  תוכן קביע מרכזי תפקיד בעלל תקופתיקריטריונים לקביעת המענק ה .4.4
 מסויימים יםמהרכיב הקבוע לעובד 80% -הקבוע במקרה של עמידה ביעדי התוכנית האישית ו

 .) אשר יעמוד במלוא יעדי התוכנית האישית החלה עליובקרה פונקציית(

שבין  הסביר היחס את שקלו והדירקטוריון התגמול ועדת - 7בחברה העסקה תנאי עלות שבין יחס
היחס  את, ובפרט החברהעלות תנאי ההעסקה של בעל תפקיד מרכזי לעלות השכר של שאר עובדי 

 ליחס מגבלות וקבעושל עובדים כאמור,  תחציונישכר הה עלותלו הממוצעת השכר לעלותהסביר 
  :כדלקמן, הרצוי

 היא תגמולו שעלות המרכזי התפקיד בעל של העסקה תנאי עלות שבין הסביר המקסימלי היחס
  .9 פי על יעלה לא החברה עובדי יתר של הממוצעת השכר עלות לבין בחברה הגבוהה

 היא תגמולו שעלות המרכזי התפקיד בעל של העסקה תנאי עלות שבין הסביר המקסימלי היחס
  .16 פי על יעלה לא החברה עובדי יתר של החציונית השכר עלות לבין בחברה הגבוהה

  לפירוט נוסף ראו את המדיניות המלאה באתר האינטרנט של החברה.
   

                                                 
, שהנה תקופת המעבר 2016שנת יתכן שבשל הסכמים קיימים אשר בתוקף, ביחס לנושאי משרה בכירה בחברה, היחסים לעיל עשויים להיות גבוהים יותר עד לתום  7

  כהגדרתה בחוזר האוצר.











 

 

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

  2014בדצמבר  31ליום  דוחות כספיים



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  
  
  
  2014בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 

  
  
  

  תוכן העניינים

  
  
  

 ע מ ו ד 

  
  

 2-3 רואי החשבון המבקרים דוח
  

 4 על המצב הכספיות דוח
  

 5  על הרווח הכולל ותדוח
   

 6  על השינויים בהון ותדוח
   

 7  על תזרימי המזומנים ותדוח
   

 8-24  ביאורים לדוחות הכספיים
   

  









 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

5  

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  על הרווח הכולל ותדוח

  
  
  

  בדצמבר 31יום שנה שהסתיימה בל    

    4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

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

          
 70,411  95,528  124,278  9  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

 1,025  600  537  11  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

         

  71,436   96,128   124,815    סך כל ההכנסות

         
  46,033   56,271   63,689   12  דמי ניהול לחברה קשורה

  13,367   21,677   31,044  13  עמלות, הוצאות שיווק והפצה
  2,254   2,530   3,087   14  הוצאות הנהלה וכלליות

  6,326   7,816   6,958  15  אחרות הוצאות תפעול

      

 67,980  88,294  104,778    סך כל ההוצאות
       
       

  3,456   7,834   20,037    רווח לפני מסים על ההכנסה
      

 1,230  2,826  7,523  7  מסים על הכנסה

      

 2,226  5,008  12,514    רווח לשנה

      
      

 2,226  5,008  12,514    סך כל הרווח הכולל לשנה

       
    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
  

6  

  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  על השינויים בהון ותדוח

  
  
 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
     

 22,357  21,257  1,100  2012בינואר  1יתרה ליום 
        

  2,226   2,226   -   רווח כולל לשנה
        

 24,583  23,483  1,100  2012 בדצמבר 31יתרה ליום 
    

 5,008  5,008  -  השנלכולל רווח 

    
 29,591  28,491  1,100  2013בדצמבר  31יתרה ליום 

    

 12,514  12,514  -  רווח כולל לשנה

     

 42,105  41,005  1,100   2014בדצמבר  31יתרה לים 

     
    



 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  על תזרימי המזומנים ותדוח

  
  
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 2,226  5,008   12,514   לשנהרווח 
      

      פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:
      הפסדים (רווחים) נטו מהשקעות פיננסיות:

 )556(  -   -   נכסי חוב סחירים
 463   -   -   מניות

  )5(  )420(  )427(  קרנות נאמנות

 1,230   2,826   7,523   הכנסהההוצאות מיסים על 

        

   19,610   2,406   1,132 

      
      שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 )1,388(  )2,446(  )1,826(  שינוי בחייבים ויתרות חובה
 639   2,265   120   שינוי בזכאים ויתרות זכות

 )2,318(  4,643   )1,901(  שינוי בזכאים צדדים קשורים

        

  )3,607(   4,462  )3,067( 

      
      השנה:מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

 )3,558(  )3811(  )2,782(  מסים ששולמו

 172   786   1,139   מסים שהתקבלו

       

  )1,643(  )3,025(  )3,386( 
      
      

 )3,095( 8,851   14,360   מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

      
      

      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 8,919  -  -   פיננסיותתמורה ממימוש השקעות 

 )9,733( )2,408( )6,507(  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

        

 )814( )2,408( )6,507(  השקעה שימשו לפעילותש  מזומנים נטו
        
        

 )3,909(  6,443   7,853   עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
       

 14,713   10,804   17,247   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

       

 10,804   17,247   25,100   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  כללי  -  1 ביאור

  
  תיאור כללי של החברה ופעילותה:

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

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

  :מסלוליותקופות גמל שלוש החברה עוסקת בניהול 
  
  קרן השתלמות -ילין לפידות   )1(
  קופת גמל -ילין לפידות   )2(
  קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות   )3(

  
לחוק  4, במסגרת תיקון מס' ")הממונה" -(להלן  סכון במשרד האוצריחהביטוח והבהתאם לאישור הממונה על שוק ההון, 

, בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת, 2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה
  .וילין לפידות קרן השתלמות לפידות קופת גמלילין הושלמו מיזוגי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לתוך 

 
ילין לפידות קופת לכו כל קופות הגמל למסלולי השקעה במסגרת קופת הגמל הפ 2012בינואר  1החל מיום לכך,  בהתאם

  ילין לפידות קרן השתלמות.לגמל וכל קרנות ההשתלמות למסלולי השקעה בקרן ההשתלמות 
  

לא חל כל שינוי במדיניות ההשקעה וזכויות העמיתים של קופות הגמל קרנות ההשתלמות עקב הפיכתן למסלולי השקעה 
  האמורות.בקופות 

  
  

  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 

המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך . עיקרי (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 
  יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים אלה. 

  
) בכפוף להתאמות מסויימות להוראות IFRSהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספיים בינלאומיים (  ב.

  "ההוראות").  -הממונה (להלן 
  

  :ותהליכים נהלים, מטרות, הון ניהול  .ג

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

מניותיה, וכן על מנת לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית. הדירקטוריון מפקח על רווחיות  לבעלי תשואה להניב
בדצמבר  31להלן. נכון ליום  6החברה ועל יציבותה הפיננסית. החברה כפופה לדרישות הון חיצוניות, כאמור בביאור 

  , החברה עומדת בדרישות ההון החיצוניות כאמור.2014
  

  הכספי: מתכונת הצגת דוח על המצב  .ד

  
בהתאם להנחיות והחוזרים של הממונה בדבר מבנה החברה מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי 

  ).IFRSהגילוי בדוחות הכספיים של חברות מנהלות ובהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (
  

  חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיים:  ה.

  
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס העלות ההיסטורית, למעט מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

  והפסד.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית  -  2 ביאור

  
  מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד:  .ו

  
, לאור המבנה חברהלהערכת ה ההוצאות. מהותהוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגות בהתבסס על 

  , סיווג ההוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.חברההארגוני של ה
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:  .ז

  
שהוא מטבע הפעילות של הסביבה הכלכלית העיקרית בה של החברה ערוכים בשקלים חדשים הדוחות הכספיים 
  ."מטבע הפעילות") –היא פועלת (להלן 

  
  מזומנים ושווי מזומנים:  .ח

  
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן 

  קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים.
  

  נכסים פיננסיים:  ט.

 
  :ליכל  )1(

  
נכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של 
המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינם תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה במסגרת 

 חברהההזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר (המועד בו 
  התחייבה לרכוש או למכור נכס).

 
השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם נכסים 

  פיננסיים המסווגים בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח והפסד, אשר מוכרים לראשונה לפי שוויים ההוגן.
  

המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות 
  של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:

  
  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. �
  חייבים. �
  

  .גי 2 ים,"מכשירים פיננסיים" ראה ביאורIFRS9ן פרסום ילענ
  

  :ם בשווי הוגן דרך רווח והפסדנכסים פיננסיי  )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.
  

  כמוחזק למטרות מסחר, אם:נכס פיננסי מסווג 
  
  הוא נרכש בעיקרו למטרת מכירה בעתיד הקרוב; או �
ידי החברה ולגביהם קיימת ראיה -הוא מהווה חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים, המנוהלים יחד על �

 לדפוס פעילות שבוצע לאחרונה לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר; או
 כמכשיר מגדר.הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינו מיועד ואפקטיבי  �

 
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 

לעניין או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם בתוכו כל דיבידנד 
  .ב.4אור יאופן קביעת השווי ההוגן, ראה ב
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  (המשך) מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  (המשך) נכסים פיננסיים:  ט.

 
  :חייבים  )3(

  
  טוט בשוק פעיל, מסווגים כחייבים.חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם צי

  
  הכרה בהכנסה:  .י

  
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: מתן השירותהכנסה ממתן שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של 

  
 ניתן למדידה באופן מהימן;סכום ההכנסה  �
 צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה;  �
 בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן מתן השירותשלב ההשלמה של  �
 ניתנות למדידה באופן מהימן.  ווהעלויות הנדרשות להשלמת מתן השירותהעלויות שהתהוו במסגרת  �

  
  :הכנסות ריבית  )2(

  
  ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. בסכום ההשקעההכנסות ריבית נצברות על בסיס עיתי בהתחשב 

  
  :הכנסות מדיבידנד  )3(

  
  הכנסות מדיבידנד בגין השקעות מוכרות במועד בו נוצרה הזכאות לקבלת הדיבידנד.

  
  הכנסה:המסים על   .אי

 
  :כללי  )1(

  
את סך המסים השוטפים וכן את סך השינוי ביתרות המסים הוצאות (הכנסות) המסים על ההכנסה כוללות 

  הנדחים.
  

  :מסים שוטפים  )2(
  

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה במהלך תקופת 
הדיווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות 

אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או ניתנים לניכוי.  והוצאות
נכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר 

  חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
  

שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז נכסים והתחייבויות מיסים 
 את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

  
  :מסים נדחים  )3(

  
ת לבין ערכם החברה יוצרת מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויו

בדוחות הכספיים. יתרות המסים הנדחים (נכס או התחייבות) מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים  בעת 
מימושן, בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 

הפרשים הזמניים בין ערכם . התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההדוח על המצב הכספי
לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים 
הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני 

  הניתן לניכוי.
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  (המשך) מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  סווג ריבית ששולמה וריבית שהתקבלה בדוח על תזרימי המזומנים:  .בי

  
בגין ריבית ששולמה כתזרימי תזרימי מזומנים וכן בידיה שהתקבלה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית  חברהה

ל כתזרימי תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים ככל מזומנים אשר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת.
מזומנים אשר שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו 

  לפעילות השקעה או מימון. 

  
  :ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה ,אינם בתוקףושפורסמו ותיקונים לתקנים פרשנויות  ,תקנים  .גי

  
� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

 
אשר תוקנו ביחס לאלו שפורסמו  את הוראות הסיווג והמדידה של נכסים פיננסיים סופי כולל בין היתרההתקן 

וכן כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו  ,2009בשלב הראשון בשנת 
בינואר  1לות ביום . התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחי2010בשלב השני בשנת 

  או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2018
  

הנהלת החברה מעריכה כי השפעת יישום התקן על דוחותיה הכספיים של החברה אינה צפויה להיות 
   מהותית.

  
� IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות"  

 
נובעות מחוזים עם התקן החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות ה

 IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 
"חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת 

ישות צופה לקבל בתמורה להם. הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שה
לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים 

 המנויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותן סחורות או שירותים.
 

 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
  
 חוזים) עם הלקוח.זיהוי החוזה (או ה  .1
 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.  .2
 קביעת מחיר העסקה.  .3
 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.  .4
 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.  .5

 
  יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.

 
קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם בנוסף, 

אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את 
  ת.המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחו

 
או לאחריו. יישום  2017בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

מוקדם אפשרי. ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגרת 
  הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.

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

פעילותה. הנהלת החברה תבחן את השפעת יישום הוראות התקן על החוזים עם לקוחותיה ותבחן האם 
להוראות אלו תהיה השפעה מהותית על עיתוי ואופן ההכרה בהכנסה מחוזים אלו, אשר יש בהם על מנת 

 ל הדוחות הכספיים של החברה.להשפיע ע
  

  :פעילות מגזרי  .יד

  
גישת ההנהלה לבחינת תוצאות התפעוליות של החברה, היא לראות את כל הפעילות של החברה לניהול קופות גמל 

  פעילות. מגזר פעילות אחד. לפיכך, החברה אינה מציגה ביאור על מגזריכוקרנות השתלמות 
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  (המשך) מדיניות חשבונאית  -  2ביאור 

  
  :הצמדה בסיס   .טו

  
  הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח. יתרות  )1(
 
  להלן נתונים על המדד:   )2(

 מדד בישראל 
 מדד בגין מדד ידוע  
 נקודות  נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:
  119.77   119.77 2014בדצמבר  31ליום 
  120.01  119.89  2013בדצמבר  31ליום 

    

 % % שיעורי השינוי:

   :לשנה שנסתיימה
  )0.20(  )0.10( 2014בדצמבר  31ביום 
  1.82  1.91  2013בדצמבר  31ביום 
  1.64  1.44  2012בדצמבר  31ביום 

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -  3 ביאור

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
 84  84   הוצאות מראש

  8,435   10,261  לקבל דמי ניהול קופות גמל

  8,519   10,345   סה"כ חייבים ויתרות חובה

      
  
  

  :השקעות פיננסיות  -  4ביאור 

  
  ההרכב:

  2014בדצמבר  31ליום   

  

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  סה"כ  והפסד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  19,322   19,322   קרנות נאמנות

      
  

  2013בדצמבר  31ליום   

  

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

  סה"כ  והפסד

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  12,388   12,388   קרנות נאמנות
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  : (המשך)השקעות פיננסיות  -  4ביאור 

  
  :סחירים נכסים  .א

  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      :קרנות נאמנות
      

      מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

  12,388   19,322   קרנות נאמנות -מוחזקות למסחר 

  12,388   19,322   קרנות נאמנותסך הכל 

      
  
  :שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות  .ב

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

  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  •
  

השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, היתרות 
  לשווי ההוגן שלהם.קרובות ת או ונכסי מיסים שוטפים, תואמבשווי הוגן, 

  
  2014בדצמבר  31ליום   

  סה"כ  3רמה   2רמה   1רמה   

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

          

  19,322   -   -   19,322   נאמנות קרנות

          
 

  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

          
  
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -  5 ביאור

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   

      

  17,247   25,100   מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

  17,247   25,100   מזומנים ושווי מזומנים

      
יבית בגין הפקדות בנקאיות המזומנים בתאגידים הבנקאיים נושאים ליום המאזן ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ר

  .יומיות
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  הון עצמי ודרישות הון  -  6 ביאור

  
  :הרכבה  א.

  2013-ו 2014בדצמבר  31לימים   

  נפרע  מונפק  ם ו ש ר  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  1,100   1,500   10,000   ש"ח ע.נ. כ"א 1רגילות בנות מניות 

        
  
  :זכויות הנלוות למניות  .ב

  
  הדירקטורים בחברה.זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי 

  
  :ניהול ודרישות הון  .ג

  
מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי   )1(

לדרישות כפופה שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכן על מנת לתמוך בפעילות עסקית עתידית. החברה 
  .להלן כמפורטבהתאם לתקנות הון 

  
קופות ( להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החברה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  )2(

תקנות  - (להלן 2012-ע"ב) התשמזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה(הון עצמי  )גמל
  :הממונהההון) והנחיות 

 
  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
 34,263   39,947   (א)(ב)  הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 1,307   1,306   (ג)  הסכום הנדרש ערב פרסום התיקון

 32,956   38,641   הפרש
      

 26,365   38,641   (ד)  ההפרש הנדרש להשלמה

 27,672   39,947  בדצמבר על פי תקנות ההון 31הסכום הנדרש ליום 

 29,591   42,105   הון עצמי קיים

 1,919   2,158   עודף

    
  

  הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין:  (א)
  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  13,190   15,000   מיליארד 15עד  מנוהליםהנכסים מההיקף  0.1%

  -   452   מיליארד 15מעל  מנוהליםהנכסים מההיקף  0.05%
  22,074   26,195   הוצאות שנתיותה מסך 25%

  )1,000(  )1,700(  הקלה בגין עריכת ביטוח

  34,263   39,947   הנדרשההון העצמי סך כל סכום 
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  (המשך) הון עצמי ודרישות הון  -  6ביאור 

  
  (המשך) ניהול ודרישות הון:  ג.

  
  (המשך)  )2(

  
חברות מ הנדרש המזערי כללים לחישוב ההון פורסמו תקנות ההון הקובעות  2012בחודש פברואר   )(ב

  בשל סיכונים תפעוליים.ת של קופות גמל ומנהל
  

הוצאות המנוהלים ושיעור מסך הנכסים הרש יבוסס על שיעור מסך , ההון הנדההון בהתאם לתקנות
  שנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.ה
  

ן העצמי המזערי הנדרש. הוראות אלו שקעה של ההובנוסף לכך, נקבעו במסגרת התקנות כללי ה
(כללי השקעה החלים על גופים  הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)תקנות מסגרת ב הורחבו

  .כללי ההשקעה) - (להלן 2012שפורסמו בחודש אפריל  2012-מוסדיים), התשע"ב
  

בדרישות הון של  )2014עד לתום שנת ( שעניינו מתן הקלותפורסם חוזר ההון, תקנות יחד עם 
חברות מנהלות, במסגרת החוזר ניתנו הקלות בהון הנדרש בשל ניהול קרן פנסיה ותיקה, קופת גמל 
המבטיחה תשואה, קופת גמל מרכזית לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש 

  בהוראות הדין.
  

מנהלת של קופות גמל, על פי עד ליום פרסום תקנות ההון, ההון עצמי המינימלי הנדרש מחברה   (ג)
, הוא בסך מיליון ש"ח, כשהוא 1964-תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד

 .2001צמוד למדד המחירים לצרכן בסוף כל שנת כספים, החל ממדד נובמבר 
  

חישוב ההון בנוסף לכך, בהתאם לחוזר אגף שוק ההון, הוצאות רכישה נדחות לא יחשבו כנכס לצורך 
  העצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת.

  
בהתאם לתקנות ההון, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד למועד פרסום הדוח הכספי, את הונה   (ד)

ההפרש).  -העצמי בגין ההפרש שבין ההון הנדרש ערב התיקון להון הנדרש לפי תקנות ההון (להלן 
ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי. הגדלת ההון העצמי תעשה במועדים ובשיעורים 

  הלן: המפורטים ל
  

  מההפרש; 30%לפחות  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 
  פרש.יושלם מלוא הה 2014בדצמבר  31עד למועד פרסום הדוח הכספי ליום 

  
לפחות מסכום ההון העצמי  50%נזילים  , חברה מנהלת תחזיק בנכסיםכללי ההשקעהלבהתאם   (ה)

  המזערי הנדרש ממנה.
  

  :2014בדצמבר  31להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 
  

  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  13,836   19,974   ) לעיל)2המעבר (ראה ג(נכסים נזילים נדרשים בהתאם להוראות 

      

  29,635   44,422   נכסים נזילים וסחירים

      
  

  .2014בדצמבר  31החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 
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  מסים על ההכנסה  -  7 ביאור

  
  :החברהחוקי המס החלים על   א.

  
  . 1975-"מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו הינה החברה

  
  :החברהשיעורי המס החלים על הכנסות של   ב.

  
שיעור מס הרווח החל המס הסטטוטורי החל על מוסדות כספיים ובכללם החברה, מורכב ממס חברות וממס רווח. 

  .37.71%ואילך הינו  2014על המוסד הכספי החל משנת 
  

 הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:להלן שיעורי המס 
  

  
עור מס יש

  עור מס רווחיש  חברות

עור מס כולל יש
במוסדות 

  כספיים

  %  %  %  

        שנה
2012 25 16.3(*) 35.53(*) 
2013 25 17.6(*) 36.21(*) 
 71.37 18 26.5 ואילך 2014

       
  שיעור משוקלל.  (*)
  

  שומות מס:  ג.

  
  :סופיותשומות מס 

  
  .2010לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

  
  מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד:  ד.

  לשנה שהסתיימה  

  בדצמבר 31ביום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      :הוצאות מסים שוטפים
  2,668   7,383   בגין השנה השוטפת

  -   )22(  נטו התאמות בגין שנים קודמות,
      

      :הוצאות מסים נדחים

  158   162   יצירה והיפוך של הפרשים זמניים (ראה גם ה' להלן)

   7,523   2,826  

      
  מסים נדחים:  ה.

  
מכשירים 
  סה"כ  פיננסיים

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  2   2  2013בינואר  1יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

  158   158   והפסדשינויים אשר נזקפו לרווח 
      

  160   160   2013בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 
  322   162   שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

      

  322   322   2014בדצמבר,  31יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 
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  (המשך) מסים על ההכנסה  -  7ביאור 

  
  (המשך) מסים נדחים:  ה.

  
  מוצגים במאזן כדלקמן:המסים הנדחים 

  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      

  160   322   התחייבויות בגין מסים נדחים

      
  

  :מס תיאורטי  .ו

  
להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח והפסד 

  לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:היו מתחייבים במס 
  

  בדצמבר 31יום ב לשנה שהסתיימה  

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  3,456   7,834   20,037   רווח לפני מסים על ההכנסה

        
  שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים 

  35.53%  36.21%  37.71%   (ראה ב לעיל)
        

מס (חיסכון במס) מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי הכולל 
  1,228   2,837   7,556   הפחתה בגין אי החלת מס רווח על חברות שאינן מוסד כספי

        
        מהגורמים הבאים: עלייה (ירידה) במסים על ההכנסה הנובעת

  )104(  )16(  )13(  הכנסות פטורות 
הפסדים והטבות לצרכי מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים 

  92   5   2   בעבר, אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים בתקופות הדיווח
  14   -   )22(  מסים בגין שנים קודמות

        

  1,230   2,826   7,523   מסים על ההכנסה

        

  35.59%  36.07%  37.55%  אפקטיבי ממוצעשיעור מס 

        
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -  8 ביאור

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

      
  3,771   4,190   הוצאות לשלם

  314   15   ספקים ונותני שירותים

  5,367   3,466   (*)יתרה בגין הסכם מתן שירותים  -חברה קשורה 

  9,452   7,671   סך הכל זכאים ויתרות זכות

      
. יתרת ההתחייבות הינה בגין הסכם מתן שירותים שהחברה בבעלות מלאה של חברת האם הינההחברה הקשורה   (*)

  .12ראה ביאור  מקבלת מחברה קשורה. היתרה אינה נושאת ריבית
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  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו  -  9ביאור 

  
  ההרכב:

  ניהול דמי    
  שיעור ממוצע

  דמי ניהול
  לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה    

  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   שיעור דמי  

  2 0 1 4  2 0 1 4  ניהול מירבי (*)  

    אלפי ש"ח    
        :מצבירה ניהול דמי

  0.80%   49,382   1.05%  קופות גמל -ילין לפידות 
  0.86%   71,448   2.00%  קרן השתלמות -ילין לפידות 

  0.66%   3,448   2.00%  קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות 

  0.83%   124,278     סך הכל

        
  
  

  דמי ניהול    
  שיעור ממוצע

  דמי ניהול
  לשנה שנסתיימה  לשנה שנסתיימה    

  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   שיעור דמי  

  2 0 1 3  2 0 1 3  ניהול מירבי (*)  

    אלפי ש"ח    
        :מצבירה ניהול דמי

  0.84%   40,318   1.10%  קופות גמל -ילין לפידות 
  0.91%   51,587   2.00%  קרן השתלמות -ילין לפידות 

  0.67%   3,623   2.00%  קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות 

  0.87%   95,528     סך הכל

        
  
  

  דמי ניהול    
  שיעור ממוצע

  דמי ניהול
  שנסתיימהלשנה   לשנה שנסתיימה    

  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   שיעור דמי  

  2 0 1 2  2 0 1 2  ניהול מירבי (*)  

    אלפי ש"ח    
        :מצבירה ניהול דמי

  0.87%   32,390   2.00%  קופות גמל -ילין לפידות 
  0.93%   34,723   2.00%  קרן השתלמות -ילין לפידות 

  0.73%   3,298   2.00%  קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות 

  0.89%   70,411     סך הכל

  
  
        
שיעור דמי ניהול מקסימלי בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), (דמי ניהול),   (*)

  .2012-התשע"ב
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  נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה  -  10 ביאור

  
  היקף נכסים מנוהלים, תקבולים ותשלומים:  א.

  בדצמבר 31 ליום  
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

  4 1 0 2  4 1 0 2  

  תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       
  102,637   176,045   6,379,261  קופת גמל

  314,391   1,195,462   9,022,534   קרן השתלמות
  28,941   -   502,111   קופה מרכזית לפיצויים

  445,969   1,371,507   15,903,906   סך הכל

        
  
  

  בדצמבר 31 ליום  
  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

        
  

  

  בדצמבר 31 ליום  
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

  2 1 0 2  2 1 0 2  

  תשלומים  תקבולים  סך נכסים מנוהלים  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

       
  105,064   73,106   4,149,345  קופת גמל

  180,970   558,994   4,573,613   קרן השתלמות
  34,312   -   520,998   קופה מרכזית לפיצויים

  320,346   632,100   9,243,956   סך הכל
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  (המשך) נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה  -  10ביאור 

  
  העברות כספים:  ב.

  שהסתיימהלשנה   לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה  

  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  סה"כ  קופות גמל  סה"כ  קופות גמל  סה"כ  קופות גמל  

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

 צבירההעברות 

              קופהל
העברות מחברות 

  967   967   5,522   5,522   2,318   2,318   ביטוח
העברות מקרנות 

  526   526   1,605   1,605   4,952   4,952   פנסיה
העברות מקופות 

  2,061,151   2,061,151   2,692,135   2,692,135   1,666,082   1,666,082   גמל

סך כל העברות 

  2,062,644   2,062,644   2,699,262   2,699,262   1,673,352   1,673,352   לקופה צבירה
              

 צבירההעברות 

              מהקופה
העברות לחברות 

  9,580   9,580   4,104   4,104   3,977   3,977   ביטוח
העברות לקרנות 

  78   78   8,433   8,433   3,270   3,270   פנסיה 
העברות לקופות 

  203,996   203,996   297,691   297,691   696,777   696,777   גמל

סך כל העברות 

  213,654   213,654   310,228   310,228   704,024   704,024   מהקופה צבירה
              

העברות צבירה, 

  1,848,990   1,848,990   2,389,034   2,389,034   969,328   969,328   נטו

              
  
  

  רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון  -  11 ביאור

  
  ההרכב:  .א

  בדצמבר 31יום בלשנה שהסתיימה   

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

רווחים מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, הפרשי הצמדה, 
בשווי הוגן דרך רווח  הפרשי שער ודיבידנד בגין נכסים המוצגים

  50   420   427   או הפסד
  369   -   -   מנכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד הכנסות ריבית

  283   -   -   הכנסות מדיבידנד
  323   180   110   הכנסות מימון, נטו

  1,025   600   537   סך הכל רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון
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  (המשך) רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון  -  11ביאור 

  
  :בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד , נטורווחים מהשקעות  ב.

  
  בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה   

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש:

  702   2,828   7,853   בגין נכסים מוחזקים למסחר

        
  
  

 דמי ניהול לחברה קשורה  -  12ביאור 

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

  ,היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד
  .בתוספת מע"מ מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה 80% -זאת בתמורה ל

  
  על הכנסה. יסיםוח מפעילות רגילה לפני מ(בתוספת מע"מ) מהרו 70%, משלמת החברה 2013ביולי  1בתוקף מיום 

  
  

  והפצהעמלות, הוצאות שיווק   -  13 ביאור

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה   

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  10,468   17,472   25,119   עמלות שיווק
  2,899   4,205   5,925   עמלות הפצה

   31,044   21,677   13,367  

        
  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -  14 ביאור

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ביום לשנה שהסתיימה   

  4 1 0 2  3 1 0 2  2 1 0 2  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

        
  806   1,035   927   שירותים מקצועיים

  140   127   127   ביטוח אחריות מקצועית
  417   390   916   אחזקת משרד

  649   667   717   שכר דירקטורים
  209   257   317   אגרות
  33   54   83   אחרות

   3,087   2,530   2,254  

        
  
  

 אחרות תפעולהוצאות   -  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. 
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  עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות   -  16ביאור 

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  א.

  2014בדצמבר  31ליום  

 
בדבר 
  צדדים  תנאים

  קשורים  ראה ביאור  

      

  3,994    4        קרנות נאמנותהשקעות ב

      

  3,466   12, 8  זכאים ויתרות זכות

      
  
  עם בעלי עניין וצדדים קשורים:עסקאות   .ב

  שנסתיימהלשנה  

  2014בדצמבר  31ביום  

 
בדבר 
  צדדים  תנאים

  קשורים  ראה ביאור  

      

  5     רווח מהשקעות, נטו

      

  63,689   12  דמי ניהול לחברה קשורה

      
  
  

  ניהול סיכונים  -  17 ביאור

  
  :כללי  א.

  
סיכונים פיננסיים, סיכון החברה פועלת במגזר פעילות קופות גמל. פעילות החברה בשוק ההון חושפת אותה למגוון 

שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. השווקים הפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ונתונים להשפעות מגורמים 
  כלכליים, פוליטיים וביטחוניים בישראל ובעולם העלולים להשפיע על נכסי החברה.

  
  :תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים  ב.

  
מונה בחברה מנהל סיכונים האמון על  קופות הגמל שבניהול החברהעה האפשרית בנכסי במטרה למזער את הפגי

ואופן ניהולם. מנהל הסיכונים פועל באופן בלתי  בניהול ההשקעות בקופות הגמל תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים
תלוי לתהליך ניהול ההשקעות בקופות הגמל ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת לפחות אחת בשנה על 
ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המידה לשם זיהוי, מדידה והערכה של הסיכונים. תהליך זיהוי 

ליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, והמדידה הינו תה
  שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם.

  
בקרנות  פי הנחיות דירקטוריון החברה-מושקע על 2014בדצמבר  31תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום 

בתקנות הפיקוח על ובפיזור התואם את הנדרש  אפיקים הנחשבים סולידיים,עיקר בנאמנות בלבד המושקעות ב
 (להלן :"תקנות השקעה"). 2012-שירותים פיננסים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים), התשע"ב

בפיזור התואם את הנדרש בתקנות  ת בנקאיםושווי מזומנים בפיקדונו מזומנים בנוסף, כוללים נכסי החברה
  ההשקעה. 

  
 .איאשר מתןפועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת בהחברה 

בתאגידים בנקאיים ישראליים בעלי דירוג אשראי גבוה. בהתאם  יםמופקד החברה של המזומנים ושווי מזומניםה
  לסיכון אשראי הינה נמוכה. חשיפת החברה, להערכת הנהלת החברה, לכך
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  (המשך) ניהול סיכונים  -  17ביאור 

  
  (המשך) תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים:  ב.

  
מסך  81% -אלפי ש"ח, המהווים כ 44,422 -, סך של כ2014בדצמבר  31 ליוםמתוך יתרת הנכסים של החברה, 

נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק בנכסים 
מההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנהלת החברה כי חשיפת החברה לסיכון  50%-נזילים בסכום שלא יפחת מ

  נזילות הינה נמוכה. 
  

  דרישות חוקיות:  ג.

  
 -, (להלן 2009-2-3פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גמל   2009באוגוסט,  9 יוםב
"), על פי החוזר נדרשת החברה להקים יחידת ניהול ובקרת סיכונים נפרדת מיחידת ניהול ההשקעות החוזר"

ף ורציף לדירקטוריון, לועדת ומיחידת ייזום האשראי הלא סחיר על מנת לקיים מערך ייעוץ אובייקטיבי, מקי
ההשקעות, לוועדת האשראי ולהנהלת החברה המנהלת, לגבי כל סיכון מהותי לחסכונות המנוהלים בכל קופת גמל 

מונה בחברה מנהל שבניהול החברה, הגלום בנכסי ההשקעה המוחזקים כנגד חסכונות העמיתים. כאמור לעיל, 
. החברה פועלת בהתאם פיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמלסיכונים האמון על תהליכי הערכת הסיכונים ה

  לדרישות החוזר.
  
 :סיכוני שוק  ד.

  
תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה הסיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של  סיכון שוק הוא  )1(

סיכון  ,סיכון שוק כולל סיכון לשינוי במחירי ושערי הבורסה, סיכון בסיס במטבע .הנובע משינויים בתנאי השוק
  .וסיכון השינוי במדד המחירים לצרכן בשינוי בשווי ההוגן עקב שינוי בשערי הריבית

  
כולל השקעה בקרנות נאמנות  2014בדצמבר  31לעיל, תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום  כאמור

בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים. קרנות הנאמנות משקיעות בעיקר בנכסי חוב בלבד המושקעות 
  .הצמודים למדד המחירים לצרכן

  
  :הבורסה ובשערי במחירי שינוי - רגישות מבחן ניתוח הלןל  )2(

  
  :2014 בדצמבר 31 ליום

  
(הפסד)  רווח

  הוגן שווי  (*) מהשינויים
(הפסד)  רווח

  (*) מהשינויים

  10%    )10%(  

        

  )1,204(  19,322   1,204   בארץ נאמנות קרנות

        
        (*) נטו, כולל השפעת המס 
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  (המשך) ניהול סיכונים  -  17ביאור 

  
 (המשך) סיכוני שוק:  ד.

  
  :פירוט הנכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה  )3(

  
  2014בדצמבר  31ליום   

  סה"כ  צמוד  לא צמוד  

  אלפי ש"ח  ש"ח אלפי  אלפי ש"ח  

        נכסים:
  -   -   -   נכסי מיסים שוטפים
  10,345   -   10,345   חייבים ויתרות חובה

        
        השקעות פיננסיות:

  19,322   19,322   -   קרנות נאמנות

  25,100  -  25,100     מזומנים ושווי מזומנים

        

  54,767   19,322   35,445   סך הכל נכסים

        
        

  42,105   -   42,105   כל הוןסך 

        
        התחייבויות:

  322   -   322   התחייבויות בגין מסים נדחים
  4,669   -   4,669   התחייבות בגין מיסים שוטפים

  7,671   -   7,671   זכאים ויתרות זכות

  12,662   -   12,662   סך כל ההתחייבויות
        
        

  54,767   -   54,767   סך כל ההון וההתחייבויות

        
  

 :סיכוני נזילות  ה.

  
סיכון נזילות הוא הסיכון להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר סביר בשווקים השונים 
בהם מחזיקה החברה. על מנת להתמודד עם סיכון זה מחזיקה החברה כמות מספקת של נכסים נזילים בפיזור 

  הנזילות.שלדעת מנהליה מקטין את סיכון 
  

מסך  81% -, המהווים כש"חאלפי  44,422 -סך של כ, 2014בדצמבר  31 ליוםמתוך יתרת הנכסים של החברה, 
נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק בנכסים 

מעריכה הנהלת החברה כי החשיפה לסיכון נזילות מההון הנדרש. לאור זאת,  50%-נזילים בסכום שלא יפחת מ
  הינה נמוכה.

  
  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 פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת  החברהכאמור לעיל, 
, גבוה אשראי דירוג בעלי ישראלים בנקאיים בתאגידים מופקדים החברה של המזומנים ושווי והמזומניםבאשראי 
 , להערכת הנהלת החברה, החשיפה לסיכון אשראי הינה נמוכה.לכך בהתאם
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