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 בע"מ גמלילין לפידות ניהול קופות 
 )"החברה"(

  תיאור עסקי התאגיד
 מבוא

ליום תאגיד , להלן דוח תיאור עסקי ה2174בנובמבר  7מיום  2174-2-32גופים מוסדיים  חוזרבהתאם להוראות 
 "(.   תקופת הדוח)" 2174בשנת  הוהתפתחות עסקיחברה הסוקר את עסקי ה 2171בדצמבר  37
 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד – א' חלק
 
 הותיאור התפתחות עסקיחברה פעילות ה .3

 

 חוקכחברה פרטית בעירבון מוגבל, על פי  ,2111בנובמבר  21החברה נתאגדה בישראל ביום  .7.7
 .7222 -"ט התשנהחברות 

בעירבון "( הינה חברה פרטית החברה" –)להלן בדוח זה  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ .7.2
. 2111בנובמבר  21שנרשמה ברשם החברות ביום , 7222 –"ט התשנהחברות  חוקמוגבל, על פי 

במהלך . 2111קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  1החברה החלה לפעול בניהול 
)עד למועד מיזוגן של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות   2177שנת 

מרכזית  וקופהקרנות השתלמות  1קופות גמל,  4בידי החברה  נוהלון( מסלוליות, ראה להל
 . אחת לפיצויים

הושלם הליך מיזוג קופות הגמל שבניהול החברה, באופן שהחל מיום  37.72.2177 ביום .7.3
מאותו סוג  הקופות יתרמכל סוג, אליה מוזגו  בלבד מנהלת החברה קופה אחת 7.7.2172

 לחוק 1' מס תיקוןל בהתאם וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי, החברה בידי שנוהלו
 חוק במסגרת נחקק אשר, 2114-"ההתשס(, גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח

(, 2112-2171 לשנים ליתהכלכ התוכנית ליישום חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות
 .ההון שוק עלהממונה  שפרסם לנוהל ובהתאם, 2112-"טהתשס

 בקופה', ב כללי, נוסף השקעה מסלול פתיחת, ההון שוק על הממונה אישר 28.1.73 ביום .7.1
 . 12/2174בחודש  פעילותו החל זה מסלול. לפיצויים המרכזית

אישר הממונה על שוק ההון, פתיחת מסלול השקעה חדש בקרן ההשתלמות:  8.1.71ביום  .7.4
  .12/2171 חודשב פעילותו החל המסלולילין לפידות השתלמות מסלול מנייתי. 

, "מסלולי השקעה בקופות 2174-2-22, בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 7.7.74ביום  .7.4
, אשר מהווים מודל הכולל מסלולי השקעה המותאמים לגיל עמיתיההחברה גמל", הפעילה 

. במסגרת זו, נפתחו שני מסלולי קופת מסלולי ברירת מחדל בעת הצטרפות עמיתים חדשים
מסלול ה" ו". בנוסף, הוסבומעלה 41"מסלול לבני -ומטה" ו 41"מסלול לבני  - גמל חדשים

". 41עד  41"מסלול לבני -מסלול כללי ב'", לה" -מניות", ו 24%"מסלול אג"ח עד -כללי" ל
מניות". בסך הכל,  24%אג"ח עד  "מסלול -כמו כן, קרן השתלמות "מסלול כללי" הוסבה ל

מסלולי קרן  4מסלולי קופת גמל,  1 החברה מנהלת, יםליום פרסום הדוחות הכספי נכון

 מרכזית לפיצויים.  מסלולי קופה 2-והשתלמות 
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 ניהולשב והקופה המרכזית לפיצויים ההשתלמות ןקר ,קופת הגמל מסלולירשימת  להלן
 :2174לינואר  7החל מיום  החברה

 גמל קופת
  ומטה 41ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 41עד  41קופת גמל מסלול לבני  ילין לפידות 

 ומעלה 41מסלול לבני  קופת גמל ילין לפידות 

  מניות 24%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 

 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח 

 ילין לפידות קופת גמל אג"ח ממשלת ישראל 

 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות 

  

 השתלמות ןרק

 מסלול כללי ילין לפידות קרן השתלמות 
  מניות 24%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 

 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 

 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל 

 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות 

 

 לפיצויים מרכזיות קופות

 מסלול כללי ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 לי ב'לכמסלול  לפידות קופה מרכזית לפיצוייםילין 

 

 בעלי המניות בחברה .7.1
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 473741314
ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ,  ות:קשור ותהמונפק של חבר ן)מחזיקה במלוא הונ

קרנות נאמנות בע"מ, העוסקת בניהול  להעוסקת בניהול תיקי השקעות, ילין לפידות ניהו
ויי. אל. לקוחות כשירים בע"מ העוסקת בניהול תיקי השקעות של לקוחות  -ו קרנות נאמנות

, יאיר לפידותו דוח הם דב ילין. בעלי המניות בילין לפידות החזקות בע"מ למועד ה(כשירים
ולידר שוקי הון  מזכויות ההצבעה, 24%-מהזכויות בהון ו 21.38%-המחזיקים  כל  אחד ב

באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים  וההצבעההון מזכויות ה 41%-בע"מ המחזיקה ב
 ( בע"מ. 2114)

 
שליטה בחברה בשיעור של דב ילין ויאיר לפידות, מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי 

נכנס לתוקפו הסכם   1.71.2171ביום כל אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל.  24%
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 2114)

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,

 דן דוד ז"ל בקרן דן דוד הינן בידי עזבונו. והזכויות שהיו נתונות למר חדש שליטה
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 הקבוצה מבנה .7.8

 :נכון למועד הדוח האחזקות בחברהבתרשים שלהלן מתואר מבנה 

 

 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 

 .7224 -שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות התשנ"ה בבייעוץ השקעות, 

קרנות  להינה חברה שהוקמה לצורך ניהו  "(נאמנות"י.ל.  –)להלן  קרנות נאמנות בע"מ לילין לפידות ניהו
 נאמנות. 

הינה חברה פרטית שעיסוקה  "(לקוחות כשירים" ניהולויי. אל.  " –)להלן ויי. אל. לקוחות כשירים בע"מ 
 .ללקוחות כשירים ניהול תיקי השקעות

 

 היסוד ובמסמכי החברה בפעילות שינויים .7.2
/או ו עסקיה בניהול, החברה בפעילות אחרים/או ו מבניים שינויים חלו לא הדוח בתקופת
  .החברה של היסוד במסמכי שינויים חלו לא וכן בה בשליטה

 
 הרגיל העסקים במהלך שלא מהותי בהיקף נכסים של העברה או מכירה, רכישה .7.71

 במהלך שלא, מהותי בהיקף נכסים של העברות או מכירות, רכישות נערכו לא הדוח בתקופת
  .החברה של הרגיל העסקים
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  תחומי פעילות .5

 כדלקמן: הנםלמועד דוח זה, תחומי הפעילות של החברה, 
 

 "ילין לפידות קופת גמל" :)*( (לתגמולים ואישית לפיצוייםקופת גמל )לחיסכון קופת גמל  2.7
 :קופ"ג מסלולית הכוללת מסלולי השקעה כמפורט להלן -

הקופה נכסיו יושקעו על שעל פי תקנון  מסלול - כללי מסלול -גמל  קופת לפידות ילין .2.7.7
  ;פי שיקול דעת החברה

 החשיפה שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול - מנייתימסלול  – גמלקופת  לפידות ילין .2.7.2
 ;  המסלול נכסימסך  41%-לא יפחת מ מניותל

ההשקעה  שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול - אג"חמסלול  –ילין לפידות קופת גמל  .2.7.3
 ;  המסלול נכסימסך  41%-לא יפחת מ באגרות חוב

שעל פי תקנון הקופה נכסיו יושקעו  מסלול – 'ב כללימסלול  –גמל  קופתלפידות  ילין .2.7.1

 ;על פי שיקול דעת החברה

פי תקנון  שעל מסלול - אג"ח מדינה )ללא מניות(מסלול  – גמלקופת  ילין לפידות .2.7.4
/או בערבותה לא יפחת ובידי המדינה  שהונפקו חוב באגרות ההשקעה שיעורהקופה 

 ;המסלול נכסימסך  14%-מ

 
בשל שנות  לקופהאישור כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים חל לגבי כספים שהופקדו  )*(

נתקבל מהממונה על שוק ההון, ואילך  2118שנת המס בגין . לגבי כספים המופקדים 2118המס שקדמו לשנת 
 ,2174בנובמבר  4לחוק קופות הגמל שפורסם ביום  73 תיקוןבמסגרת  גמל לקצבה. ביטוח וחיסכון אישור כקופת

 .ותחת זו נקבע כי הקופה תסווג כקופת גמל לחיסכון בוטלה ההגדרה של "קופת גמל לא משלמת לקצבה"
 

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

שעל פי תקנון הקופה נכסיו  מסלול - מסלול כללי לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין .2.2.7

  יושקעו על פי שיקול דעת החברה;

שעל פי תקנון הקופה  מסלול מסלול כללי ב' –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 2171ולגבי כספים שהופקדו בה עד  2111רק 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 .2.3.7
 ;יושקעו על פי שיקול דעת החברה

שעל פי תקנון הקופה נכסיו  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  %41-לא יפחת מ ההשקעה באגרות חוב

שעל פי תקנון  מסלול – אג"ח מדינה )ללא מניות(מסלול  –השתלמות קרן ילין לפידות  .2.3.1
לא יפחת שהונפקו בידי המדינה ו/או בערבותה  ההשקעה באגרות חוב שיעורהקופה 

 ;נכסי המסלולמסך  %14-מ

 שיעורשעל פי תקנון הקופה  מסלול - ותמנימסלול  – קרן השתלמות לפידות ילין .2.3.4
 ;  המסלול נכסימסך  41%-לא יפחת מ מניותל החשיפה
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 בהון התאגיד ועסקאות במניותיו השקעות .1

של החברה.  כ.א ע"נ  ש"ח 7מניות רגילות בנות  7,411,111י.ל. החזקות  -שום החברה הוקצו לימועד רב
נפרעו בתמורה לתשלום ערכן הנקוב. לא בוצעו הקצאות ו/או השקעות נוספות בהון  ש"ח 7,711,111

 .בחברהמועד הקמתה, ולא ניתנו התחייבויות להקצאת מניות מהחברה 
 

 ומניות הטבה בידנדיםדי .4

 

 הקמתה לא חילקה החברה דיבידנדים במזומן ו/או בדרך של חלוקת מניות הטבה. מועד למן .1.7

 

את האפשרות ותבחן בעתיד אין מדיניות בעניין חלוקת דיבידנדים. החברה בוחנת לחברה  .1.2
, מחד, ודרישות לחלק דיבידנד, על בסיס תוצאותיה העסקיות והכללים לחלוקה על פי דין

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

 .כלשהם לעניין חלוקת דיבידנד
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות – ב'חלק 
 
  כללי על תחומי הפעילותמידע  .2

 

 קופת גמלניהול  - תחום פעילות  .4.7

 

 ושירותים מוצרים .4.7.7

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

 .שכירים

 
 תחום הפעילותם ללהלן ריכוז נתוני

 

  
 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

    מספר עמיתים:

 9,244 10,895 12,448 פעילים

 21,410 23,754 27,463 לא פעילים

 30,654 34,649 39,911 סה"כ

    

    מספר חשבונות עמיתים:

 18,246 20,677 23,121 פעילים

 39,006 43,348 50,276 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 1,417,795 1,600,755 1,839,829 פעילים

 4,154,462 4,778,506 5,670,823 לא פעילים

    

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 81,161 58,363 157,812 משונתים עבור מצטרפים חדשיםדמי גמולים 

 122,745 176,045 449,573 תקבולים מדמי גמולים

 1,365,204 988,895 1,326,127 העברות צבירה לקופה

 397,036 596,012 598,338 העברות צבירה מהקופה

 78,452 102,637 111,176 משיכות 

 410,451 340,713 65,205 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 
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 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

 40,318 49,382 54,670 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 0.84 0.80 0.77 פעילים

 0.84 0.80 0.76 לא פעילים

    

    שיעור הוצאות ישירות, ממוצע )באחוזים(:

 0.02% 0.02% 0.01% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 0.00% 0.00% 0.00% דמי שמירה של ניירות ערךעמלות 

 0.00% 0.00% 0.00% בגין השקעות לא סחירות

 0.00% 0.00% 0.01% חיצוניעמלות ניהול 

 0.00% 0.00% 0.00% עמלות אחרות

 0.00% 0.00% 0.00% הוצאות מוגבלות

 

לפירוט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים השונים בתחום הפעילות ולמבנה  .4.7.7.7
 .לעיל 2.7תחום הפעילות, ראה סעיף 

 

 :וברווחיותו התיק בהיקף ושינויים מגמות .4.7.7.2
    

כתוצאה מעליית שערי ניירות בשנת הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה 
 הקופהאל  זכויות נטוגידול בסך העברת הערך ומהעברת זכויות מקופות גמל אחרות. 

לאורך  הקופהתשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי  השגתנובע בין היתר בשל 
הגבלת דמי הניהול בקופות הגמל משלמות . זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת

החל מיום  מהיקף הנכסים המנוהלים 7.14%לשיעור של ושאינן משלמות לקצבה 
את שיעור  ה, אולם הפחיתעל הכנסות החברהישירות באופן מהותי  הלא השפיע 7.7.2171

  דמי הניהול הנגבים בענף וכתוצאה מכך גם את הכנסות החברה.
 

  העמיתים במאפייני שינויים או הפעילות תחום בשווקי התפתחות .4.7.7.3

 
כי יהיו שני  ,בין היתר , קבע,2118אשר פורסם בינואר , הגמל קופות לחוק 3' מס תיקון

סוגים של קופות גמל לקצבה: קופת גמל לקצבה אשר משלמת ישירות קצבה לזכאים 
 "( וקופת גמל לקצבה אשר לא ניתן יהיה למשוך ממנהקופת גמל משלמת" –)להלן 

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

"(. קופת התגמולים שבניהול קופת גמל לא משלמת" -לקופת גמל משלמת לקצבה )להלן
להערכת החברה, הפיכת החסכון הפנסיוני לקצבתי קופת גמל לא משלמת.  ההחברה הינ

  .בלבד, גרם להפחתת ההפקדות השוטפות בענף
 מנהלת חברה כי קובע אשר, הגמל קופותלחוק  1מס'  תיקוןלתוקף  נכנס 7.7.2172 ביום

. בתיקון המפורטים הגמל קופות סוגי 77 -מ אחד מכל אחת גמל מקופת יותר תנהל לא
 מנהלת 7.7.2172 מיום שהחל באופן בניהולה הקופות מיזוג הליך השלימה החברה
 מבליביניהן קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית, , גסו מכל אחת גמל קופת החברה

 השפעה מהותית על התנהלות החברה. היתה מיזוגשל
, בוטלה ההגדרה 2174בנובמבר  4לחוק קופות הגמל שפורסם ביום  73במסגרת תיקון 
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 של "קופת גמל לא משלמת לקצבה" ותחת זו נקבע כי הקופה תסווג כקופת גמל לחיסכון
 .2118בינואר  7ביחס לכספים שהופקדו מיום 

 
 בתקופתבסך הנכסים המנוהלים כמפורט לעיל,  גידול למעט – מהותיים שינויים .4.7.7.1

 החברה של בחלקה שינויים מהותיים צפויים ולא מהותיים שינוייםהדוח לא היו 
  הגמל. קופות תחוםב

 

 צרפה החברה מוצרים חדשים. לא הדוח בתקופת - חדשים מוצרים .4.7.7.4

 
 מידע בדבר חשבונות "מנותקי קשר" הלן ל .4.7.7.4

 

  
 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

    :חשבונות מנותקי קשר

 - - 9 חשבונות מספר

 - - 352 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 - - 3 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 - - 0.78% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 

לא ו לפי הוראות הדין מעמיתים פעילים דמי ניהול שרשאית החברה לגבותשיעור  .4.7.7.1
 בתחום הפעילות:פעילים 

 7.14%בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על הצבורה מן היתרה  .4.7.7.1.7
 לשנה;

בשיעור שלא יעלה על  –המועברים אליה בשל כל עמית מתוך התשלומים  .4.7.7.1.2

 ;לשנה 1%

שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מעמיתים דמי ניהול שיעור  .4.7.7.1.3
)בתום שנה מהמועד שבו הפך לעמית שהקשר  בתחום הפעילותמנותקי קשר 

 ;לשנה 1.3% –עמו נותק( 

 

  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות דמי ניהול, .4.7.2

 חוק בתחום ניהול קופ"ג לתגמולים תחת הפעילות מוסדרת הדוחפרסום  למועד
 חוק" –להלן לעיל ו) 2114 –פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  שירותים על הפיקוח

 – החל הדין להוראות בנוגע פרטים לעניין ו.חומכ שהותקנו תקנותו"(, גמל קופות
, חלות על תחום ניהול קופות גמל הוראות מכח חוזרים בנוסףלהלן.  4ראה סעיף 

 .ההון שוק אגףשפרסם הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון באתר 
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  תחרות .4.7.3

בתחום הפעילות מהוות אפיק השקעה לטווח ארוך. מוצרים קופות הגמל הנכללות 
וכן קופות משתתפות , ביטוחי  מנהלים מתחרים לתחום הפעילות הן קרנות פנסיה

  ברווחים המנוהלות בידי חברות בטוח.

 להבטיח שנועד השקעה אפיק מהווה הפעילות בתחום הנכללת הגמל קופת
 מוצרים החברה להערכת. לעובדים פרישה פיצויי תשלומי , בין היתר,למעסיקים
. למעסיק יעודיים השקעה ותיקי לפיצויים אישיות קופות הינם זה רצלמו תחליפיים

התחרות בענף קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הנה עזה והחברה מתמודדת עם 
תחרות זו ע"י הצגת תוצאות חיוביות לאורך זמן, מתן שירות איכותי וטיפוח ערוצי 

ט מתחרים עיקריים וחלקה של החברה בתעשיית קופות הגמל הפצה. להלן פירו
 )מקור הנתונים פרק ג' לדוח אגף שוק ההון(.       2171וקרנות ההשתלמות נכון לדצמבר 

 

 

 
 לקוחות .4.7.1

 אין לחברה. עצמאיים/או ו שכירים הינם החברה בניהול הגמל תופק עמיתי .א
 שונים בתנאים התקשרות של בדרך פועלת החברה. בקופה מסוים בעמית תלות

 להוראות בכפוף, מחשבונותיהם שנגבים הניהול דמי לעניין מסוימים לקוחות עם
 לחברה. הגמל קופות תקנוני והוראות המרביים הניהול דמי לעניין החל הדין

 .מסוימים עמיתים סוגי או לעמיתים דמי ניהול מופחתים הענקת מדיניות
 מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי תהמנוהל הגמלת בקופ .ב

 7%או שהנכסים המנוהלים עבורם מהווים  החברה מהכנסות 71%-מ למעלה
 .החברה ע"יומעלה מסך הנכסים המנוהלים 

 

להלן פרטים בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים  .ג
 :הבאים בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה

 
  2174 2171 

 77.1% 71.2% הממוצעת  פדיונות מהצבירהשיעור  . 7
 12.4 41.1 )שנים( גיל ממוצע של עמיתים .2
 2.41 2.28 )שנים(וותק ממוצע של עמיתים  .3
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  קופת גמל מרכזית לפיצוייםניהול  -תחום פעילות .4.2
 ושירותים מוצרים .4.2.7

 

הפקדת קופת גמל מרכזית לפיצויים מיועדת להוות אפיק השקעה מיועד למעבידים לצורך 
 .סכומים להם זכאים עובדים במועד פרישתם

 
 לתחום הפעילות להלן ריכוז נתונים

 

  
 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

 614 613 610 מספר עמיתים:

    

 671 668 665 מספר חשבונות עמיתים:

     

 531,992 502,111 476,126 נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

    

    תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:נתונים 

 45,868 10,399 107,826 העברות צבירה לקופה

 43,021 32,047 127,001 העברות צבירה מהקופה

 20,315 28,941 15,454 משיכות 

 28,462 20,708 8,644 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 

     

 3,623 3,448 3,085 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

 0.67 0.66 0.60 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

    

    ישירות, ממוצע )באחוזים(: שיעור הוצאות

 0.02% 0.02% 0.01% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 0.00% 0.00% 0.00% עמלות דמי שמירה של ניירות ערך

 0.00% 0.00% 0.00% בגין השקעות לא סחירות

 0.00% 0.00% 0.00% עמלות ניהול חיצוני

 0.00% 0.00% 0.00% עמלות אחרות

 0.00% 0.00% 0.00% הוצאות מוגבלות

 
 

 לפירוט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים השונים בתחום פעילות זה .4.2.7.7
 לעיל. 2.2, ראה סעיף ולמבנה תחום הפעילות

 
 :וברווחיות התיק בהיקף ושינויים מגמות .4.2.7.2

בתחום פעילות זה ניהלה החברה בתקופת הדוח קופה מרכזית לפיצויים יחידה 
מסלולי השקעה. בשנת הדוח חל קיטון בסך הנכסים המנוהלים ע"י בעלת שני 

לחוק קופות הגמל  3ן תיקו החברה כתוצאה מהגבלת ההפקדות למוצר בעקבות
 .וכתוצאה ממשיכת כספים ע"י מעסיקים לצורך תשלום פיצוים לעובדיהם
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הגבלת כי לאורך זמן יגברו המשיכות מהקופה בשל  מעריכה, הנהלת החברה
 .והיקף הנכסים של הקופה יקטן המחוקק השימוש במוצר זה ע"י

  
 העמיתים במאפייני שינויים או הפעילות תחום בשווקי התפתחות .4.2.7.3

בשל מגבלות רגולטוריות חדלה הקופה מקבלת הפקדות לקופה המרכזית 
  להלן. 4.2.2לפיצויים. ראו פירוט נוסף בסעיף 

 
שינויים  צפויים ולא מהותיים שינוייםבתקופת הדוח לא היו  - מהותיים שינויים .4.2.7.1

  .הגמל קופות בתחום החברה של בחלקהמהותיים 

 
 צרפה החברה מוצרים חדשים. לא הדוח בתקופת - חדשים מוצרים .4.2.7.4

 

 "מנותקי קשר" בתחום הפעילות אין פרטים בדבר .4.2.7.4

 

בתחום לפי הוראות הדין מעמיתים  דמי ניהול שרשאית החברה לגבותשיעור  .4.2.7.1
 הפעילות:

 לשנה; 2%הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על מן היתרה  .4.2.7.1.7

שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מעמיתים דמי ניהול שיעור  .4.2.7.1.2
)בתום שנה מהמועד שבו הפך לעמית שהקשר  בתחום הפעילותמנותקי קשר 

 ;לשנה 1.3% –עמו נותק( 

 
  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות דמי ניהול, מגבלות .4.2.2

למועד פרסום הדוח מוסדרת פעילות בתחום ניהול קופ"ג מרכזיות לפיצויים תחת 
 3 לתיקון התאםנוסף, בב. 2114, שנכנס לתוקף בחודש נובמבר קופות הגמלחוק 

 2111, קופות גמל מרכזיות לפיצויים שפעלו כדין בשנת המס הגמל קופות לחוק
 בהפקדת, ובלבד שמדובר 2177לחודש ינואר  עדהפקדות  לקבל רשאיות היו

 דצמבר בחודש לפיצויים מרכזית גמל בקופת עמית שהיה מעביד -עמית של כספים

וכן הפקדת כספים תהיה רק בגין עובדים אשר בגינם הופקדו סכומים  2111
הפקדות נוספות לקופה  חדלה מקבלת. החברה 2111בקופה עבור חודש דצמבר 

  .2177חל מחודש ינואר המרכזית לפיצויים ה
 

  תחרות .4.2.3

 להבטיח שנועד השקעה אפיק מהווה הפעילות בתחום הנכללת הגמל קופת
 תחליפיים מוצרים החברה להערכת. לעובדים פרישה פיצויי תשלומי למעסיקים

לחברה  .למעסיק יעודיים השקעה ותיקי לפיצויים אישיות קופות הינם זה למותר
 .בתעשיית הקופות המרכזיות לפיצוייםאין מידע ביחס לחלקה המדוייק 

 

 לקוחות .4.2.1

 בעמית תלות אין לחברה. מעבידים הינם החברה בניהול הגמל קופת עמיתי .א
 לקוחות עם שונים בתנאים התקשרות של בדרך פועלת החברה. בקופה מסוים

 החל הדין להוראות בכפוף, מחשבונותיהם שנגבים הניהול דמי לעניין מסוימים
 מדיניות לחברה. הגמל קופות תקנוני והוראות המרביים הניהול דמי לעניין

 .מסוימים עמיתים סוגי או לעמיתים דמי ניהול מופחתים הענקת
 מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלת הגמל תבקופ .ב

 7%או שהנכסים המנוהלים עבורם מהווים  החברה מהכנסות 71%-מ למעלה
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 .של החברהומעלה מסך הנכסים המנוהלים 

בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים להלן פרטים  .ג
 :הבאים בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה

 
  2174 2171 

 22.7% 77.8%  הממוצעת מהצבירהשיעור פדיונות  . 7
 לא רלבנטי לא רלבנטי גיל ממוצע של עמיתים .2
 רלבנטילא  לא רלבנטי וותק ממוצע של עמיתים  .3

 
 

  השתלמותן קרניהול  –מידע כללי על תחום הפעילות  .4.3

 
 ושירותים מוצרים .4.3.7

 .אפיק השקעה לטווח בינוני לשכירים ועצמאיים ההשתלמות מהווה ןקר
 

  לתחום הפעילות להלן ריכוז נתונים

 

  
 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

    מספר עמיתים:

 53,945 64,852 75,639 פעילים

 18,625 24,730 31,874 לא פעילים

 72,570 89,582 107,513 סה"כ

    

    מספר חשבונות עמיתים:

 76,846 93,817 111,088 פעילים

 26,511 34,384 44,137 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 4,855,076 6,192,452 7,335,044 פעילים

 2,230,257 2,830,082 3,660,587 לא פעילים

    

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 480,173 360,092 415,475 משונתים עבור מצטרפים חדשיםדמי גמולים 

 871,481 1,195,462 1,384,153 תקבולים מדמי גמולים

 1,760,357 1,242,648 1,650,285 העברות צבירה לקופה

 342,338 644,555 741,007 העברות צבירה מהקופה

 252,363 314,391 360,693 משיכות 

 474,583 458,037 40,359 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 
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 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

 51,587 71,448 85,194 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 0.91 0.87 0.83 פעילים

 0.91 0.85 0.81 לא פעילים

    

    שיעור הוצאות ישירות, ממוצע )באחוזים(:

 0.03% 0.02% 0.01% עמלות קניה ומכירה של ניירות ערך

 0.00% 0.00% 0.00% דמי שמירה של ניירות ערךעמלות 

 0.00% 0.00% 0.00% בגין השקעות לא סחירות

 0.00% 0.00% 0.01% חיצוניעמלות ניהול 

 0.00% 0.00% 0.00% עמלות אחרות

 0.00% 0.00% 0.00% הוצאות מוגבלות

 
 לפירוט מדיניות ההשקעה התקנונית במסלולים השונים בתחום פעילות זה .4.3.7.7

 לעיל. 2.3, ראה סעיף ולמבנה תחום הפעילות

 
 מגמות ושינויים בהיקף התיק וברווחיותו .4.3.7.2

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליית שערי ניירות 
הערך, מהעברת זכויות מקרנות השתלמות אחרות ומהפקדות שוטפות. גידול בסך העברת 

ין היתר בשל השגת תשואות מובילות ביחס לסיכון שהושגו בידי זכויות נטו אל הקופות נובע ב

 הקופות לאורך זמן וליצירת מוניטין חיובי לחברה המנהלת.
 

 התפתחות בשווקי תחום הפעילות או שינויים במאפייני העמיתים  .4.3.7.3
תקופת הדוח לא חלו למיטב ידיעת החברה שינויים בשוק לו מיועדים מוצרי החברה  במהלך

 בתחום הפעילות, או שינויים במאפייני העמיתים. 
 

שינויים  צפויים ולא מהותיים שינוייםבתקופת הדוח לא היו  - מהותיים שינויים .4.3.7.1
 ;ההשתלמות קרנות בתחום החברה של בחלקהמהותיים 

 

 צרפה החברה מוצרים חדשים. לא הדוח בתקופת - חדשים מוצרים .4.3.7.4

 
 מידע בדבר חשבונות "מנותקי קשר" הלן ל .4.3.7.4

 

  
 בדצמבר  13ליום 

5132 5134 5131 

    :חשבונות מנותקי קשר

 - 11 38 חשבונות מספר

 - 185 1,302 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 - 2 12 דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

 - 1.05% 0.92% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים
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לא ו לפי הוראות הדין מעמיתים פעילים דמי ניהול שרשאית החברה לגבותשיעור  .4.3.7.1
 בתחום הפעילות:פעילים 

 לשנה; 2%הצבורה בחשבונו של כל עמית בשיעור שלא יעלה על מן היתרה  .4.3.7.1.7

שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מעמיתים דמי ניהול שיעור  .4.3.7.1.2
)בתום שנה מהמועד שבו הפך לעמית שהקשר  בתחום הפעילותמנותקי קשר 

 ;לשנה 1.3% –עמו נותק( 

 
  חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות דמי ניהול, מגבלות .4.3.2

 תקנותו קופות הגמל למועד דוח זה מוסדרת פעילות ניהול קרנות השתלמות תחת חוק
, חלות בנוסףלהלן.  4ראה סעיף  – החל הדין להוראות בנוגע פרטים לעניין ו.חומכ שהותקנו

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

 
 תחרות .4.3.3

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

 
קרנות ההשתלמות הנה עזה והחברה מתמודדת עם תחרות זו בהתחרות  ,עם זאת

ע"י הצגת תוצאות חיוביות לאורך זמן, מתן שירות איכותי וטיפוח ערוצי הפצה. 
ראה סעיף פירוט מתחרים עיקריים וחלקה של החברה בתעשיית קופות הגמל וקרנות 

  לעיל. 4.7.3
 

 לקוחות .4.3.1

שכירים ו/או עצמאיים. לחברה  בניהול החברה הינם  קרנות ההשתלמות עמיתי .א
. החברה עשויה ופועלת בדרך של התקשרות בקופה אין תלות בעמית מסוים

בתנאים שונים עם לקוחות מסוימים לעניין דמי הניהול שנגבים מחשבונותיהם, 
 ןקרבכפוף להוראות הדין החל לעניין דמי הניהול המרביים והוראות תקנוני 

 עמיתים סוגי או לעמיתים פנימית הנחות הענקת מדיניות לחברה .ההשתלמות
 .מסוימים

 מהווה מהם ההכנסה אשר עמיתים אין החברה בידי המנוהלת ההשתלמות ןקרב .ב
 . החברה מהכנסות 71%-מ למעלה

קבוצת עמיתים שצורפה לקרן ההשתלמות באמצעות הסדר החברה מנהלת עבור  .ג
הנכסים המנוהלים ע"י  מסך 7.3% -של כמנוהלים בהיקף נכסים עם מעסיק 

. תקופת ההתקשרות מתן שירותים לחברהלקיים הסכם  למעסיק זה. החברה
 וכל צד רשאי לסיימו באמצעות הודעה מראש. הנה לתקופה בלתי מוגבלת

להלן פרטים בדבר הוותק, ההתמדה והשימור של הלקוחות באמצעות המדדים  .ד
 :הבאים בשנת הדיווח ובשנה שקדמה לה

 
  2174 2171 

 77.2% 77.1% הממוצעת  שיעור פדיונות מהצבירה . 7
 13.8 11.7 )שנים( גיל ממוצע של עמיתים .2
 2.72 2.44 )שנים(וותק ממוצע של עמיתים  .3
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    מידע נוסף ברמת כלל החברה – ג'חלק 
 

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה .6

 
על החברה, תאור הוראות דין סופיות בעלות השלכה  החלותחקיקה המגבלות פירוט תמציתי של  להלן

 : טיוטות העתידות להשפיע באופן מהותי על החברה וכן מהותית על הדוחות הכספיים של החברה
 

  ראשית חקיקה .4.7
 

ותקנות שהותקנו מכוחו  2114 –הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  חוק .4.7.7
מסדיר את הניהול והתפעול  ,2114חוק שנכנס לתוקף בחודש נובמבר  "(:הגמל קופות חוק)"

  חברה מנהלת קופות גמל. של 

 

והפעלת מערכת  פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני השירותיםהפיקוח על  חוק .4.7.2
 נכנס הפנסיוני שיווקחוק ה "(:הפנסיוני השיווק חוק)" 2114 –( התשס"ה סליקה פנסיונית

מסדיר את העסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני, לרבות ו 2114 בפברואר 71 ביום לתוקף
 מיועץ או סוכן שיווק פנסיוני.  רישיוןדרישת 

 
פורסם  71.8.2177: ביום 2177 -"אהתשע(, חקיקה)תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק .4.7.3

את הגברת  מעגן אשר, 2177 -"אהתשע(, חקיקה)תיקוני  ההון בשוק האכיפה הגברת חוק
ביטוח; בחוק  –האכיפה בשוק ההון בהסדר תחיקתי )בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

עיסוק  –קופות גמל ובחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  –הפיקוח על שירותים פיננסיים 
 . בשיווק פנסיוני ובייעוץ פנסיוני(

 
 2174-ו(, התשע"74 'מס תיקון()חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל הצעת .4.7.1

 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תיקון הצעת חוק  פורסמה ,2174במארס  2 ביום
 ציבור החוסכים אפיק חיסכון הוני, אשר ככל שתאושר תפתח עבור 2174-(, התשע"ו74מס' 

קופת גמל  באמצעות קופת גמל להשקעה אשר תנוהל ע"י חברות מנהלות של קופות גמל.
תאפשר לחסוך סכומים שחוסך יכול למשוך בכל עת, ללא הטבות מס בהפקדה, ומתן פטור  זו

 .העמית יחליט לקבל כספים אלו כקצבהש ככלממס רווחי הון 
צפויה להוות אלטרנטיבה הן  , ככל שהצעת החוק תהפוך לחוק מחייב,קופת הגמל החדשה

 ת המנוהלות ע"י חברות הביטוח.ננסיוהפי פוליסותלחסכונות בבנקים והן לחסכונות ב
ככל שהצעת החוק תהפוך לחוק מחייב, החברה מעריכה כי תפעל להקמת קופת גמל להשקעה 

 על מנת לאפשר ללקוחותיה מוצר הוני זה.
 

 משנית חקיקה .4.2

 
 "(:הקופות תקנות)" 7241 –מס הכנסה )כללים לאשור וניהול קופות גמל( התשכ"ד  תקנות .4.2.7

 .תשלומים לעמיתיםהו , פעילות ועדת ההשקעותהפקדות שיעורי אתתקנות הקופות קובעות 

 

 )להלן: 2111-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס תקנות .4.2.2
חיצוניים  דירקטוריםלשלם ל חברה שעלקובעות מהו הגמול  התקנות: "(הגמול תקנות"

 גופיםעל  גםחלקי  באופןהוחלו  התקנות. בישיבות השתתפות בעד וכגמול שנתי כגמול
 ".מוסדיים בגופים חיצוניים לדירקטורים, באמצעות חוזר שעניינו "גמול מוסדיים
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קופת  מנהלת, דיווח וניהול רישומים של קופת גמל וחברה זיהוי)חבות  הון הלבנת אסור צו .4.2.3

קופ"ג מטיל  –אסור הלבנת הון  צו"(:  קופ"ג –אסור הלבנת הון  צו)" 2117 –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.

 
: 2118-מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( )הוראת שעה(, התשס"ח תקנות .4.2.1

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)" 2114 –הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )עמלות הפצה( התשס"ו  תקנות .4.2.4
 )קיום הסכם הפצה, קיום הסכם בין יועץ ללקוח מסוימיםבהתקיים תנאים  "(:ההפצה עמלת

לשלם עמלות הפצה ליועצים פנסיוניים מנהלי קופות הגמל נדרשים ( ומתן יועץ שוטף לעמית
 . 1.24%בשיעור קבוע ומוגדר שלא יעלה על  

 
(, עסקאות ביצוע בשל ישירות( )הוצאות גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .4.2.4

: התקנות מפרטות מהן הוצאות ישירות בשל ביצוע "(ההוצאות תקנות)" 2118-"חתשס
 בנכסי קופת גמל וכן הוגדרה עמלת ניהול חיצוני.  עסקאות

 
-"חתשס(, גמל קופות בין כספים( )העברת גמל)קופות  פיננסיים שירותים על הפיקוח תקנות .4.2.1

תקנות מסדירות את המעבר בין מוצרי החיסכון הפנסיוני : ה"(ההעברה תקנות)" 2118
 השונים: קופות גמל, תכנית לביטוח חיים וקרנות פנסיה ללא תשלום מס. 

 
 2112-"טהתשס(, נכסים שווי( )חישוב גמל)קופות  פיננסים שירותים על הפיקוח תקנות .4.2.8

 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 .4.2.2
 מרביים' נקבעו בין היתר שיעורים גתקנות הברוקראב :'"(גהברוקרא: "תקנות להלן) 2112

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. 

 
 

 הדוחות פרסום מועד ועד הדיווח בתקופת בהוראות הדין שחלו מהותיים שינויים .4.3
 

 :יווחבתקופת הד ומשנית רלוונטית ראשית חקיקה
 

בנובמבר  4בימים  :2114 –הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה  חוק תיקון .4.3.7
תיקונים אלה נכלל ל. בהגמ קופותלחוק  71-ו 73פורסמו תיקונים מס'  2174בנובמבר  31-ו

הפקדת הכספים לקופת הגמל בעבור עמית או מתן טובת את האיסור של מעסיק להתנות 
הנאה אחרת לעמית, בכך שבעל רישיון מסוים ייתן לעמית שיווק או ייעוץ פנסיוני, או יבצע 
בעבורו פעולות אחרות בקופת הגמל. כן עוגנה הזכות של עובד לבחור בכל בעל רישיון לשם 
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 ץ פנסיוני, שיווק פנסיוני או ביצוע פעולות בקופת הגמל )למעט הפקדת כספים(.ייעו

 

פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני והפעלת  השירותיםהפיקוח על  חוק תיקון .4.3.2
פורסמו  2174בנובמבר  31-בנובמבר ו 4בימים  :2114 –מערכת סליקה פנסיונית( התשס"ה 

הוראות לעניין  ,בין היתר ,במסגרתם נקבעו .הפנסיוני השיווק לחוק 4-ו 4תיקונים מס' 
קשור בו למעסיק ההתנאים שבהם יתאפשר מתן שירותי תפעול על ידי משווק פנסיוני או גוף 

הקלות לחובת מתן ייעוץ או שיווק פנסיוני  נקבעושיווק פנסיוני. בנוסף   ניתןשבעבור עובדיו 
בין גוף מוסדי ללקוח בעקבות פנייה יזומה של הלקוח  בחלק מהמקרים כגון בגין ביצוע עסקה

 לגוף המוסדי או בגין הפקדת תשלומים לקופת ברירת מחדל.
 

 ,2171-תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופת גמל( )תשלומים לקופת גמל( התשע"ד  .4.3.3
-התשע"וגמל()תשלומים לקופת גמל()תיקון(,  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות

 "גמל לקופת"תשלומים  ההון שוק על הממונה וחוזר)להלן יחד: "תקנות תשלומים"(  2174
"תשלומים לקופת גמל" נכנסו בנושא  2174-2-34חוזר גופים מוסדיים וחוזר  תקנות תשלומים

. התקנות כוללות פירוט של נתונים שעל מעסיק להעביר לחברה המנהלת 7.2.2174-לתוקף ב

, יחד עם ההפקדה השוטפת אותה מעביר המעסיק מדי חודש. בין ההוראות של קופת הגמל
אותן קובעות התקנות, מוטלת חובה על המעסיק לדווח לקופה על הסיבה להפסקת הפקדות 

-יום. יצוין כי עד ל 21לעמית ובנוסף, החברה תדווח לעמית על הפסקת הפקדות לקופה תוך 
על מעסיקים  7.1.2174 -עובדים, החל מ 711ל חלות התקנות על מעסיקים של מע 7.1.2174
עובדים וכן מעסיקים מתחת  4על כל מעסיק של מעל  7.7.2171-עובדים והחל מה 41של מעל 

 עובדים העונים לתנאים שפורטו בתקנות.  4-ל
חוזר תשלומים לקופות גמל המהווה נדבך משלים להוראות שנקבעו בתקנות. החוזר קובע 

על חברה מנהלת לפעול במקרה בו הועבר דיווח ממעסיק שלא באמצעות א. כיצד  בין היתר:
ב. אופן מסירת הודעה למעסיק  קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד כפי שנקבע על ידי הממונה.

ג. השבת תשלום  ולעובד על הפסקת תשלומים והודעה על אי שיוך תשלומים לחשבון העובד.
 שהופקד ביתר.

  

 :רלוונטיים ממונה חוזרי .4.1

 

התפרסם חוזר בנושא הנחיות בדבר מבנה הגילוי הנדרש בדוח התקופתי  ,2174בינואר  4ביום  .4.1.7
הדוח הכספי הכלולים המבנה דוח סקירת ההנהלה ו החוזר עדכן אתהשנתי של קופות גמל. 

דרישת דיווח מיידי לממונה במקרה של גילוי  קבעבדוח התקופתי השנתי של קופות גמל וכן 
חות הכספיים. בחוזר נקבעו עקרונות לדיווח בדוח סקירת הנהלה כך טעות מהותית בדו

 שהדוח ייערך תוך הצגה בהירה, תמציתית ופשוטה.
 .2174יושמו במסגרת הדוחות הכספיים של החברה לשנת  חוזרההוראות 

 
תשלום גוף מוסדי עבור שירותי תפעול בנושא הבהרה  פורסמה ,2174 בדצמבר 28 ביום .4.1.2

הכרוכות בתפעול  ור החל על גופים מוסדיים לשאת בעלויות חודד האיס. בהבהרה למעסיקים
 לפי תקנות תשלומים.  ממעסיקהנדרש 

 
בנושא "ביצוע פעולות על  2174-2-31, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174בספטמבר  27ביום  .4.1.3

מוסדי נדרש ידי גוף מוסדי עבור מעסיק". חוזר זה קובע הוראות המסדירות את המידע שגוף 
 להעביר למעסיק. בנוסף, קובע חוזר זה הוראות לעניין הרשאות מעסיק לגורם מתפעל מטעמו

פעולות במוצרים פנסיוניים בעבור עובדיו. הוראות החוזר חלות על  ביצועומידע לצורך קבלת 
 . 7.2.2174כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות גמל, ותחילתו ביום 



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 5132התאגיד לשנת תיאור עסקי 
 
 

21 

 

בנושא "מסלולי השקעה  2174-2-22, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174בספטמבר  74ביום  .4.1.1
(. החוזר 2174בפברואר  71בקופות גמל" )וזאת, בהמשך לחוזר קודם שפורסם בנושא ביום 

קבע כללים להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל. במסגרת 
ם לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולים השונים החוזר נקבעו גם כללים אחידי

)מתמחים ושאינם מתמחים(. הוראות החוזר חלות על כל הגופים המוסדיים המנהלים קופות 
ראו  אופן היישום בחברה החוזר. לפירוטפעלה ליישום . החברה 7.7.2174גמל, ותחילתו ביום 

 .לעיל 7.4 להלן בסעיף

 
זר תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל פורסם חו 2174באוגוסט  24ביום  .4.1.4

לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים. התקנון קובע הוראות בתחומים שונים בנוסח אחיד 
לכלל קופות הגמל. החברה אימצה את מרבית הוראות הנוסח המוצע והעבירה לאישור 

 .7.7.2174לתוקף ביום  נכנסהתקנון  נוסחהממונה באוצר. 

 
, בנושא "ייפוי כח לבעל 2174-71-4, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2174באוגוסט  4ם ביו .4.1.4

רישיון". חוק הייעוץ הפנסיוני מסמיך בעלי רישיון לבצע פעולות מסוימות בעבור לקוח בכפוף 
לקוח לייפות את  יוכללקבלת הסכמתו. החוזר קובע מבנה אחיד לטופס ייפוי כוח, באמצעותו 

יון לקבל מידע אודות החיסכון הפנסיוני המנוהל עבורו, להעביר בקשות כוחו של בעל ריש
בשמו במסגרת ייעוץ או שיווק פנסיוני, לרבות באמצעות מסלקה פנסיונית מרכזית. מרבית 

.  החברה מיישמת את הוראות החוזר 2174בנובמבר  7הוראות חוזר זה נכנסו לתוקף ביום 
 דירקטוריון.ושילבה הוראותיו בנוהל עבודה שאושר ב

 
, בנושא "דיווח דוחות כספיים 2174-2-21, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174ביולי  1ביום  .4.1.1

עדכון". חוזר זה מעדכן את חוזר גופים מוסדיים  -ודיווחים נלווים של החברות המנהלות

כי בדיווחים הנלווים לדוחות הכספיים השנתיים, יעבירו גופים מוסדיים  ,וקובע 2172-2-72
דיווחים הנלווים לדוחות הכספיים לשנת שולבו ב הוראות חוזר. מידע נוסף ביחס לעמיתים

2174 . 

 
, בנושא "מסמך הנמקה". החוזר 2174-71-1, פורסם חוזר סוכנים ויועצים 2174ביוני  23ביום  .4.1.8

. כן קובע פנסיונימבעל רישיון בעת מתן המלצה אגב פעולת שיווק קובע את הנוסח הנדרש 
את הצורך לפנות בנסיבות מסוימות למסלקה הפנסיונית על מנת לקבל פירוט חסכונותיו של 

. החברה לומדת את 2174ביולי  7הלקוח כתנאי למתן המלצה. תחילתו של חוזר זה ביום 
 הוראות החוזר ונערכת ליישומו.

 
, בנושא "דוח שנתי על יישום 2174-2-24, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174י ביונ 71ביום  .4.1.2

מוסיף ו 2173-2-72הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים". חוזר זה מהווה תיקון לחוזר 
הביקורת הפנימית, תכנית ציות, אכיפה פנימית והלבנת  :הבאיםדיווחים נדרשים בנושאים 

 החוזר. ליישום הוראות ההון. החברה נערכ

 
, בנושא "חובת שימוש במערכת 2174-71-2, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174במאי  28ביום  .4.1.71

גופים מוסדיים מחוייבים לבצע פעולות בעלי רשיון וסליקה פנסיונית מרכזית", אשר קובע כי 
. החברה 2174בינואר  7באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית וזאת החל מיום  מסוימות

 הוראות החוזר. מיישמת אתהחלה 

 
, בנושא "דיווח לממונה אודות 2174-2-72, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174במאי  71ביום  .4.1.77
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הסדרי חוב בהם נטל חלק גוף מוסדי". בהתאם לחוזר, יידרש גוף מוסדי המעורב בהסדר חוב 
וריים. לדווח לממונה על השתתפותו בהסדרי חוב שבמסגרתם בוצע שינוי בתנאי החוב המק

הטמיעה את הוראות החוזר  . החברה2174מהרבעון השני של שנת הוראות חוזר זה יחולו החל 
 .ומיישמת אותן כנדרש

 
, בנושא "דרך גביית דמי ניהול 2174-2-71, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174באפריל  21ביום   .4.1.72

, ידרשו הגופים 2174לינואר  7מיתרה צבורה על ידי גוף מוסדי". בהתאם לחוזר החל מיום 
המוסדיים לשנות את אופן גביית דמי הניהול מחשבונות העמיתים כך שדמי הניהול 

מדמי הניהול  7/72החודשיים יחושבו כשורש מדמי הניהול השנתיים וזאת במקום חישוב של 
 הוראות החוזר.החלה החברה ליישם את  2174לינואר  7החל מיום השנתיים. 

 
בנושא "חוזר גופים מוסדיים  2174-2-71ורסם חוזר גופים מוסדיים , פ2174באפריל  7ביום  .4.1.73

ברמת הנכס הבודד". מטרת חוזר זה הינה לעדכן ולאחד את הוראות הדיווח לממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון בנוגע לרשימת נכסים רבעונית של גופים מוסדיים ברמת נכס בודד, על 

הוראות החוזר כוללות, בין היתר, קיצור משמעותי מנת לשפר את איכות הדיווח וזמינותו. 
לתוקף  נכנסו. הוראות החוזר חודשייםימים קלנדרים חלף  74-של זמני הדיווח לממונה 

 הוראות החוזר. מיישמת את. החברה 2174רבעון השלישי של ב

 
, פורסמה הבהרה לעמדת הממונה בנושא "תשלום גוף מוסדי לבעל 2174במארס  31ביום  .4.1.71

באותו הנושא. בעמדת  2174בינואר  78רישיון וזאת בהמשך לפרסום עמדת הממונה מיום 
נקבע כי תשלום דמי עמילות באופן שמעודד בעלי רישיון להציע ללקוחות מוצרים  הממונה

פסול ואינו עולה בקנה אחד עם חובת הנאמנות שמוטלת הן על בדמי ניהול גבוהים יותר, הוא 
הגופים המוסדיים והן על בעלי הרישיונות. יחד עם זאת הבהירה הממונה, כי בהתחשב, בין 
השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת והצורך בשינוי מערך החוזים הקיים, אין בכוונת 

הקשור לפעולת הגופים המוסדיים  הממונה להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לה בכל
וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס ללקוחות שצורפו לגופים המוסדיים לפני פרסום העמדה ואף 

 בתקופה הסמוכה שלאחריה לפי מערך החוזים שהיה קיים במועד פרסומה. 

 
בנושא "דוח חודשי לגבי  2174-2-2, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174בפברואר  24ביום  .4.1.74

, קרנות פנסיה וחברות ביטוח". הוראות החוזר עדכנו והסדירו את מתכונת הדיווח גמלת קופו
 החודשית ששולחים הגופים מוסדיים ובהם החברה לממונה.

 
בנושא "דיווח לציבור על  2174-2-8, פורסם חוזר גופים מוסדיים 2174 בפברואר 72 ביום .4.1.74

 הדיווח אופן נקבע החוזר הוראות במסגרתהוצאות ישירות המנוכות מחשבונות החוסכים". 
 על הפיקוח תקנות במסגרת נקבעו אשר ההוצאות לגביית ביחס שקוף פיקוח ומנגנון לציבור

 2118-"חהתשס(, עסקאות ביצוע בשל ישירות( )הוצאות גמל)קופות  פיננסיים שירותים
 .הניהול לדמי מעבר העמיתים מחשבונות לנכות מוסדי גוף רשאי אותן כהוצאות

 

בדבר מבנה הגילוי הנדרש  2174-2-1פורסם חוזר גופים מוסדיים  2174בינואר  24 ביום .4.1.71
פורסם  2174בפברואר  74 ביוםבדיווחים הכספיים השנתיים של קופות גמל וקרנות פנסיה. 

 הכספי והדוח ההנלה סקירת דוח של המבנה את קבעו לחוזר והתיקון החוזרתיקון לחוזר. 
הוראות אלו יושמו במסגרת הדוחות הכספיים  .גמל קופות של השנתיים בדוחות הכלולים

 .2174לשנת 
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 חסמי כניסה ויציאה .7

 : פעילות בתחום ניהול קופות גמלחסמים רגולטורייםהם: )א( בחברה חסמי הכניסה והיציאה העיקריים 
לסוגיהן מחייבת קבלת היתר ורשיונות, ועמידה בדרישות הדין השונות, לרבות הון  וקרנות ההשתלמות

לפירוט עצמי, בטוח והקמת מערך תפעול )או התקשרות עם ספקי שרותים בתחום(, שיווק וקשרי לקוחות. 
 כניסה לפעילות  חסמי שוק:)ב( לעיל, בדבר מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה;  4נוסף ראה סעיף 

בתחום ניהול קופות גמל שהוא תחום עתיר תחרות מחייבת לדעת החברה קיום מוניטין למנהלי ההשקעות 
ניתן לצאת מתחום הפעילות בדרך של מכירת  –ולחברה המנהלת. לעניין היציאה מתחום הפעילות 

בדין  הפעילות לאחרים. עם כניסתו לתוקף של חוק קופות הגמל תהליך העברת ניהול קופות גמל הוסדר
 ואינו מהווה חסם. 

 
 גורמי הצלחה קריטיים .8

 מזהה את הגורמים הבאים כגורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות:  החברה

 
: להערכת החברה, ישנה חשיבות רבה הובלה בתשואות ביחס לפרופיל הסיכון לאורך זמן .8.7

תשואות בהשוואה למתחרים. חשיפת לאורך זמן להובלה בתשואות ביחס לפרופיל הסיכון 
נט המאפשרת השוואה בין תשואות  –ושימוש במערכת גמל  וקרנות ההשתלמות קופות הגמל

שונות מחדדת את הצורך בשמירה על תשואה נאותה בהשוואה  וקרנות השתלמות קופות גמל
 .לקופות מתחרות

 

: הצלחה בתחום הפעילות מותנית ביכולת לשווק את מוצרי החברה לקהל ושיווק , שירותתפעול .8.2
ושיווק יעילה  , שירותמערכת תפעולהעמיתים הפוטנציאלי. הצלחה בשיווק מותנית בהקמת 

לתקשורת מול עמיתים המעוניינים להצטרף לקופה, מחד, ויצירת מוניטין לחברה, מאידך. 
להערכת החברה, כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני והטלת חובת ייעוץ אובייקטיבי 

עמיתים לחברות מנהלות המציגות  תגידול בהפנייל הובילהפנסיוניים, לטובת העמית על יועצים 

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

 

 השתלמות וקרנות גמל קופות מסלולי מספר מבין לעמיתים בחירה אפשרות מתן: מגוון מוצרים .8.3
השונות עבור כל עמית. יכולת העברת  ןבאותו תחום מאפשר מתן מענה לצרכים ולרמות הסיכו

ובין חברות מנהלות מחייבת מתן מענה  וקרנות השתלמות קופות גמלב כספים בין מסלולים
מסלולים לדרישות להשקעה בתחומים שונים המשתנים בהתאם למצב השוק, בדרך של הקמת 

החברה בוחנת מעת לעת הקמת קופת גמל משלמת לקצבה לשם . מדיניות השקעות מגוונת בעלי
 . הרחבת סל מוצריה

 
  השקעות  .9

 ניהול ההשקעות בתחומי הפעילות השונים מבנה .א

אחד ניהול השקעות הקופות בתחומי הפעילות השונים נעשה בהתאם למדיניות ההשקעות של כל 

צוע עסקאות בניירות ערך והשקעות נכסי הקופות נעשה תוך יבתחומים השונים. בממסלולי ההשקעה 
 . (או פדיונות מסלול )גיוסים, ותנועת כספים למסלולקף הנכסים המנוהלים בכל יבחינת ה

 
השקעת נכסי קופות הגמל נעשית בידי מנהלי ההשקעות של הקופות. השקעת הנכסים נעשית בהתאם 

חת מהקופות ובהתאם להנחיות ועדת ההשקעות למדיניות ההשקעות הכוללת והפרטנית של כל א
בפני חברי  עיים. בדיוני ועדת ההשקעות מוצגיםהמתכנסת לצורך דיון בהשקעות הקופות אחת לשבו

ההשקעות לגבי  יהועדה, השקעות הקופה בתקופה שקדמה לישיבות הועדה, והערכת מנהל
נהל ההשקעות לעניין התפתחויות בשוק. ועדת ההשקעות דנה בענייני הקופות ומנחה את מ
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המחייבות ת ההשקעות. ועדת ההשקעות דנה בניירות ערך מסוימים ומאשרת עסקאות יאסטרטגי
כן ועדת האשראי דנה בעסקאות אשראי וממליצה לועדת ההשקעות  אשור ועדת השקעות.  כמו

רים בנושאים כגון: העמדת אשראי, טיפול בחובות בעייתיים ואופן שיערוך של נכסי חוב לא סחי
 בעייתיים.

 
בקרה כי לא מתקיימות חריגות ממדיניות ההשקעה בחברה )כולל עמידה בתקנות  -השקעות  בקרת

-2112( נעשית בידי יחידת בקרת השקעות אשר מונתה בהתאם להוראות חוזר ונהלי החברה השקעה
. בקרת ההשקעות נעשית באמצעות בדיקות ממוחשבות וידניות של השקעות נכסי קופות הגמל 2-74

השונות, לצורך בדיקת התאמתן לתקנות ההשקעה, הן לעניין סוגי נכסים בהם רשאית קופת גמל 
המותרים להשקעה. בנוסף, מתקיימות בקרות שונות על פעילות  להשקיע והן לעניין השיעורים

ההשקעות ורישום הנכסים על ידי חברת לאומי שירותי שוק ההון, המעניקה את שירותי התפעול 
 לחברה;  

 
 השקעות  .ב

 .שונים שותפויות או מיזמים,הדוח לחברה אין פעילויות השקעה מהותיות בחברות  למועד נכון
 

  אנושי הון .31

 

, )בהעסקה משותפת( עובדים מספר קשורה חברה מאת לחברה מושאלים הדוחות למועד נכון .71.7
 ניהול, משפטי ייעוץ, והכספים הבקרה, סיכונים ניהול בתחום עובדים, משותפים"לים מנכ

, הקשורה לחברה העובדים בין עבודה הסכמי להוראות בהתאם, הגמל קופות ושיווק השקעות
. למעט עובדים אלו החברה אינה מעסיקה כוח אדם שכרם בעלות נושאת הקשורה כשהחברה

שירותי שרות לקוחות, דואר, מזכירות, ושרותי  -במישרין, ומקבלת שירותים שונים, לרבות 
 משרד אחרים, מחברה קשורה. 

 .סטנדרטיים הנם המושאלים העובדים של העסקה הסכמי הוראות .71.2

החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי ורמת ניהול השקעות, התורמת למוניטין החברה.  .71.3
דב ילין ויאיר לפידות, לחברה תלות בהמשך ה"ה בידי  מרוכז בקבוצההשקעות ההואיל וניהול 

 .בקבוצהפעילותם של ה"ה דב ילין ויאיר לפידות בניהול השקעות 

 להלן. למדיניות התגמול המלאה של 3חלק ד' סעיף התגמול של החברה ראו  מדיניות לתמצית .71.1
 .באתר האינטרנט של החברההחברה ראו 

 ו לפי דרישה.החברה מבצעת מעת לעת הדרכות והשתלמויות לעובדים בהתאם לצורך ו/א .71.4
ההדרכות נערכות בנושאים שונים ובהם, בין היתר, איסור הלבנת הון, המשכיות עסקית, 

 אבטחת מידע, רגולציה חדשה.

 
 והפצה שיווק .33

 

קופות הגמל המנוהלות בידי החברה נעשה באמצעות בעלי רישיון שיווק פנסיוני  שיווק .77.7

בהתאם להוראות הסכמי עבודה אישיים בין העובדים  שאלים לחברה מאת חברה קשורה,מוה
כשהחברה הקשורה נושאת בעלות שכרם, וכן באמצעות משווקים ויועצים  ,לחברה הקשורה

  :פנסיוניים עמם קשורה החברה בהסכמים

 

 )סוכני ביטוח( בעלי רשיון לשיווק פנסיוניהסכמי שיווק עם החברה חתומה על  .77.7.7
עמלות כפי שנקבע בהסכמה בין החברה לאותם  לשיווק כלל מוצריה ומשלמת להם

 משווקים.
 

כניסתו לתוקף של חוק השיווק הפנסיוני ותקנות לעניין תשלום עמלות  בעקבות .77.7.2

http://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=186&ArticleID=491&SearchParam=%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C
http://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=186&ArticleID=491&SearchParam=%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C
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משולמת ליועצים פנסיוניים על שעור ההפצה ליועצים פנסיוניים, נקבעה העמלה 
 ועץיהעמיתים שהופנו בידי היועץ ואשר  מהצבירה, בגין 1.24% של עד קבוע בסך

הבנקים.  מרביתהתקשרה בהסכמי הפצה עם  החברה. מעניק להם יועץ שוטף
 פנסיונים יועציםכ לבנקיםהנהלת החברה סך עמלות ההפצה המשתלמות  להערכת

  .ימשיך לגדול
 

  .הפעילות מתחומי אחד בכל הגמולים יממד 71% -מ למעלה מהווה"ל הנ ההפצה מערוצי אחד כל
 
 שיווק סוכני/או ו פנסיוניים יועצים עם כלשהם בלעדיות בהסכמי קשורה אינה החברה .77.2

 .מוצריה לשיווק הנוגע בכל, פנסיוניים

 

 לחברה אין סוכנויות בבעלותה או שהינן צד קשור לה. .77.3

 
החברה פועלת לפרסום מוצריה באמצעים שונים ובהם: עיתונות, אינטרנט, שלטי חוצות, פרסום  .77.1

 באמצעות השתתפות בכנסים ואירועים.

 
 .הלקוחות גיוס במקורות תלות על מידע לחברה אין זה דוח למועד .77.4

 
 לחברה אין תלות מהותית בצינורות שיווק כלשהם. .77.4

 
 בשנת הדוח לא חלו שינויים מהותיים בדרכי השיווק וההפצה של החברה. .77.1

 
 :)על בסיס מזומן( עמלות שנתיותתשלום להלן פירוט בדבר  .77.8

 
 

 5131שנת  5134שנת  5132שנת  
 עמלות 

 נפרעים
)אלפי 

₪) 

 עמלות
 יעד 

)אלפי 
₪) 

 סה"כ 
 עמלות
)אלפי 

₪) 

 עמלות
 נפרעים 

)אלפי 
₪) 

 עמלות
 יעד 

)אלפי 
₪) 

 סה"כ 
 עמלות
)אלפי 

₪) 

 עמלות
 נפרעים 

)אלפי 
₪) 

 עמלות
 יעד 

)אלפי 
₪) 

 סה"כ 
 עמלות
)אלפי 

₪) 
 32,297 711 74,123 52,316 7,484 23,447 11,141 7,374 22,121 סוכנים וסוכנויות 

 4,169 - 1,142 2,851 - 4,821 7,577 - 1,211 ייעוץ פנסיוני 
 39,666 374 39,495 11,927 3,286 59,173 17,651 3,136 16,114 סה"כ

 
 

 שירותים ונותני ספקים .35

 

החברה מקבלת שרותי ניהול השקעות באמצעות מנהלי השקעות,  שרותי ניהול השקעות: .72.7
 המושאלים לחברה מאת חברה קשורה.

 

שרותי משרד,  –כלליים, לרבות  שירותים: החברה מקבלת  ואדמיניסטרציה משרד שרותי .72.2
 , וכד', מאת חברה קשורה. אדמיניסטרציה

 
אומי שירותי שוק ההון בע"מ , בין החברה לל2111בנובמבר  21עפ"י הסכם מיום : שרותי תפעול .72.3

 הסכם" -"לאומי גמל", וההסכם ייקרא  –)להלן לאומי גמל ומשל"ב ביחד  "מבע"ב ומשל
"( מקבלת החברה שרותי תפעול מאת לאומי גמל, הכוללים הנהלת חשבונות וחשבות, התפעול

ת רשום נכסי הקופות, הגשת דיווחים כנדרש בדין, העברת דיווחים לחברה, ניהול חשבונו
עמיתים, העמדת עמדות תפעול במשרדי החברה לצורך בצוע פעולות וקבלת מידע על חשבונות 
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 –לעמיתים  םהעמיתים, וטפול בהעברת חשבונות עמיתים. בנוסף מספק לאומי גמל שירותי
גובה לאומי בתמורה לשירותים האמורים, ועפ"י הוראות ההסכם,  .מידע, העברת הודעות וכד'

 .בשיעור קבוע מהיקף נכסי הקופות בכפוף להוראות הדיןגמל עמלת תפעול 
 

החברה התקשרה בהסכמי הפצה עם מרבית הבנקים. להערכת הנהלת החברה,  הסכמי הפצה: .72.1
בשנים הקרובות ימשיך לגדול סך עמלות ההפצה המשתלמות לבנקים בשל העמקת מעורבות 

 הבנקים בייעוץ פנסיוני. 
 

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

 .משווקים לאותם החברה
 

ישראל ל: חשבונות קופות הגמל בניהול החברה מתנהלים בבנק לאומי גמל לקופות ביצוע שרותי .72.4
אקסלנס נשואה שירותי ו"מ בע מזרחי בנק אמצעותהבורסה וכן בבע"מ, הפועל כבנקאי וכחבר 

' לצורך פעילות ההשקעות אצל חברי בורסה גבורסה בע"מ. בנוסף, לחברה חשבונות ברוקרא
נוספים אשר נבחרו במסגרת ההליך התחרותי שערכה החברה. חשבונות אלו מתאפסים בתום כל 

 .יאומי, המשמש כחשבון הקסטודיאן העיקריום מסחר וניירות הערך מועברים למשמורת בבנק ל
  

לתקנות  4תקנה : כלליות באסיפות ההצבעה לאופן ביחס המלצות וקבלת השתתפות שרותי .72.4
-מנהלת באסיפה  כללית(,  תשס"ט הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות חברה

בהתאם  . גורם מקצועי "(, קובעת תנאים להתקשרות משקיע מוסדי עםתקנות האסיפות)"  2112
כגורם  אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ החברה את חברתועדת ההשקעות של  אישרה לכך,

 המוסמך להמליץ לחברה ביחס לאופן ההצבעה באסיפות כלליות.  מקצועיה
" בשם החברה לצורך ביצוע מ"עמדה מחקר כלכלי בעפעלה חברת " ,בנוסף בתקופת הדוח

 יות וזאת בהתאם לייפוי כוח שניתן לה ע"י החברה.ההצבעות באסיפות הכלל
 

 : בספקים תלות .72.1
 שירותי לאומילהערכת החברה, על אף שתפעול הקופות מתבצע נכון למועד דוח זה באמצעות 

ידי  עלהואיל ושירותים מסוג השירותים הניתנים  במתפעלבלבד, אין לחברה תלות  ההון שוק
 ובשירותים תחרותייםידי חברות נוספות בישראל, בתנאים  עלניתנים, למועד דוח זה,  המתפעל

במידת הצורך החלפת ספק שירותים יכולה להיעשות ע"י המתפעל כך שמוצעים ה דומים לאלו
, הדין הוראות על פי יצוין, כיבלוחות זמנים קצרים וללא עלויות משמעותיות מצד החברה. 

 רק אלא, חדשות גמל קופות הקמת ורךלצ נוסף מתפעל עם להתקשר רשאית אינה מנהלת חברה
   . הנוכחי המתפעל עם התקשרותה לסיום במקביל

 

 רכוש קבוע .31

החברה אינה בעלת רכוש קבוע כלשהו )למעט נכסים נזילים המוחזקים כנגד הון עצמי כנדרש מחברה 
מצדדים , תל אביב, בנכסים שנשכרו בידי חברה קשורה 41מנהלת(. משרדי החברה נמצאים ברח' דיזנגוף 

  שלישיים בלתי קשורים.
 

 עונתיות  .34
ככלל, שוק קופות הגמל, וקרנות ההשתלמות מתאפיין בעונתיות מסוימת, הכרוכה בגידול בהפקדות 

)רבעון רביעי( על מנת ליהנות מהטבות מס בשנה המסתיימת. מאידך,  תלקראת סוף השנה הקלנדארי
תקופות הדוח היו רצופות בשינויי רגולציה בתחום אשר השפיעו ומשפיעים על התנהגות השוק. לפיכך, 
להערכת החברה אין בנתונים הקיימים בידיה לגבי עונתיות כדי להוות אינדיקציה למגמה כלשהי או לשקף 

 , ואף עשויים להטעות. התנהגות מסוימת
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  נכסים בלתי מוחשיים .32

 .קניין רוחני, זכויות יוצרים ו/או סמני מסחר -, לרבות כלשהם אינה בעלת נכסים לא מוחשיים החברה
 ובו פרטים אודות לקוחותיה.  מאגרי מידע לחברה

 לדוחות הכספיים. 3לעניין הוצאות רכישה נדחות ראה באור 
 

 גורמי סיכון .36

המידע בדבר השפעת גורמי הסיכון שלהלן על החברה הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 
. מידע זה נסמך בין היתר, על הערכת החברה, נתונים כלכליים שנאספו על ידי 3968 -ערך, התשכ"ח 

פעת פועלת בשוק ההון, הנתון להש החברההחברה ותחזיות כלליות שפורסמו על ידי גופי מחקר. 
, הכלכלי, שינויים פוליטיים ומדיניים, חוסר יציבות כלכלית, הביטחוניאירועים והתפתחויות בתחום 

 שינויי חקיקה, שינויים בשערי חליפין. 
 

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 שליטה עליהם. לתנודתיות כאמור השפעה על היקף פעילות הציבור בשוק ההון
שינוי לרעה במגמות שוק ההון וירידות שערי ניירות ערך עלולות לגרום לפגיעה  ניירות הערך.מחירי 

 בתוצאות העסקיות של החברה.
 

החברה רואה חשיבות רבה בשימור הון אנושי ורמת ניהול השקעות, התורמת  – הון אנושי ומוניטין
דב ילין ויאיר לפידות, לחברה תלות ה"ה בידי  מרוכז בקבוצההשקעות הלמוניטין החברה. הואיל וניהול 

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

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

ברמת התחרות ויחייב את החברה להקצאת משאבים  נוספתגרור עליה עשוי לריבוי מספר המתחרים 
 ניהוליים וכספיים להתמודדות מול התחרות הגוברת.

 
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  בשוקהחברה  פעילות
, פוליטיים כלכלייםלהשפעות מגורמים  ונתוניםהפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה  השווקיםנזילות. 

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

הסיכונים פועל באופן בלתי תלוי בתהליך ניהול ההשקעות ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת 
דה לשם זיהוי, מדידה לפחות אחת בשנה על ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים ואמות המי

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

  באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם. 
 

 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: 

 ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינויים בריביות השונות. -סיכון ריבית 

 בשווי נכסים כתוצאה משינויים בשערי חליפין.ירידה  -סיכון מטבע חוץ 
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 ת סחורו, פיננסים מכשירים של השוק ירידה בשווי נכסים כתוצאה משינוי במחירי -מחיר סיכון
 ונדל"ן.

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

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

 
 של  סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראיהוא ה – סיכון אשראי

  מנפיקי ניירות ערך, בעלי חוב בהלוואות, או צדדים לחוזה.
 ות הבאות:סיכון אשראי כולל את הקטגורי

 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 

 החייב שמשפיעה לרעה על ערכו הנוכחי של הנכס.

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

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

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

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

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

 
  המבטא את האפשרות שאירועים כלכליים, פוליטיים או אירועים אחרים הוא הסיכון  – גיאוגרפיסיכון

יפגעו בשווי במדינה אליה חשופים נכסי ההשקעה המוחזקים כנגד כספי חסכון המנוהלים בקופת גמל 
קבע דירקטוריון החברה גבולות חשיפה למדינות על מנת להתמודד עם סיכון זה  .אותם נכסים

 ולאזורים גיאוגרפיים ובהתאם להם מבוצעים תהליכי ניטור, בקרה ופיקוח לשם יישום המדיניות
 

פעילות החברה מושפעת ותלויה מרמת סודיות המידע, שלמותו, אמינותו וזמינותו של  – סיכון אבטחת מידע
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 שיבוש עלולים לפגוע 

עילותה השוטפת של החברה. הנהלת החברה מתווה את עקרונות מדיניות אבטחת המידע תוך ניהול בפ
המשאבים הנדרשים לקיומם ההולם של התהליכים, השיטות והכלים שהוגדרו בחברה על מנת להביא לכך 

כי החברה שהמידע ופריטי הציוד היוצרים אותו יהיו מוגנים בפני פגיעה חשיפה או שינוי בלתי מורשה מתוכ
ועדת היגוי, ממונה אבטחת מידע ומנהל אבטחת מידע על מנת ליישם את מינתה ומחוצה לה. הנהלת החברה 

עקרונות המדיניות. כמו כן, נסמכת התוכנית בין היתר על היערכות החברה המתפעלת להגנה על המידע השייך 
 לתוכנית ואשר קיים במערכות המחשוב של החברה המתפעלת.

 
הפעלת הקופות דורשת עמידה בכללי פעילות ודווח שנקבעו בחוקים ובתקנות. חוק הפיקוח  – וליסיכון תפע

מטיל סעיפי עונשין על אי עמידה בכללים ובהנחיות. החברה  2114על שירותים פיננסים )קופות גמל( התשס"ה 
עבודה מוגדרים  מקיימת שורה של מנגנוני בקרה פנימית הכוללים פיקוח הדדי, הדרכות מקצועיות ונהלי

וברורים על מנת לוודא עמידה בכל החידושים והדרישות לרבות עבודה עם נותני שירות חיצוניים על מנת לוודא 
 כי המידע המתקבל מהם עונה על הדרישות.

 
מספר רב של חוקים ותקנות. החברה  מוסדרת ומפוקחת באמצעות קופות הגמל פעילות – סיכון משפטי

עות משפטיות מעמיתיהן וכן מרשויות החוק בגין אי עמידה בכללים שנקבעו בחוק והקופות חשופות לתבי
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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 במועדים ובמתכונות הנדרשים על 

החוק. החברה מעמידה לרשות העמיתים מחלקת שירות לקוחות לצורך טיפול בתלונותיהם בנוסף מקפידות  פי
הקופות לדווח לעמיתים על מצב חשבונותיהם בהתאם לכללים הנקבעים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון 

ערכות בשיתוף עם במשרד האוצר. לקופות הגמל ולקרנות ההשתלמות חשיפה בגין חוק הגנת השכר והן נ
החברה המתפעלת להידוק המעקב והבקרה אחר רציפות הפקדות המעסיקים ועמידתם במועדי ההפקדה על 

 פי התקנות. 
 

חשופה לאירועים , פעילותה פעילות החברה מתבצעת ממשרדיה המצויים במרכז הארץ – חירום ארצי אירוע
דמה. החברה ערוכה לאפשרות של התממשות רעידת אשטפון, כלל ארציים בלתי צפויים, כגון: מלחמה, 

חירום של החברה להמשך מדיניות ותוכניות התאוששות ממצבי  אירועים אלו ובעת הצורך תפעל על פי
פעילותה, תוך שיתוף פעולה מלא של הנהלת החברה עם הגורמים האחראיים בחברה ומחוצה לה בכל אחד 

 מתחומי הפעילות הרלוונטיים.     
 

החברה חשופה לאירועים בלתי צפויים נקודתיים העלולים להתרחש בסביבתה או  – בחברהחירום  אירוע
כגון: שריפה, הצפה, חבלה במזיד במשרדיה, העלולים לשבש את אופן פעילותה הרגיל והתקין של החברה. 

מדיניות ותוכניות  החברה ערוכה לאפשרות של התממשות אירועים אלו ובעת הצורך תפעל על פיוכד'. 
חירום של החברה להמשך פעילותה, תוך שיתוף פעולה מלא של הנהלת החברה עם התאוששות ממצבי 

הגורמים האחראיים בחברה ומחוצה לה בכל אחד מתחומי הפעילות הרלוונטיים במטרה לחזור לשגרת 
 הפעילות באופן המהיר והיעיל ביותר להמשך פעילותה העסקית.

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

 :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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 פעולה שיתוף והסכמי מהותיים הסכמים .37

לעיל, וההתקשרות להעמדת שרותים מאת חברה קשורה,   72למעט הסכמים עם ספקים כמפורט בסעיף 
החברה אינה קשורה בהסכמים מהותיים או שיתופי פעולה אסטרטגים עם לקוחות ו/או חברות ו/או גופים 

 או פרטים אחרים. 
 

 תחזיות אחרות והערכות לגבי עסקי החברה .38

 יעדים ואסטרטגיה .78.7

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 . העמית, מאפייניו וטובתו
על ערכי המקצועיות, אחריות, שמירה בהתבסס  יהול סיכונים אחראי ושירות ברמה גבוההתשואה, נ

 .על הוראות החוק, יושרה, הגינות, שקיפות והימנעות מניגודי עניינים
יעדיה של החברה הם השגת תשואות נאותות לעמיתיה, בהתאמה לסיכון היחסי, לצורך עמידה ביעד 

פעולה, לשמור על מיצוב גבוה בתחום ניהול קופות גמל, בדרך של זה בכוונת החברה, כאסטרטגית 
ניהול השקעות מקצועי, ותוך הצעת מבחר מוצרים מגוון שיאפשר מתן מענה לצרכי סוגי עמיתים 

כן  שונים. החברה בוחנת מעת לעת הקמת קופת גמל משלמת לקצבה לשם להרחבת סל מוצריה.
למועד דוח זה, החברה   לעיל(. 4.7.1רוט ראו בסעיף החברה שוקלת הקמת קופת גמל להשקעה )לפי

 אינה בוחנת רכישת פעילות ניהול קופות גמל ו/או קרנות השתלמות מגופים מוסדיים אחרים.
 

 ממשל תאגידי – ד' חלק
 

 דירקטורים בתאגיד .3

 : 5132בשנת  להלן פרטים לגביי חברי דירקטוריון החברה המנהלת .7.7

 

 שם:   אהרון שכטר .א
  147834172 מס. ת.ז. 

  7243 שנת לידה: 
   בני דרור מושב ,4תבור  מען:  

 ישראלית נתינות:  
 יו"ר וועדת ביקורת/תגמול חברות בוועדות בתקופת הדוח: 

 חבר ועדת השקעות 
 כן נציג חיצוני: 

 72/2171 התחלת כהונתו: 
 

 רואה חשבון עצמאי עסוק עיקרי )מלבד חברות בדירק'(:  
 לא עובד התאגיד או חברה קשורה:  

 האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא
 האם הינו בעל מומחיות חשבונאית

 כן. ופיננסית:
 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  
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 שם: שלמה ארביב .ב
 

    41784141 מס. ת.ז. 
  7244 שנת לידה: 

 , רמת גן27האשל  מען:  
 ישראלית נתינות:  

 יו"ר ועדת השקעות  חברות בוועדות בתקופת הדוח: 
 /תגמולוועדת ביקורתחבר  
 ועדת אשראי יו"ר 

 כן נציג חיצוני: 
 72/2171 התחלת כהונתו: 

 

 , מנהל כספים בוידאו פלואויועץ כספי לחברות עסוק עיקרי )מלבד חברות בדירק'(:  
 לא עובד התאגיד או חברה קשורה:  

 האם בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:   לא
 התמחות במימון, אוניברסיטת ת"א MBA השכלה : 

 BA ומדעי המדינה אוניברסיטת ת"א כלכלה 
 האם הינו בעל מומחיות חשבונאית

 כן. ופיננסית:
 

 עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  
 , מנהל כספים בוידאו פלואויועץ כספי לחברות

 מנהל תפעול מירב מרכז רפואי, מנהל כספים בלובירד
 מנהל כספים בסקופוס נטוורק טכנולוג'י

 
 כדירקטורתאגידים נוספים בהם משמש 

   אין 
 

  שם: אליהו שחר .ג
  24111142 מס. ת.ז. 

  7214 שנת לידה: 
 , ת"א34שי עגנון  מען:  

 ישראלית נתינות:  
 חבר וועדת ביקורת/תגמול חברות בוועדות בתקופת הדוח: 

 כן נציג חיצוני: 
 13/2114 התחלת כהונתו: 

 12/2174 סיום כהונתו:

 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  
 האם הינו בעל מומחיות חשבונאית

 כן. ופיננסית:
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 עיסוקיו בחמש שנים אחרונות:  

 מספר חודשים, חבר מועצת המנהלים של חברת רילון  2177
 .חבר מועצת המנהלים של חברת אינטרקולוני     2171-2177

 חבר מועצת המנהלים של חברות בקפריסין מקבוצת לפידות  2177 - 2111
 ביקורת של גזית גלובשנים, חבר מועצת המנהלים וועדת  72-,  כ 2177עד 

 ואילך     גזבר א.מ.י.ר.  ארגון מאוחד של יוצאי רומניה בישראל. - 2171
 

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:  
 נורסטאר החזקות אינק.

 
 שם:  גיא זוקין .ד

 121244411 מס. ת.ז.  
  7211 שנת לידה: 

 תל אביב, 4כיכר היל  מען:  
 ישראלית נתינות: 

 /תגמולוועדת ביקורתחבר  חברות בוועדות בתקופת הדוח:   
  וועדת אשראי חבר 

 כן נציג חיצוני: 
 11/2171 התחלת כהונתו: 

 
 עסוק עיקרי )מלבד חברות בדירקטוריון(:

 מתן פתרונות מימון לחברות ופרויקטים
 

 לא עובד התאגיד או חברה קשורה: 
 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  

 תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה השכלה : 

  תואר שני בפילוסופיה               
 האם הינו בעל מומחיות חשבונאית

 כן ופיננסית:
       

 עיסוקיו בחמש שנים אחרונות :  
 מייסד ושותף מנהל בקרן אוריגו

    קוגיטו קפיטלמייסד ושותף בקרן 
 

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: 
   אחזקות בע"מ זוקין
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 רהב מנחם:  שם .ה
 141183111 . ת.ז.  מס

  7247 שנת לידה: 
 , תל אביב1פילדלפיה  מען:  

 ישראלית נתינות: 
 לא הדוח:    בתקופתחברות בוועדות 

 לא נציג חיצוני: 
 77/2174 : והתחלת כהונת

 
 שותף מנהל במשרד רואי חשבון :עסוק עיקרי )מלבד חברות בדירקטוריון(

 לא עובד התאגיד או חברה קשורה: 
 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  

 תל אביב י', אונבחשבונאות וכלכלה  .B.A השכלה :
 .חשבון רואי במשרד מנהל שותף :  בחמש שנים אחרונות  ועיסוקי

 לשכת רואי חשבון בישראל )חבר דירקטוריון, סגן נשיא(
 

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: 
 רהב מנחם רואה חשבון )חברת רואי חשבון(

 
 יו"ר הדירקטוריון -שם:  דב ילין  .ו

 143481371 מס. ת.ז.:
  7244 שנת לידה: 

 ,  ת"א41דיזינגוף  מען:  
 ישראלית נתינות: 

 ועדת השקעות חברות בוועדות בתקופת הדוח:   
 לא נציג חיצוני: 

 77/2111 התחלת כהונתו כדירקטור: 

 11/2177 התחלת כהונתו כיו"ר הדירקטוריון: 
 

 עסוק עיקרי )מלבד חברות בדירקטוריון(:
 מנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות.   -ואילך  2111

 כן עובד התאגיד או חברה קשורה: 
 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד:  

 אביב )מגמת מימון(-אוניברסיטת תל  M.B.A השכלה : 
 בעל רישיון רואה חשבון               

 בעל רישיון מנהל תיקי השקעות               
 עיסוקיו בחמש שנים אחרונות :  

 מנכ"ל משותף בבית ההשקעות ילין לפידות.   -ואילך  2111
 יו"ר דירקטוריון ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ –ואילך  11/2177
 ת ניהול קופות גמל בע"מ.מנכ"ל ילין לפידו –  -11/2177 – 77/2111

 
 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור: 

 לפידות החזקות בע"מ   –ילין 
 ד.י. אינטרסט

 ראו פירוט עיסוקים לעיל.: תפקידים שממלא בחברות קשורות
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 שם:  דליה שני 
 143221347 מס. ת.ז.  

 7244 שנת לידה:   
 ,  הרצליה73חובבי ציון  מען:  

 ישראלית נתינות:  
 לא חברות בוועדות בתקופת הדוח:   

 לא נציג חיצוני: 
  77/2111 התחלת כהונתה:  

 
 עסוק עיקרי )מלבד חברות בדירק'(:  

 מנכ"ל משותף ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -ואילך  2177
 משנה למנכ"ל בחב' ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ.   -ואילך  2111

 כן ה קשורה: עובד התאגיד או חבר
 לא בן משפחה של בעל עניין בתאגיד: 

 תיכונית   השכלה :  
   : עיסוקיה בחמש שנים אחרונות

 מנכ"ל משותף ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ.  -ואילך  2177
 .לפידות ילין ההשקעות בבית"ל למנכמשנה   -ואילך  2111

 
 תאגידים נוספים בהם משמשת כדירקטור: 

 אין
 תפקידים שממלאת בחברות קשורות

 .לעיל עיסוקים פירוט ראו
 
 אור שמואל קרן .ז

 131711113         מס. ת.ז. 
  7211 שנת לידה: 

 ת"א 73צבי שפירא  מען:  
 ישראלית נתינות:  

 לא חברות בוועדות בתקופת הדוח: 
 לא נציג חיצוני: 

  11/2173 התחלת כהונתו: 
 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:  
 ניהול קרנות נאמנות בע"מ.בחב' ילין לפידות  מנכ"ל משותף

 
 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור

 א.י.ק.ה נכסים בע"מ
 תפקידים שממלא בחברות קשורות

 .לעיל פירוט ראו
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 שינויים שחלו בכהונת הדירקטורים החיצוניים בחברה .7.2
 סיים מר אליהו שחר את כהונתו כדירקטור וכחבר ועדת הביקורת.  2174בחודש ספטמבר 

 , החל רו"ח מנחם רהב את כהונתו כחבר דירקטוריון.2174נובמבר בחודש 
 

 לעיל( 31 ראו פירוט בסעיף-)מושאלים מחברה אחות או מועסקים במשותף משרה נושאי .5
 

 מנכ"ל משותף –שם:  דליה שני  .א
 לעיל. 7.7 סעיף חלק ד' לפירוט ראה

 
 מנכ"ל משותף –שם: סני זלכה  .ב

  131433447  מס. ת.ז.:
 7211 שנת לידה:  

 מנכ"ל משותף תפקיד בחברה:  
 כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

 מערך ניהול ההשקעות בבית ההשקעות ילין לפידות.
 בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

  A.B.Mבכלכלה,  B.A  השכלה :   
 השלמת תואר שני בכלכלה  
 השקעות בעל רישיון מנהל תיקי  

 עיסוקיו בחמש שנים אחרונות :  
 סמנכ"ל השקעות ומנהל המחלקה הכלכלית בבית ההשקעות ילין לפידות.  2177 – 2114

 מנהל השקעות ואנליסט מיקרו ומאקרו בחברת מגדל שוקי הון.     2111-2114
  11/2177 התחלת כהונתו כמנכ"ל משותף: 

 
 שם:  דן ארד .ג

 .141171232   מס. ת.ז.:
 7244 שנת לידה:  

 מבקר פנים תפקיד בחברה:   
 כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:  

 האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא
 7284בעל רישיון רואה חשבון משנת  השכלה:

 
 :עסקי בחמש השנים האחרונות ןניסיו

 רד מתמחה בביקורת פנים..המש7284בעל משרד לראיית חשבון משנת 
 ,7223-2118שימש כמבקר הפנימי של קרן השתלמות לאקדמאים במח"ר בע"מ בשנים 

 .7224-2177וכמבקר פנימי בקרן ידע לאקדמאים במח"ר בשנים 
 2114התחלת כהונתו:  
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 שם: אמיר בן דהן .ד

 133321888 מס. ת.ז.:  
 7214 שנת לידה:  

 הבכיר בתחום הכספיםנושא משרה  תפקיד בחברה:   
 כןתפקיד בחברה קשורה או אצל בעלי עניין בחברה:   

 סמנכ"ל בבית ההשקעות ילין לפידות 
 האם בן משפחה של נושא משרה  בכירה או בעל עניין בתאגיד:  לא

 אילן -במשפטים אונ' בר  M.A השכלה: 
 B.A  חשבונאות וכלכלה אונ' עברית ירושלים 
 .בעל רישיון רואה חשבון 

   :עיסוקיו בחמש שנים אחרונות

 חשב וסמנכ"ל  בית ההשקעות ילין לפידות  –ואילך  2111
  12/2111 תאריך בו החלה כהונתו: 

 
 
 שם: אמיר סלע .ה

 131142244 מס. ת.ז.:  
 7218 שנת לידה:  

 מנהל סיכונים פיננסים :   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

 מנהל סיכונים פיננסים ילין לפידות ניהול קופות גמל –ואילך  2177

 מנהל התאמה והטמעה של מערכות ניהול ובקרה  – 2112-2177
 

  71/2177 תאריך בו החלה כהונתו: 

 
  רועי יחזקאלישם:   .ו

  111121122 מס. ת.ז. :  
 7281 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
  , המכללה למנהלמנהל עסקים  M.B.A :  השכלה

 L.L.B  המרכז הבינתחומי, הרצליה משפטים 
 עו"ד רשיון בעל 

 בחמש שנים אחרונות:  עיסוקיו
 לפידות. –בית ההשקעות ילין יועמ"ש  -ואילך  2173
 .אפסילון בית השקעותיועמ"ש  – 2173 - 2118

 11/2173תאריך בו החלה כהונתו: 
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 מדיניות תגמול .1

 .באתר האינטרנט של החברהלהלן תמצית מדיניות התגמול של החברה. המדיניות המלאה מוצגת 

  פורסם חוזר הממונה, הכולל הוראות בקשר לגיבוש מדיניות תגמול  2171באפריל  71 ביום  .3.7
באוקטובר  1ביום לנושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזי ועובדים אחרים בגופים מוסדיים.  

, פורסם תיקון לחוזר הממונה )"התיקון"(. בהתאם לחוזר הממונה והתיקון, אימצו 2174
 דיניות תגמול )"המדיניות"(.ועדת התגמול והדירקטוריון מ

   בחברה, תוך  העובדיםקווים מנחים לעניין אופן התגמול של  מטרת המדיניות הינה לקבוע   .3.2
  על הצלחותיהם לבין  עובדיםהתחשבות בעקרונות שיאפשרו איזון ראוי בין הרצון לתגמל   
  לל ארגונית הצורך להבטיח שמבנה התגמול עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית והכ  
 של החברה לאורך זמן.  

 השיקולים שהנחו את ועדת התגמול והדירקטוריון באמצם את מדיניות התגמול הינם, בין      .3.3
 היתר:  

קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח וכן  .3.3.7
 בהתחשב בניהול הסיכונים שלה.

סיכונים חריגים או מעבר לתיאבון הסיכון, מניעת יצירתם של תמריצים לנטילת  .3.3.2
 בהתייחס לחברה ובהתייחס לכספי חוסכים באמצעותה.

הבטחת התאמתם של תמריצים לניהול מושכל של כספי החוסכים באמצעות  .3.3.3
 החברה, בהתייחס לתשואה וסיכון בטווח ארוך.

 מצבה הפיננסי של החברה, לרבות נזילות ויחס כושר פירעון. .3.3.1

 ונכסי החיסכון המנוהלים על ידה, וכן אופי ומורכבות פעילותה. היקף נכסי החברה .3.3.4

 היבטים כלל אירגוניים, כגון פערי תגמול רצויים בין דרגים שונים. .3.3.4

 יצוין כי דירקטוריון החברה קבע במסגרת המדיניות תקרת עלות ההעסקה ברוח תזכיר הצעת      .3.1
 ד והגבלת הוצאות בשל תגמול  חוק תגמול נושאי משרה במוסדות פיננסיים )אישור מיוח  
 . בהתאם לכך, תקרת עלות ההעסקה השנתית של עובד בגין עבודתו 2171-חריג(, התשע"ד  
 מיליון ש"ח בשנה. 3.4בחברה לא תעלה על   

 ביחס לרכיב משתנה )מענק תקופתי( נקבעו במדיניות הוראות בנושאים שונים ובהם, בין     .3.4
 היתר:  

 המענק התקופתי.הזכאים להשתתף בתכנית  .3.4.7

נסיבות בהן תישלל זכאותו של עובד למענק תקופתי ולכל חלקי -שלילת מענקים .3.4.2
 מענק תקופתי, אשר טרם שולמו לו.

 תנאי הסף לתשלום מענק שנתי. .3.4.3

קריטריונים לקביעת המענק התקופתי לבעל תפקיד מרכזי וכן קביעת תקרה של  .3.4.1
מהרכיב  81%-אישית ומהרכיב הקבוע במקרה של עמידה ביעדי התוכנית ה 711%

הקבוע לעובדים מסויימים )פונקציית בקרה( אשר יעמוד במלוא יעדי התוכנית 
 האישית החלה עליו.

https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=186&ArticleID=491
https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=186&ArticleID=491
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 במדיניות נקבעו יחסים שבין עלות תנאי העסקה בחברה: .3.4.4

יחס מקסימלי שבין עלות תנאי העסקה של בעל התפקיד המרכזי שעלות   .3.4.4.7
מוצעת של יתר עובדי תגמולו היא הגבוהה בחברה לבין עלות השכר המ

 החברה.

יחס מקסימלי שבין עלות תנאי העסקה של בעל התפקיד המרכזי שעלות  .3.4.4.2
תגמולו היא הגבוהה בחברה לבין עלות השכר החציונית של יתר עובדי 

 החברה.

עוד נקבע במדיניות, כי ככלל דירקטור, לרבות יושב ראש הדירקטוריון, יקבל רק רכיב קבוע   .3.4
ולא יקבל רכיב משתנה בשל כהונתו זו. בנוסף, תגמול דירקטור שאינו בשל כהונתו בחברה 

דירקטור חיצוני, דירקטור בלתי תלוי או יושב ראש דירקטוריון, ייקבע בהתאם להוראות 
. לעניין זה קיימים חריגים המפורטים במדיניות המלאה 2112-2-1חוזר גופים מוסדיים 

סכמי שליטה וממבנה העסקה של חלק הנובעים מהוראות מעבר, מהסכמים קודמים, ה
מהדירקטורים. בהקשר זה קבעה החברה במדיניות את יחס ההכפלה המרבי לתגמול יו"ר 

  בהתאם להוראות התיקון של החוזר.

  בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה:נושאי המשרה להלן פירוט חמשת 

 
 קשורה חברה מאת לחברה ושאליםהמעובדים הנתונים מתייחסים ללעיל,  71)*( כאמור בסעיף 

 העובדים בין עבודה הסכמי להוראות בהתאם, בגין פעילותם עבור החברה )בהעסקה משותפת(
 . שכרם בעלות נושאת הקשורה כשהחברה, הקשורה לחברה

  

פרטי מקבל 

 התגמולים

 תגמולים בעבור שירותים )*(

 באלפי ש"חנתונים 

 תגמולים אחרים

 נתונים באלפי ש"ח

 

 

שיעור 

החזקה 

בהון 

 מענק שכר החברה

תשלום 

מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ריבית עמלה ייעוץ

דמי 

 סה"כ אחר שכירות

 3,121 - - - - 381 - - 7,144 7,444 - עובד א'

 7,141 - - - - - - - 7,113 318 - עובד ב'

 7,148 - - - - - - - 431 431 - עובד ג'

 481 - - - - - - - 311 381 - עובד ד'

 411 - - - - - - - 274 281 - עובד ה'
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 מבקר פנים .4

    ארד דן :הפנים מבקר שם
 2114     שנת תחילת כהונה:

 לא  האם מחזיק בני"ע של החברה או גוף קשור:
  :או גוף קשור אליה האם בעל קשרים עסקיים מהותיים עם החברה

תיקי השקעות בע"מ )מיקור חוץ( עצמאי,  מכהן במקביל כמבקר פנים בחברה אחות, ילין לפידות ניהול
 בעל משרד רו"ח. מכהן כמבקר פנים בחברות ממשלתיות וכן כאמור בילין לפידות ניהול תיקי השקעות

  
 היקף שעות הביקורת  .ביקורת שעות 7,711 -כ :העסקה היקף

שעות נקבע בהתחשב בתוצאות סקרים שונים בנערכו בחברה ובפרט סקר לקביעת יעדי הביקורת. 
מסה"כ שעות הביקורת המבוצעות בחברה )באמצעות גורמים מבקרים  11% -הביקורת הנ"ל מהוות כ
 אחרים והבנק המתפעל(

 
מבקר הפנים מתוגמל באמצעות שכר עבודה שאינו כולל רכיבים משתנים ואשר נקבע ע"י ועדת  :תגמול

לתגמול משתנה הרי שאין במבנה הביקורת. השכר משולם באופן חודשי. מאחר ומבקר הפנים אינו זכאי 
   השכר כדי להוות תמריץ שלילי על פעילותו.

 
 רואה חשבון מבקר .2

 
 זוהר בריטמן אלמגור eloitteD  :רואה חשבוןמשרד 

 שימול-רו"ח שלמה בן השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:
 2111     יך תחילת הכהונהתאר
 :הדוח תקופת בגין המבקר"ח לרו ששולם שכר

 

בגין שירותי הביקורת של דוחות  קשורה משולם מאת חברהרואה החשבון המבקר  זכאי לו השכר
המאוחדים של הקבוצה ללא אבחנה לטובת איזו חברה ניתנו השירותים, ולפיכך לא ניתן לייחס את שכר 

 .והפחתה בשכרשכר בגין שירותים נוספים ולא חלה למבקר . לא ניתן עבור החברה לפעילותוהטרחה 
  

רואה החשבון של  החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו וחווד דעתו לא כללה 
 פסקה השונה מהנוסח האחיד.

 
 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .6

דיווח ההחברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על  הנהלת

 Committee of, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של לתקופת הדוחכספי ה

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO .")זו הערכה על בהתבסס ,

 כספי דיווח על החברה של הפנימית הבקרה, 2174 בדצמבר 37( כי ליום believes) מאמינה ת החברההנהל
 . אפקטיבית הינה

 
 לשיפוי והתחייבות ביטוח, פטור .7

 לחברה ביטוח אחריות מקצועית המעניק כיסוי סטנדרטי לנושאי משרה.
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 5132, בדצמבר 13שהסתיימה ביום  לשנה הדירקטוריון דוח
  

 5132-9-15גופים מוסדיים בהתאם להוראות נספח ב' לחוזר 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א
, תרשים מבנה הקבוצה וכן פרטים לגבי שינויים בפעילות ילין לפידותת קבוצ מבנההבהרות בדבר 

 לדוח עסקי התאגיד. 7החברה ובמסמכי היסוד ראה סעיף 
 

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

 
 12/2171המסלול החל פעילותו בחודש )*( 

 12/2174המסלול החל פעילותו בחודש )**( 

  

  

 ומסלול ההשקעה שם הקופה
מספר 

אישור מס 

 הכנסה

 ניהול
מעמד 

 העמיתים

    :לפידות קופת גמלילין 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 5301 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 5301 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

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

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

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

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 שכירים ועצמאים בנאמנות 5301 מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

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

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

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

 שכירים ועצמאים בנאמנות 1110 מסלול מנייתי )*( –ילין לפידות קרן השתלמות 

    לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

 מעבידים בנאמנות 5301 מסלול כללי –לפידות קופה מרכזית לפיצויים ילין 

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

 מעבידים בנאמנות 1311
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 :החברההמנוהל על ידי  היקף הנכסיםלהלן 
 

 
 
 

 

 12/2171פעילותו בחודש  המסלול החל)*( 

 12/2174המסלול החל פעילותו בחודש )**( 

 

 פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בשנות הדוח :  

 

 5131 5134 5132 שם הקופה ומסלול ההשקעה

    :ילין לפידות קופת גמל

 53011% 1031% 1031% מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 13001% 1001% 0011% מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 0011% 1011% 1011% מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 55011% 1051% 5011% מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 1001% 1010% 3010% מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קופת גמל 

    :השתלמותילין לפידות קרן 

 1011% 1050% 5011% מסלול כללי -ילין לפידות קרן השתלמות 

 55011% 1051% 5001% מסלול כללי ב'  -ילין לפידות קרן השתלמות 

 0051% 1010% 1031% מסלול אג"ח –ילין לפידות קרן השתלמות 

 1011% 1011% (3030%) מסלול אג"ח מדינה –ילין לפידות קרן השתלמות 

 - 3011% 0003% מסלול מנייתי )*( –ילין לפידות קרן השתלמות 

    :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 1055% 0011% 1011% מסלול כללי –ילין לפידות מרכזית לפיצויים 

 - - 3001% כללי ב')**(מסלול  –מרכזית לפיצויים ילין לפידות 

 12/2171המסלול החל פעילותו בחודש )*( 

 12/2174המסלול החל פעילותו בחודש )**( 

 

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

 13/35/32 13/35/34 13/35/31 

    :ילין לפידות קופת גמל

 015001110 010111111 010511333 מסלול כללי –ילין לפידות קופת גמל 

 0001115 0311000 0111110 מסלול מנייתי –ילין לפידות קופת גמל 

 1311111 1511051 1511033 מסלול אג"ח –ילין לפידות קופת גמל 

 510351131 511101110 111051111 מסלול כללי ב' -ילין לפידות קופת גמל 

 111155 111103 101133 מסלול אג"ח מדינה – גמל קופתילין לפידות 

    ילין לפידות קרן השתלמות:

 011151111 011011113 115111111 מסלול כללי - קרן השתלמותילין לפידות 

 110011151 011151135 111101000  מסלול כללי ב' -קרן השתלמות ילין לפידות 

 0301131 0111513 0111100 מסלול אג"ח –קרן השתלמות ילין לפידות 

 131011 151111 111510 מסלול אג"ח מדינה –קרן השתלמות ילין לפידות 

 - 101111 5311031 מסלול מנייתי)*( –קרן השתלמות ילין לפידות 

    :ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

 1051111 1311555 0111151 מסלול כללי –ילין לפידות מרכזית לפיצויים 

 - - 111031 כללי ב')**(מסלול  –מרכזית לפיצויים ילין לפידות 

 9099219028 9091809181 9291289,81 סה"כ
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  תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים .ב

 מצב עסקי  החברה .7

אלפי ש"ח ליום  41,141 -אלפי ש"ח, לעומת כ 17,177 -מסתכמים בכ 2174בדצמבר  37נכסי החברה  ליום 
אלפי ש"ח, לעומת  78,232 -מסתכמות בכ 2174בדצמבר  37. התחייבויות החברה ליום 2171בדצמבר  37
השינוי בהתחייבויות החברה נובע מחבות החברה לחברה . 2171בדצמבר  37אלפי ש"ח ליום   72,442 -כ

 קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה וכן מחבות החברה למס הכנסה. 
  ש"ח, לעומת הון העצמי בסך אלפי 42,112 –מסתכם בכ  2174בדצמבר  37העצמי של החברה ליום  הונה

 ןשעניינהעצמי  ההוןתקנות  ברשומות פורסמו, 22.2.2172 ביום. 2171בדצמבר  37ש"ח ליום  אלפי  12,714
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  2174בדצמבר  37הכנסות החברה מדמי ניהול מקופות גמל לשנה שהסתיימה ביום 
. שינוי בהכנסות 2171בדצמבר  37אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  721,218אלפי ש"ח, לעומת  712,212

)המספקת דמי הניהול לחברה קשורה  בהיקף הנכסים המנוהל.החברה מדמי ניהול נובע בעיקרו משינוי 
 18,442מסתכמים לסך  2174בדצמבר  37לשנה שהסתיימה ביום  לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( 

הנקי של החברה לשנה  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח 43,482–אלפי ש"ח, לעומת כ 
  72,471 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 71,411מסתכם לסך של  2174בדצמבר  37שהסתיימה ביום 

 . 1217בדצמבר  37אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום 
 

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד )אלפי ש"ח(

 
  ומקורות מימוןנזילות  .3

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

אלפי ש"ח  72,724נבעו לחברה מזומנים נטו בסך  2174בדצמבר  37. בשנה שהסתיימה ביום באשראי
 המקבילה בתקופה השוטפת פעילותהמ חברהשנבעו ל ₪אלפי  71,341מפעילותה השוטפת, לעומת 

אלפי ש"ח לפעילות השקעה )רכישה של השקעות  2,112 -. בתקופה זו השתמשה החברה בכאשתקד
 פיננסיות בניכוי תמורה ממכירת השקעות פיננסיות(.

 
 התפתחות החברה המנהלת והתפתחויות שחלו לאחר תאריך המאזן ועד ליום פרסום הדוח .1

לא אירעו אירועים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על  ועד ליום פרסום הדוח 2174בדצמבר  37מיום 
   החברה ועל דוחותיה הכספיים.

 לשנה שהסתיימה בתאריך 

 13/35/5132 13/35/5134 13/35/5131 

 111111 5101111 5011101 הכנסות מניהול קופות גמל

 133 101 111 רווחים מניירות ערך ואחרות

 119982 98,9290 ,9,0994 סך הכנסות

    

עלויות המיוחסות לניהול קופות 
 גמל

5111511 5301111 111110 

 11111 11110 11031 הוצאות מס

 09882 ,98909 ,98914 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

 הערך והמוצרים הפיננסיים. 
הייתה שנה נוספת עם צמיחה מתונה במשק הישראלי, אינפלציה שלילית מתחת לתחזיות והמשך  2174שנת 

 .מעורבת במגמהבתנודתיות גבוהה ו השנה את סיים ההון שוקמדיניות מוניטרית מרחיבה של בנק ישראל. 
, נמשכה ההתאוששות במדינות המפותחות בעוד שבמדינות המתפתחות חלה האטה םהגלובליי בשווקים

 בצמיחה. 
, 27.24%-ב עלה 41, מדד יתר 4.14%-ב ירד 14, מדד תל אביב 1.34%-ב 24עלה מדד תל אביב  2174במהלך שנת 

. כמו כן, מדד 7.7%-ב  ירד 21, ומדד תל בונד 7.82%-, מדד אג"ח כללי עלה ב7.48%-מדד אג"ח ממשלתי עלה ב
S&P500  ומדד  1.13%-בכ ירדהאמריקאיDAX  2.44%-ב עלההגרמני. 

 
 הקופות של ההשקעות מדיניות על והשפעתן"ח הדו בשנת הפיננסיות ההתפתחויות תיאור

 כללי
ע"ב אומדן ראשון של נתוני התמ"ג, הצמיחה עודנה מתונה  3.3%-צמח המשק הישראלי בכ 2174במהלך שנת 

 אך מעודדת במעט וכוללת עלייה רוחבית בכל מרכיבי התוצר. 
אחוזי תוצר שבתקציב )במונחי  2.14אחוזי תוצר )במונחי תוצר בפועל(, לעומת  2.74-הגירעון בפועל הסתכם ב

גם השנה ההכנסות ממסים גדלו ריאלית באופן  .41.2%-משקל החוב הציבורי בתוצר ירד לתוצר בפועל(, ו
 משמעותי ומעל התחזית.

, שעיקרה מירידה במחירי האנרגיה במדד ומצעדים חד 7%מדד המחירים לצרכן סיים את השנה בירידה של 
 פעמיים שביצעה הממשלה להפחתת מחירים לציבור במוצרי צריכה רבים. 

ראל המשיך במדיניות המוניטרית המרחיבה וביצע הפחתה אחת של הריבית בהחלטה שהתקבלה בנק יש
 . 1.7%בחודש פברואר לריבית חודש מרץ, עד סוף השנה הריבית התייצבה בשפל של 

שוק ההון הישראלי היה תנודתי במהלך השנה. החודשים האחרונים של השנה התאפיינו בירידות חדות בשווקי 
 אות אגרות החוב הממשלתיות, לעומת העליות החדות שקדמו להם מתחילת השנה. המניות ובתשו

על רקע המשך זרימת  השער הנומינלי האפקטיבימול  1%-השקל המשיך להפגין עוצמה, ורשם התחזקות של כ
 כספים להשקעות ריאליות בישראל, וכן מהמשך קיומו של עודף בחשבון השוטף של מאזן התשלומים.

 
במדיניות מוניטרית מצמצמת. לראשונה מזה עשור, העלה הבנק הפדרלי את הריבית, לאחר  כההמשי"ב ארה

ורצף של נתונים חזקים  2.4%-צמיחה של למעלה מ. 1.24%-1%הותיר אותה ברמה אפסית של  2118שבשנת 
, במהלך הרבעון האחרון של השנה, תמכו בהחלטת הבנק להעלות את הריבית בפרט ובשוק העבודה בארה"ב

בדצמבר. ההעלאה בוצעה למרות התיקון בשווקי המניות בחודשים האחרונים וחששות מוגברים לגבי נתוני 
 הצמיחה בסין. עם זאת, נתוני האינפלציה בשנה אחרונה עדיין היו מתונים ונמוכים מיעד הבנק הפדרלי. 

 
מארה"ב, הבנק המרכזי האירופאי הרחיב את המדיניות המוניטרית שעיקרה בהורדה נוספת של בשונה 

הריבית השלילית על פיקדונות והארכה של תוכנית ההקלה הכמותית. שווקי המניות סיכמו את השנה 
 בתשואה גבוהה ואילו האירו נחלש באופן משמעותי מול הדולר. 

אך בחודשים האחרונים מסתמנת  נמשךובאינדיקטורים הכלכליים המומנטום החיובי בשווקים האירופאים 
. האבטלה ממשיכה לרדת רקע היחלשות בצריכה הפרטית ובייצור התעשייתיהאטה מסוימת, בעיקר על 

בלבד, בדומה לנתוני האינפלציה  1.2%-באטיות אך רמתה עדיין גבוהה. קצב האינפלציה היה נמוך והסתכם ב
 ם.במרבית השווקים המפותחי

על מרבית השווקים בעולם.  השפיעווצמיחה נמוכים מהצפי הובילו לירידות חדות במהלך השנה  נתוניבסין, 
 ותיפגע, תעיב על הכלכלה הגלובלית הסחורות שוקבביקושים  על שפיעת הסינית בצמיחה שהאטה החשש

בעולם. הממשל הסיני  במרבית שוקי ההוןלירידות חדות  הובילושל הכלכלות בעולם,  ההתאוששותבתהליכי 
 נקט בפעולות רבות ומגוונות לבלום את צניחת המחירים בשוקי ההון המקומיים. 
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 מידית. לירידה במחירי הנפט הייתה השפעה 2171החדה שהחלה באמצע שנת  ירידהב המשיך נפט חבית מחיר
 . בעולם המחירים מדדישעוסקות בתחום וכן על  וחברותשתלויות בייצוא נפט  המדינות שווקיעל 
 

שיעור השינוי . 1217בשנת  %1.2 -כ של ירידה, לעומת 4217בשנת  %7-מדד המחירים לצרכן ירד ב – אינפלציה
 (. 3%-7%) היה נמוך משמעותית מהטווח התחתון של יעד האינפלציה 2174בשנת מדד ב

ן ונבעה בעיקר מהמשך האינפלציה השלילית הייתה נמוכה מתחזיות החזאים ומצפיות הגלומות בשוק ההו
ירידות חדות במחירי הנפט בעולם ומצעדי מדיניות שהממשלה נקטה להקטנת יוקר המחיה במוצרי צריכה 

 . 1.4%-רבים. בניכוי השפעתם הישירה של מחירי האנרגיה וצעדי הממשלה עלה המדד ב
הקצרים נותרו נמוכות  בנק ישראל ציין כי אמנם האינפלציה פספסה את היעד וציפיות האינפלציה לטווחים

 מהיעד, אך הציפיות פורוורד לטווחים הבינוניים והארוכים יותר נמצאים במרכז היעד או מעט מתחתיו.
 האינפלציה לגבי וציפיותיה האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת

 .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית
 

 פוחת האירו, זאת לעומת,  השקל מול %1.3רמה נמוכה של ב תוסף הדולר, 4217 שנת במהלך – חליפין שערי
התחזקותו של השקל מול הדולר שאפיינה את השנים  .מול הדולר ובדומה להיחלשות 71.7%-בכ השקל מול

על רקע סימני ההתאוששות בכלכלה האמריקאית, תחילת מהלך העלאת  2174האחרונות נבלמה במהלך שנת 
של האירו  וריבית ע"י הבנק הפדרלי והמשך מדיניות מוניטרית מרחיבה של בנק ישראל. כמו כן, היחלשות

 המוניטרית המרחיבה באירופה.  בעולם הינה על רקע המשך המדיניות
  

, מרמה פעם אחת בהחלטה שהתקבלה לחודש מרץבנק ישראל את הריבית  הפחית 4217שנת  במהלך – ריבית
 . לאחר מכן הותיר את הריבית ללא שינוי עד סוף השנה.1.7%לרמה של  1.24%של 
 במהלך השנה: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק

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

 ועדההייתה במוקד החלטת הומול הדולר ומול השער הנומינלי האפקטיבי  השקל התחזקות 
ניטרית בעת ההחלטה להורדת הריבית. למרות הורדת הריבית השקל סיים את השנה בהתחזקות המו

 מול השער הנומינלי האפקטיבי.
  הצמיחה נותרה מתונה, כאשר האינדיקטורים לסוף השנה הצביעו על שיפור בפעילות המקומית

 וביצוא. בנק ישראל עדיין רואה סיכונים גבוהים לצמיחה.
 הסביבה העולמית שמאופיינת בהתאוששות וצמיחה מתונה בשווקים המפותחים והרעות  השפעת

 בקצבי הצמיחה בשווקים המתעוררים. 
 

של השנה לאחר שחלה  השנייהבמחצית  הדירות במחירישיעור העלייה  להמשך גם התייחסישראל  בנק
להוות את מרכיב הסיכון  ממשיך המשכנתאותהגידול בחלקן של  כי וציין התמתנות במחצית הראשונה,
 העיקרי באשראי של הבנקים.

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

 
"ג. מהתמ %2.74-שהם כ ש"ח,מיליארד  21.4-ב הסתכם 4217הכולל בשנת  הגירעון - המדינה בתקציב הגירעון

, ש"חמיליארד  37.1של  סךעמד על  אשר ,2174ששוער בתקציב המקורי לשנת  מזה נמוךבפועל היה הגירעון 
 על משפיעבנושא  והניתוח למימונו והדרכים הגירעון התפתחות אחר עוקבת החברה"ג. מהתמ 2.14%-כ

 .הגמל קופות משקיעות שבהן החוב לאגרות בקשר החברה החלטות
 

בחשבון  העודף( הדוח כתיבת למועד הקיים העדכני)המידע  4217בינואר עד ספטמבר  - התשלומים מאזן
 . ברבעון הקודםדולר  דמיליאר 3.1דולר, בהשוואה לעודף של  דמיליאר 3.8-השוטף הסתכם ב
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 הכספים ושוק ההון בשוק ההתפתחויות תיאור
 בשוק ההנפקות סךב נוצר גידול 4217במהלך שנת  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק

 71.48 -ל בהשוואה, למניות והמירים מניות בהנפקת"ח ש ליארדימי 38.82של מניות והמירים: גויסו  הראשוני
. ש"ח דמיליאר 22-, עיקר השווי הינו בהנפקה של חברת טבע בארה"ב בסך של כ2171ש"ח בשנת  מיליארדי

, חברותש"ח באג"ח  מיליארדי 41.18 גויסו 2174 בשנת: נשאר יציב חברות"ח אגהגיוסים באמצעות  היקף
 . 2171ש"ח בשנת  מיליארד  41.14-ל בהשוואה

 .2171 בשנתש"ח  מיליארדי 1.1גיוס נטו שלילי של ל בהשוואה נטו"ח ש מיליארדי 4.24"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 2174שנת  במהלך
 2.2  -כ על עמדה החברה של ובקופה המרכזית לפיצויים ההשתלמות ןקר ,החברה. הצבירה נטו בקופת הגמל

על סך של  עמדהחברה  של וההשתלמותהנכסים המנוהלים בקופות הגמל  שווי 2174בסוף שנת ש"ח  מיליארד
 31נכון ליום  ההשתלמות וקרנות הגמל קופות שוקסך הנכסים המנוהלים בכלל  כאשר ש"ח, מיליארד 72 -כ

  "ח.ש מיליארד 344-כ שלעל סך  עמד 2174בספטמבר 
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן .ד
 
  החברה ומצב הגמל קופות ענף התפתחות .7

הנכסים המנוהלים בקופות הגמל  שווי 4217בסוף שנת  .1קופות גמל 781פעלו  1217 שנת לתום נכון
 שוקסך הנכסים המנוהלים בכלל  ש"ח כאשר מיליארד 72 -כעל סך של  עמדהחברה  של וההשתלמות

 "ח.ש מיליארד 344-כ שלעל סך  עמד 2174בספטמבר  31נכון ליום  ההשתלמות וקרנות הגמל קופות
נקבעו  ,2172תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים )קופות גמל( )דמי ניהול( תשע"ב במסגרת הוראות 

מודל אחיד לגביית דמי ניהול הן מההפקדות והן מהצבירה,  הוחל ,2171לינואר  7החל מיום  בקופות הגמל
 בדומה לענף הפנסיה. החברה אינה גובה בשלב זה דמי ניהול מההפקדות לקופות הגמל.

בנושא המסלקה הפנסיונית נעשים שינויים משמעותיים באופן העבודה מול  חוזרים פרסום בשל
  המעסיקים, הלקוחות, הלקוחות והמפיצים.

גולטוריות נוספות אשר עשויות להשפיע על שוק קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בכלל ועל להוראות ר

 לדוח עסקי התאגיד. 4פעילות החברה בפרט, ראו סעיף 
 

  לעמיתים הסבר ההנהלה להתפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים .2

לדוח  2נתונים בדבר התפתחויות בתשלומים לקופות ובתשלומים לעמיתים ראה התייחסות בסעיף 
  תיאור עסקי החברה.

 
 

  ניתוח ההתפתחויות

 4קופה לתגמולים ופיצויים מסלולית )בעלת  גמל אחת מכל סוג: קופתנכון למועד הדוח מנהלת החברה 
מסלולית  השתלמותוקרן  מסלולי השקעה( 2)בעלת  מסלולית קופה מרכזית לפיצוייםמסלולי השקעה(, 

בשנות הדוח חל גידול בסך הנכסים המנוהלים ע"י החברה כתוצאה מעליית  .מסלולי השקעה( 4)בעלת 
נובע  הקופותאל  זכויות נטוגידול בסך העברת שערי ניירות הערך ומהעברת זכויות מקופות גמל אחרות. 

לאורך זמן וליצירת מוניטין  הקופותביחס לסיכון שהושגו בידי  בין היתר בשל פרסום תשואות מובילות
להערכת החברה, תקנות עמלת ההפצה לתאגידים בנקאיים וכן היותם של . חיובי לחברה המנהלת

בשל החובה  בעתיד התאגידים הבנקאיים מוכרים כיועצים פנסיוניים עשויים לפגוע ברווחיות החברה
בלבד  7.14%לשיעור של בנוסף, הגבלה לעניין דמי הניהול בקופות הגמל  לשלם עמלות הפצה ליועצים.

על הכנסות ישירות . לא צפויה להשפיע באופן מהותי 7.7.2171החל מיום  המנוהליםמהיקף הנכסים 
, אולם להערכת החברה הגבלה כאמור עשוייה להפחית את שיעור דמי הניהול הנגבים בענף החברה

קבע כי קופות גמל מרכזיות  חוק קופות הגמליש לציין כי בנוסף, ת החברה. וכתוצאה מכך גם את הכנסו
. להערכת הנהלת החברה משיכות 2177לפיצויים יוכלו להמשיך ולקבל הפקדות רק עד לחודש ינואר 

ומגמת הקיטון בהיקף הנכסים של מוצר זה בתעשיה תמשיך בשנים הבאות ימשיכו כספים מקופה זו 
 .בהתאם

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

  

                                                 
 .2171לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  1
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 :מידע נוסף .ה
 הרגיל העסקים ממהלך החורגיםהחברה  בעסקיחריגים או חד פעמיים אירועים  .3

 .אין      
 

 המינימליעצמי ה בהון גירעוןאירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על  .5
 בהוראות עמידה לצורך מקורות לגייס תידרש הקרובה בשנה האם החברה הערכת וכןהנדרש 

 אלו תקנות

 גירעוןעל  המצביעים ארועיםהתרחשו  לא לאחריו/או ו הדוח בתקופתידיעת החברה,  למיטב .7
  .הדין להראות בהתאם מהחברה הנדרש העצמי בהון צפוי

 הדין בהוראות עמידה לצורךלגייס מקורות  לא תדרש 2174במהלך שנת  ,החברה להערכת .2
 .הון עצמי מזערי לעניין

 
לעסקה משותפת, להשקעה בתאגיד אחר, להגדלה או הקטנה בשיעור  שהייתההשפעה  .1

מהותית  זוההשתתפות בעסקה או בהשקעה כאמור, על נתוני הדוחות הכספיים, מקום שהשפעה 

 מאד

 .רלוונטי לא
 

 העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תיאור .4

 בדוח עסקי התאגיד. 78ראה לעיל בסעיף  העיקריים ויעדיה החברה של האסטרטגיה לתאור
 

, החורגות ממהלך העסקים הרגיל, שהחברה החליטה לבצען בשנה תכניותכללי של  תיאור .2
 תוך, הפעולות ותוצאות העסקים מצב על מהותית השלכה להן להיות עשויה אםהקרובה, 
 שרלוונטי היכן, הפעילות לתחומי התייחסות

 
(, 74הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל()תיקון מס' חוק מה הצעתפורס 2174 במארס

 להקים קופת גמל להשקעה יותר גמל קופות של מנהלות לחברות הצעת החוק לפי. 2174-התשע"ו
 להשקעה גמל קופת ,הצעת החוקל בהתאם. הוני חיסכוןלאפשר לציבור החוסכים אפיק  הבמטר

 מס הטבות ללא, כפוף לתשלום מס רווחי הוןב עת בכל למשיכה הניתנים סכומים לחסוך תאפשר
 .כקצבה אלו כספים לקבל יחליט העמית אם הון רווחי ממס פטור ומתן, בהפקדה

 
הפוך לחוק מחייב, החברה מעריכה כי תפעל להקמת קופת גמל להשקעה על שהצעת החוק תככל 

 מנת לאפשר ללקוחותיה מוצר הוני זה.

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

 הכספיים

 

 רואה החשבון של  החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוחדים בחוות דעתו.
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 ות ונהלים לגבי גילוי:בקר .ו
 

והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה,  ים המשותפיםמנכ"לההנהלת החברה בשיתוף 
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של 

חברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו ים משותפים בהחברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל
אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד,  כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן

לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות 
 הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 
 בקרה פנימית על דיווח כספי: .ז

 
לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית  2174בדצמבר  37במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום 

של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על 
 הבקרה על לאחריותה באשר ההנהלה הצהרת הבקרה הפנימית של החברה על הדיווח הכספי.

 על הפנימית הבקרה המבקר לגבי החשבון רואה של הדעת חוות וכן הכספי הדיווח על הפנימית
 .הכספי לדוח מצורפים הכספי,  הדיווח

 
 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי .ח

 
ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן: "החברה"( אחראית 
לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה 
תוכננה כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה 

והוראות ( IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )לל דוחות כספיים המפורסמים בהתאם נאותה ש
הממונה על שוק ההון. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות 
מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של 

 בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.בטחון בלבד 
 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות 
מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, 

והתקשורת אפקטיביים ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע 
 ( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.monitorומנטרים )

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

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של  ,2015בדצמבר  37כספי ליום 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO .")

, הבקרה הפנימית 2015בדצמבר  37( כי ליום believesבהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה )
 של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.
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 כי: ה, מצהירדליה שניגב' אני, 

 
 )להלן "הדוח"(. 2174לשנת  הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"(את  סקרתי .7

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה שנכללו בו, לאור הנסיבות הנחוץ כדי שהמצגים 

 המכוסה בדוח.

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

 בדוח. המכוסיםולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .1

 :וכן הפנימית על דיווח כספי של החברה

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

  וח.דה

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

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון.IFRSבינלאומיים )

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

השפיע באופן רבעון הרביעי שב שאירעעל דיווח כספי  חברהההפנימית של  כל שינוי בבקרהבדוח  גילינו .ד
 -; וכן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש מהותי,

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  .4
 כספי: העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו

על דיווח  כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימיתאת  .א
 כספי, וכןשל החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע  האשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת כספי,

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

 

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

 
 )להלן "הדוח"(. 2174לשנת  הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"(את  סקרתי .7

מהותית הנחוץ  עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה כדי שהמצגים 

 בדוח.

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3
ון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסיםולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .1

 וכן: הפנימית על דיווח כספי של החברה

להבטיח  מיועדיםונהלים כאלה, הקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות  .א
בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

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

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון.IFRSבינלאומיים )

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותאת  הערכנו .ג
 -ס על הערכתנו; וכן של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, בהתבסהאפקטיביות 

השפיע באופן ברבעון הרביעי ש שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד
 -מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן  באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש מהותי,

המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון  .4
 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א
 חברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי, וכןשל ה הכספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

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

 

 דין.אין באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על  פי כל 
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 :מצהיר כי דהן,-אמיר בןאני, מר 

 
 )להלן "הדוח"(. 2174לשנת  הדוח השנתי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"(את  סקרתי .7

מהותית הנחוץ  עובדהמצג של  וולא חסר במצג לא נכון של עובדה מהותית כל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה כדי שהמצגים 

 בדוח.

 הבחינות מכלמשקפים באופן נאות, וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח על ידיעתי, הד בהתבסס .3
ות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים מצב הכספי, תוצאההמהותיות, את 

 בדוח. המכוסיםולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו, אחראים ל .1

 וכן: הפנימית על דיווח כספי של החברה

להבטיח  מיועדיםם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, הקבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעת .א
בפרט במהלך תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

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

 ( ולהוראות הממונה על שוק ההון.IFRSבינלאומיים )

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  האפקטיביותאת  הערכנו .ג
 -קופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכן של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התהאפקטיביות 

השפיע באופן ברבעון הרביעי ש שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח  .ד
 -מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן  באופןשפיע צפוי להאו שסביר ש מהותי,

זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה  .4
 הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  .א
 של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי, וכן היים לפגוע ביכולתכספי, אשר סביר שצפו

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

 

 

 5132בדצמבר  13דוחות כספיים ליום 

 

 

 

 תוכן העניינים
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 2-3 דוח רואי החשבון המבקרים

  

 4 על המצב הכספידוחות 

  

 5 דוחות על הרווח הכולל

  

 6 דוחות על השינויים בהון

  

 7 דוחות על תזרימי המזומנים

  

 8-25 ביאורים לדוחות הכספיים

  

 



 

2 

 

 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 פנימית על דיווח כספיבדבר בקרה 

 
, 2135בדצמבר  33"החברה"( ליום  -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן 

 Commission Committee of-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה
Sponsoring Organizations of the Treadway   להלן(- "COSO הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה .)"

פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון 
דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות 

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

בארה"ב בדבר ביקורת Oversight Board  Public Company Accounting  (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
ש מאיתנו לתכנן את של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי תקנים אלה נדר

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קויימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח 
כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה 

תכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה של אפקטיביות ה
 שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי הינה תהליך המיועד לספק מידה 

הממונה והנחיות (, הוראות IFRSדיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
. 3664-על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

 בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה שהיא גוף מוסדי כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר:
 
מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה  (3)

 ;)לרבות הוצאתם מרשותה(
 

רשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נ (5)
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס הכנסה והנחיות (, הוראות IFRSבינלאומיים )

ק בהתאם , ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה נעשים ר3664-)כללים לאישור ולניהול קופות גמל( התשכ"ד
 ;להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה

 
מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או ההעברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי  (1)

 מורשים של נכסי החברה, שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 

פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות לגבי בשל מגבלותיה המובנות, בקרה 
העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או 

 שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.
 

, בהתבסס על 2135בדצמבר  33ימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום לדעתנו, החברה קי
 .COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 
 2134-ו 2135 בדצמבר 33של החברה לימים  על המצב הכספיביקרנו גם בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות 

, 2136במרץ,  27 והדוח שלנו, מיום 2135בדצמבר  33שהסתיימה ביום  בשנהלכל אחת משלוש השנים ואת תוצאות הפעולות 
 של החברה. כלל חוות דעת בלתי מסוייגת על אותם דוחות כספיים

 
 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 
 5132במרץ,  52אביב, -תל
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

בדצמבר  33"החברה"( ליום  -)להלן  ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של 

ואת דוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים  2134-ו 2135

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו 2135בדצמבר  33בתקופה שהסתיימה ביום 

 יקורתנו.היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ב

 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו  של רואה 

. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 3673-חשבון(, התשל"ג

טעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות שאין בדוחות הכספיים הצגה מו

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה 

ים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבור

 בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

 

בדצמבר  33הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים  לדעתנו,

לוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מש 2134-ו 2135

הממונה על שוק ההון, הביטוח והנחיות הוראות ל ובהתאם( IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2135בדצמבר  33

  .והחיסכון במשרד האוצר

 

 

ידי לשכת רואי  בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על PCAOB -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת  2135בדצמבר  33חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות  2136במרץ,  27 והדוח שלנו מיום COSOמשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 כספי של החברה. הבקרה הפנימית על דיווח

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 

 5132במרץ,  52אביב, -תל
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 13ליום   

  2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

    

    נכסים:

 -  3,356  3 הוצאות רכישה נדחות

 -  3,228  8 נכסי מיסים שוטפים

 31,345  33,822  4 חייבים ויתרות חובה

 31,345  34,216   נכסים  הכל סך

    

   5  :השקעות פיננסיות

 36,322  23,532   קרנות נאמנות

 36,322  23,532   סך הכל השקעות פיננסיות 

    

 25,311  35,263  6 מזומנים ושווי מזומנים
    
    

 54,767  73,133   סך כל הנכסים

    

    

    

   7 הון:

 3,311  3,311   הון מניות

 43,115  53,676   עודפים

    

 42,315  52,776   סך כל הון

    

    התחייבויות:

 322  336  8 התחייבויות בגין מסים נדחים

 4,666  -   התחייבות בגין מיסים שוטפים

 7,673  37,633  6 זכאים ויתרות זכות

 32,662  38,232   סך כל ההתחייבויות
    
    

 54,767  73,133   סך כל ההון וההתחייבויות

    

 

 

 

 

 

    

 דב ילין

 יו"ר הדירקטוריון

 דליה שני

 מנכ"ל משותף

 סני זלכה

 מנכ"ל משותף

 אמיר בן דהן

 בתחום הכספים נושא המשרה הבכיר

 

 

 

 

 

 5132במרץ,  52 תאריך אישור הדוחות:



 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות על הרווח הכולל

 

 

 

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום   

  2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

     

 65,528  324,278  342,646  31 הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

 611  537  225  32 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

     

 66,328  324,835  343,374   סך כל ההכנסות

     

 56,273  63,686  78,652  33 דמי ניהול לחברה קשורה

 23,677  33,144  36,337  34 שיווק והפצהעמלות, הוצאות 

 2,531  3,187  3,324  35 הוצאות הנהלה וכלליות

 7,836  6,658  8,312  36 אחרות הוצאות תפעול

     

 88,264  314,778  326,365   סך כל ההוצאות
     
     

 7,834  21,137  36,676   רווח לפני מסים על ההכנסה

     

 2,826  7,523  6,315  8 הכנסהמסים על 

     

 5,118  32,534  31,674   רווח לשנה

     

 5,118  32,534  31,674   סך כל הרווח הכולל לשנה

     

  



 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות על השינויים בהון

 

 

 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 24,583  23,483  3,311  5131בינואר  3ליום  יתרה

    

 5,118  5,118  -  רווח כולל לשנה

    

 26,563  28,463  3,311  5131בדצמבר  13יתרה ליום 

    

 32,534  32,534  -  השנלכולל רווח 

    

 42,315  43,115  3,311  5134בדצמבר  13יתרה ליום 

    

 31,674  31,674  -  רווח כולל לשנה

    

 52,776  53,676  3,311  5132בדצמבר  13יתרה לים 

    

  



 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

7 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות על תזרימי המזומנים

 

 

 

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 

 5,118  32,534  31,674  לשנהרווח 

    

    פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

    הפסדים )רווחים( נטו מהשקעות פיננסיות:

 (421) (427) (388) קרנות נאמנות

 -  -  (3,356) שינוי בהוצאות רכישה נדחות

 2,826  7,523  6,315  הכנסהההוצאות מיסים על 

    

  4,663  7,166  2,416 

    

    שינויים בסעיפים מאזניים אחרים:

 (2,446) (3,826) (3,477) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 2,265  321  (76) שינוי בזכאים ויתרות זכות

 4,643  (3,613) 31,323  שינוי בזכאים צדדים קשורים

    

  8,765 (3,617)  4,462 

    

    והתקבלו במהלך השנה:מזומנים ששולמו 

 (3,833) (2,782) (33,315) מסים ששולמו

 786  3,336  611  מסים שהתקבלו

    

 (32,215) (3,643) (3,125) 
    
    

 8,853  34,361  32,365  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

    

    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 -  -  2,564  פיננסיותתמורה ממימוש השקעות 

 (2,418) (6,517) (4,566) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

    

 (2,418) (6,517) (2,112) השקעה שימשו לפעילותש  מזומנים נטו
    
    

 6,443  7,853  31,363  עליה במזומנים ושווי מזומנים

    

 31,814  37,247  25,311  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

    

 37,247  25,311  35,263  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

    

 



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 כללי - 3ביאור 

 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה:

 

כחברה פרטית. החברה החלה  2114בנובמבר  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.2114את פעילותה בדצמבר 

 

 ש קופות גמל מסלוליות:החברה עוסקת בניהול שלו

 

 קרן השתלמות -ילין לפידות  א.

 

 קופת גמל -ילין לפידות  ב.

 

 קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות  ג.

 

 

 

 מדיניות חשבונאית - 5ביאור 

 

 :(IFRS)הצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים  א.

 

"( ופרשנויות להם IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

. עיקרי המדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך (IASB)שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

 אלה. יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים 

 

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

 "ההוראות"(.  -הממונה )להלן 

 

 :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  33להלן. נכון ליום  7החברה ועל יציבותה הפיננסית. החברה כפופה לדרישות הון חיצוניות, כאמור בביאור 

 , החברה עומדת בדרישות ההון החיצוניות כאמור.2015

 

 מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי: .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.  32תקופת 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.

  



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 )המשך( מדיניות חשבונאית - 5ביאור 

 

 מתכונת ניתוח ההוצאות שהוכרו ברווח או הפסד: .ו

 

להערכת החברה, לאור המבנה  ההוצאות. מהותת בהתבסס על הוצאות החברה בדוח על הרווח הכולל מוצגו

 הארגוני של החברה, סיווג ההוצאות באופן זה מספק מידע מהימן ורלוונטי יותר.

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה: .ז

 

של החברה ערוכים בשקלים חדשים שהוא מטבע הפעילות של הסביבה הכלכלית העיקרית בה הדוחות הכספיים 

 "מטבע הפעילות"(. -)להלן היא פועלת 

 

 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.

 

 :כללי (3)

 

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 

 חברהת במועד המסחר )המועד בו ההזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרע

 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.

 

ים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת החזקתו נכסים פיננסי

 של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי:

 

 .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

 .חייבים 

 

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

 

 :נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד (5)

 

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.

 

 ק למטרות מסחר, אם:נכס פיננסי מסווג כמוחז

 

 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

 ו מיועד ואפקטיבי כמכשיר מגדר.הוא נגזר שאינו חוזה ערבות פיננסית או שאינ 

 

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 

בתוכו כל דיבידנד או ריבית שנצמחו בגין הנכס הפיננסי. לעניין או ההפסד נטו המוכר ברווח והפסד מגלם 

 .ב.5אור יאופן קביעת השווי ההוגן, ראה ב

 

 :חייבים (1)

 

  חייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל, מסווגים כחייבים.
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 )המשך( מדיניות חשבונאית - 5ביאור 

 

 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 (3)

 

 ובהתקיים כל התנאים הבאים: מתן השירותהכנסה ממתן שירותים מוכרת בהתאם לשלב ההשלמה של 

 

  באופן מהימן;סכום ההכנסה ניתן למדידה 

  ;צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה 

  בתום תקופת הדיווח ניתן למדידה באופן מהימן; וכן מתן השירותשלב ההשלמה של 

  ניתנות למדידה באופן מהימן.  ווהעלויות הנדרשות להשלמת מתן השירותהעלויות שהתהוו במסגרת 

 

 :הכנסות ריבית (5)

 

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

 

 :הכנסות מדיבידנד (1)

 

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

 

 הכנסה:המסים על  .אי

 

 :כללי (3)

 

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

 הנדחים.

 

 :מסים שוטפים (5)

 

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.

 

וטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז נכסים והתחייבויות מיסים ש

 את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.

 

 :מסים נדחים (1)

 

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

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 

פרשים הזמניים בין ערכם הדוח על המצב הכספי. התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל הה

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.

  



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

11 

 

 )המשך( מדיניות חשבונאית - 5ביאור 

 

 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 .יג

 

 9 IFRS "מכשירים פיננסיים" 

 

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

, וכן כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו 2116בשלב הראשון בשנת 

בינואר  3לות ביום . התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחי2131בשלב השני בשנת 

 או לאחריו. יישום מוקדם אפשרי.  2138

 

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

  מהותית.

 

 IFRS 15 "הכנסות בגין חוזים עם לקוחות" 

 

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

 IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 

העברת "חוזי הקמה" והפרשנויות הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את 

הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. 

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.

 

 תקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:ה

 

 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. .3

 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. .2

 קביעת מחיר העסקה. .3

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. .4

 הכרה בהכנסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. .5

 

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

 

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

אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את 

 תוי והמהימנות של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.המהות, הכמות, העי

 

או לאחריו. יישום  2137בינואר  3התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

ת מוקדם אפשרי. ככלל, התקן ייושם למפרע, אולם ישויות תהיינה רשאיות לבחור התאמות מסוימות במסגר

 הוראות המעבר של התקן לעניין יישומו לתקופות דיווח קודמות.

 

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

פעילותה. הנהלת החברה תבחן את השפעת יישום הוראות התקן על החוזים עם לקוחותיה ותבחן האם 

ית על עיתוי ואופן ההכרה בהכנסה מחוזים אלו, אשר יש בהם על מנת להוראות אלו תהיה השפעה מהות

 להשפיע על הדוחות הכספיים של החברה.
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 )המשך( מדיניות חשבונאית - 5ביאור 

 

 :פעילות מגזרי .יד

 

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

 השתלמות כמגזר פעילות אחד. לפיכך, החברה אינה מציגה ביאור על מגזרי פעילות.וקרנות 

 

 :נדחות ישהכר הוצאות .טו

 

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

מופחת על פני  DAC -מי ניהול צפויים. הניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן את השבתן, באמצעות ד

 התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.

 

 :הצמדה בסיס  .זט

 

 הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח. יתרות (3)

 

 להלן נתונים על המדד:  (5)

 מדד בישראל 

 מדד בגין מדד ידוע 

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:

 118.58 118.70 2135בדצמבר  33ליום 

 336.77 336.77 2134בדצמבר  33ליום 

   

 % % שיעורי השינוי:

   לשנה שנסתיימה:

 (1.0) (0.9) 2135בדצמבר  33ביום 

 (1.21) (1.31) 2134בדצמבר  33ביום 

 3.82 3.63 2133בדצמבר  33ביום 

   

 

 

 הוצאות רכישה נדחות - 1ביאור 

 

 ההרכב: א.

 בדצמבר 13ליום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 -  3,356  גמל -הוצאות רכישה נדחות 

   

 

 :נדחות רכישה בהוצאות התנועה .ב

 אלפי ש"ח 

  

 -  5134בדצמבר,  13יתרה ליום 

 3,316  תוספות

 (351) הפחתה שוטפת

 3,356  5132בדצמבר,  13יתרה ליום 
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 חייבים ויתרות חובה - 4ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 13ליום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 84  84  הוצאות מראש

 31,263  33,738  לקבל דמי ניהול קופות גמל

 31,345  33,822  סה"כ חייבים ויתרות חובה

   

 

 

 :פיננסיותהשקעות  - 2ביאור 

 

 ההרכב:

 5134בדצמבר  13ליום  5132בדצמבר  13ליום  

 

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 סה"כ והפסד

מוצגים 
בשווי הוגן 
דרך רווח 

 סה"כ והפסד

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 36,322  36,322  23,532  23,532  קרנות נאמנות 

     

 

 :נכסים סחירים .א

 בדצמבר 13ליום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :קרנות נאמנות

   

   מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 36,322  23,532  קרנות נאמנות -מוחזקות למסחר 

 36,322  23,532  קרנות נאמנותסך הכל 

   

 

 שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות: .ב

 

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

 הבא:

 

  מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.  - 3רמה 

  לעיל. 3נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישירים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה 

  נם מבוססים על נתוני שוק נצפים.נתונים שאי - 3רמה 
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 : )המשך(השקעות פיננסיות - 2ביאור 

 

 :)המשך( שווי הוגן של נכסים פיננסיים בחלוקה לרמות .ב

 

היתרות בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, השקעות פיננסיות בנכסים פיננסיים 

 מות או קרובות לשווי ההוגן שלהם.בשווי הוגן, נכסי מיסים שוטפים, תוא

 

 5132בדצמבר  13ליום  

 סה"כ 3רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 23,532  23,532  קרנות נאמנות

   

 

 5134בדצמבר  13ליום  

 סה"כ 3רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 36,322  36,322  קרנות נאמנות

   

 

 

 מזומנים ושווי מזומנים - 2ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 13ליום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 25,311  35,263  מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית

 25,311  35,263  מזומנים ושווי מזומנים

   

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

 יומיות.

 

 

 הון עצמי ודרישות הון - 2ביאור 

 

 :הרכבה א.

 5134-ו 5132בדצמבר  13לימים  

 נפרע מונפק ם ו ש ר 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 3,311  3,511  31,111  ש"ח ע.נ. כ"א 3רגילות בנות מניות 

    

 

 זכויות הנלוות למניות: ב.

 

 הכללית, זכות לדיבידנד, זכויות בפירוק החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה.זכויות הצבעה באסיפה 
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 2ביאור 

 

 ניהול ודרישות הון: ג.

 

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי  (3)

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

 .בהתאם לתקנות כמפורט להלןהון 

 

ה בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות להלן נתונים בדבר ההון הנדרש והקיים של החבר (5)

תקנות  - )להלן 2132-גמל( )הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב

 :ההון( והנחיות הממונה

 

 בדצמבר 13 ליום 

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח "חש אלפי 

   

 36,647  46,812  בדצמבר על פי תקנות ההון 13הנדרש ליום המזערי  ההון סכום

 42,315  52,776  הון עצמי קיים

 2,358  5,677  עודף

   

 

 הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: )א(

 בדצמבר 13 ליום 

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח "חש אלפי 

   

 35,111  35,111  מיליארד 35מנוהלים עד הנכסים מההיקף  1.3%

 452  3,663  מיליארד 35מנוהלים מעל הנכסים מההיקף  1.15%

 26,365  33,533  הוצאות שנתיותה מסך 25%

 (3,711) (3,711) הקלה בגין עריכת ביטוח

 36,647  46,812  העצמי הנדרש ההוןסך כל סכום 

   

 בכללי העומדים נכסים כנגדו שאין הנדרש העצמי ההון סכום

 -  -  וההשקעה הנזילות
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 )המשך( הון עצמי ודרישות הון - 2ביאור 

 

 )המשך( ניהול ודרישות הון: ג.

 

 )המשך( (5)

 

פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  מחברות  2132בחודש פברואר  ()ב

 מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

 

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

 השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

 

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

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

 .כללי ההשקעה( -)להלן  2132שפורסמו בחודש אפריל  2132-מוסדיים(, התשע"ב

 

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

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

 לקצבה וכן בשל עריכת ביטוח בסכום עודף על הנדרש בהוראות הדין. גמל מרכזית

 

לפחות מסכום ההון העצמי  51%בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נזילים  (ג)

 המזערי הנדרש ממנה.

 

 :2135בדצמבר  33להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 

 

 בדצמבר 13 ליום 

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח "חש אלפי 

   

 36,674  23,413  (לעיל( 2)ג)ראה  המעבר להוראות בהתאם נדרשים נזילים נכסים

   

 44,422  56,815  וסחירים נזילים נכסים

   

 .2135בדצמבר  33החברה עומדת בדרישות ההון המזערי הנדרש ממנה ליום  (ד)
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 מסים על ההכנסה - 8ביאור 

 

 החלים על החברה:חוקי המס  א.

 

 . 3675-החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 

 שיעורי המס החלים על הכנסות של החברה: ב.

 

פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון(,  2135בספטמבר  31ביום 

 2135באוקטובר  3 -, אשר מוריד את שיעור מס השכר ומס הרווח באחוז אחד ומעמיד אותו החל מ 2135-התשע"ה

לאוקטובר משיעור של  3 -ספי, ירד ב. כתוצאה מהשינוי כאמור, שיעור המס השנתי, אשר חל על מוסד כ37%על 

 .37.58% -ל 37.73%

 

פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הקובע כי שיעור מס החברות יופחת לשיעור של  2136בתחילת חודש ינואר 

 .3.3.2136(. שיעור מס החברות החדש יחול על הכנסה שהופקה או שנצמחה החל מיום 26.5%)במקום  25%

 

אינן מביאות  2135בדצמבר  33"מיסים על ההכנסה" יתרות המיסים הנדחים ליום  IAS 12בהתאם להוראות 

 בחשבון את הוראות החוק האמור, מאחר וחקיקתו הושלמה לאחר סוף תקופת הדיווח. 

 

לא היתה נוצרת השפעה מהותית על תוצאות באם חקיקת החוק הייתה מושלמת למעשה עד לסוף תקופת הדיווח, 

 .החברה

 

 שיעורי המס הסטטוטוריים החלים על מוסדות כספיים ובכללם החברה:להלן 

 

 

שיעור מס 
 חברות

שיעור מס 
 רווח

שיעור מס 
כולל 

במוסדות 
 כספיים

 % % % 

    שנה:

2132 25 36.3)*( 35.53)*( 

2133 25 37.6)*( 36.23)*( 

2134 26.5 38 37.73 

2135 26.5 37.75)*( 37.58)*( 

    

 משוקלל.שיעור  )*(

 

 שומות מס: ג.

 

 :שומות מס סופיות

 

 .2133לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 

 

 מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות רווח והפסד: ד.

 לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 13ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   :הוצאות מסים שוטפים

 7,383  6,374  בגין השנה השוטפת

 (22) (66) התאמות בגין שנים קודמות, נטו

   

   :הוצאות מסים נדחים

 362  (3) יצירה והיפוך של הפרשים זמניים )ראה גם ה' להלן(

  6,315  7,523 
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 )המשך( מסים על ההכנסה - 8ביאור 

 

 מסים נדחים: ה.

 

מכשירים 
 סה"כ פיננסיים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 361  361  5134בינואר  3יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

 322  362  שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 322  322  5134בדצמבר,  13יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

 (3) (3) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 336  336  5132בדצמבר,  13יתרת התחייבות מסים נדחים ליום 

   

 

 המסים הנדחים מוצגים במאזן כדלקמן:

 בדצמבר 13ליום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 322  336  התחייבויות בגין מסים נדחים

   

 

 מס תיאורטי: ו.

 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח והפסד 

 מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף בדוח רווח והפסד:היו 

 

 בדצמבר 13יום ב לשנה שהסתיימה 

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 7,834  21,137  36,676  רווח לפני מסים על ההכנסה

    

 שיעור המס הסטטוטורי הכולל החל על מוסדות כספיים 

 36.23% 37.73% 37.58% )ראה ב לעיל(

    

 2,837  7,556  6,381  מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי 

    

    עלייה )ירידה( במסים על ההכנסה הנובעת מהגורמים הבאים:

 (36) (33) (31) הכנסות פטורות 

מס שלא הוכרו בגינם מיסים נדחים  הפסדים והטבות לצרכי

 5  2  3  בעבר, אשר הוכרו בגינם מיסים נדחים בתקופות הדיווח

 -  (22) (66) מסים בגין שנים קודמות

    

 2,826  7,523  6,315  מסים על ההכנסה

    

 36.17% 37.55% 37.34% שיעור מס אפקטיבי ממוצע
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 זכאים ויתרות זכות - 9ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 13ליום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 4,361  3,667  הוצאות לשלם

 35  326  ספקים ונותני שירותים

 3,466  33,787  )*(יתרה בגין הסכם מתן שירותים  -חברה קשורה 

 7,673  37,633  סך הכל זכאים ויתרות זכות

   

 .33ראה ביאור   - בבעלות מלאה של חברת האםהחברה הקשורה הינה  )*(

 

 

 הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו - 31ביאור 

 

 ההרכב:

 

 ניהול דמי שיעור
 ניהול דמי )*( מירבי

 שיעור
 ממוצע

 ניהול דמי

  אלפי ש"ח  
    :5132 בדצמבר 13 ביום שנסתיימה לשנה

    :מצבירה ניהול דמי

 1.77% 54,671  3.15% גמל קופות - לפידות ילין

 1.83% 85,364  2.11% השתלמות קרן - לפידות ילין

 1.61% 3,185  2.11% לפיצויים מרכזית קופה - לפידות ילין

 1.81% 342,646   סך הכל

    

    

    :5134בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

    :מצבירה ניהול דמי

 1.81%  46,382  3.15% קופות גמל -ילין לפידות 

 1.86%  73,448  2.11% קרן השתלמות -ילין לפידות 

 1.66%  3,448  2.11% קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות 

 1.83%  324,278   סך הכל

    

    

    :5131בדצמבר  13לשנה שנסתיימה ביום 

    :מצבירה ניהול דמי

 1.84%  41,338  3.31% קופות גמל -ילין לפידות 

 1.63%  53,587  2.11% קרן השתלמות -ילין לפידות 

 1.67%  3,623  2.11% קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות 

 1.87%  65,528   סך הכל

    

שיעור דמי ניהול מקסימלי בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, )דמי ניהול(,  )*(

 .2132-התשע"ב
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 נתונים אודות קופות הגמל שבניהול החברה - 33ביאור 

 

 היקף נכסים מנוהלים, תקבולים ותשלומים: א.

 בדצמבר 13ליום  
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 13ביום 

 2 3 1 5 2 3 1 5 

 תשלומים תקבולים סך נכסים מנוהלים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 333,376  446,573  7,531,652  קופת גמל

 361,663  3,384,353  31,665,633  קרן השתלמות

 35,454  -  476,326  קופה מרכזית לפיצויים

 487,323  3,833,726  38,682,416  סך הכל

    

 

 

 בדצמבר 13 ליום 
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 13ביום 

 4 3 1 5 4 3 1 5 

 תשלומים תקבולים סך נכסים מנוהלים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 312,637  376,145  6,376,263  קופת גמל

 334,363  3,365,462  6,122,534  קרן השתלמות

 28,643  -  512,333  קופה מרכזית לפיצויים

 445,666  3,373,517  35,613,616  סך הכל

    

 

 

 בדצמבר 13 ליום 
 לשנה שהסתיימה

 בדצמבר 13ביום 

 1 3 1 5 1 3 1 5 

 תשלומים תקבולים נכסים מנוהליםסך  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 78,452  322,745  5,572,257  קופת גמל

 252,363  873,483  7,185,333  קרן השתלמות

 21,335  -  533,662  קופה מרכזית לפיצויים

 353,331  664,226  33,386,582  סך הכל
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 )המשך( אודות קופות הגמל שבניהול החברהנתונים  - 33ביאור 

 

 העברות כספים: ב.
 לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 13ביום  בדצמבר 13ביום  בדצמבר 13ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 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 

       :קופהל צבירההעברות 

 5,522  5,522  2,338  2,338  3,246 3,246 העברות מחברות ביטוח

 3,615  3,615  4,652  4,652  848 848 העברות מקרנות פנסיה

 2,662,335  2,662,335  3,666,182  3,666,182  2,273,382 2,273,383 העברות מקופות גמל

 צבירהסך כל העברות 

 2,666,262  2,666,262  3,673,352  3,673,352  2,277,276 2,277,275 לקופה

       

       :מהקופה צבירההעברות 

 4,314  4,314  3,677  3,677  8,366 8,366 העברות לחברות ביטוח

 8,433  8,433  3,271  3,271  6,261 6,261 העברות לקרנות פנסיה 

 267,663  267,663  666,777  666,777  644,867 644,867 לקופות גמלהעברות 

 צבירהסך כל העברות 

 331,228  331,228  714,124  714,124  656,383 656,383 מהקופה
       

 2,386,134  2,386,134  666,328  666,328  3,637,863 3,637,862 העברות צבירה, נטו

       

 

 

 רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון - 35ביאור 

 

 ההרכב: .א

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

רווחים מהשקעות פיננסיות, למעט ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער 

 421  427  388  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ודיבידנד בגין נכסים המוצגים

 381  331  37  הכנסות מימון, נטו

 611  537  225  סך הכל רווחים מהשקעות, נטו והכנסות מימון

    

 

 רווחים מהשקעות, נטו בגין נכסים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד: ב.

 

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    שינויים בשווי ההוגן נטו, לרבות רווח ממימוש:

 2,828  7,853  2,361  בגין נכסים מוחזקים למסחר
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 דמי ניהול לחברה קשורה - 31ביאור 

 

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

 81%-, זאת בתמורה להעמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועודהיתר, 

 בתוספת מע"מ מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה.

 )בתוספת מע"מ( מהרווח מפעילות רגילה לפני מיסים על הכנסה. 71%, משלמת החברה 2133ביולי  3בתוקף מיום 

 

 

 עמלות, הוצאות שיווק והפצה - 34ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 - - 351  (3שינוי בהוצאות רכישה ) ראה ביאור 

 37,472  25,336  28,748  עמלות שיווק

 4,215  5,625  7,436  עמלות הפצה

  36,337  33,144  23,677 

    

 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 32ביאור 

 

 ההרכב:

 בדצמבר 13לשנה שהסתיימה ביום  

 2 3 1 5 4 3 1 5 1 3 1 5 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 3,135  627  3,147  שירותים מקצועיים

 327  327  323  ביטוח אחריות מקצועית

 361  636  716  אחזקת משרד

 667  737  677  שכר דירקטורים

 257  337  365  אגרות

 54  83  376  אחרות

  3,324  3,187  2,531 

    

 

 

 אחרות תפעולהוצאות  - 32ביאור 

 

לאומי  -התקשרה החברה בהסכם שרותי ניהול לקוחות עם לאומי שירותי שוק ההון בע"מ )להלן  2114בחודש 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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 ם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות ע - 32ביאור 

 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: א.

 

בדצמבר  13ליום 
5132 

 צדדים 

 קשורים 

  

 5,136 השקעות בקרנות נאמנות

  

 33,787 זכאים ויתרות זכות

  

 

 עם בעלי עניין וצדדים קשורים:עסקאות  .ב

 לשנה שנסתיימה 

 

בדצמבר  13ביום 
5132 

 צדדים 

 קשורים 

  

 23 רווח מהשקעות, נטו

  

 78,652 דמי ניהול לחברה קשורה

  

 

 

 ניהול סיכונים - 38ביאור 

 

 כללי: א.

 

החברה פועלת במגזר פעילות קופות גמל. פעילות החברה בשוק ההון חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים, סיכון 

הפיננסיים מתאפיינים בתנודתיות גבוהה ונתונים להשפעות מגורמים שוק, סיכון אשראי וסיכון נזילות. השווקים 

 כלכליים, פוליטיים וביטחוניים בישראל ובעולם העלולים להשפיע על נכסי החברה.

 

 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים: ב.

 

סיכונים האמון על במטרה למזער את הפגיעה האפשרית בנכסי קופות הגמל שבניהול החברה מונה בחברה מנהל 

תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל ואופן ניהולם. מנהל הסיכונים פועל באופן בלתי 

תלוי לתהליך ניהול ההשקעות בקופות הגמל ובהתאם למדיניות ניהול הסיכונים המאושרת לפחות אחת בשנה על 

מות המידה לשם זיהוי, מדידה והערכה של הסיכונים. תהליך זיהוי ידי הדירקטוריון. במדיניות מפורטים הכלים וא

והמדידה הינו תהליך קבוע ורציף המבוצע באמצעות מודלים סטטיסטיים ומערכת מידע ייעודית לניהול סיכונים, 

 שתוצאותיו מובאים לדירקטוריון החברה וועדותיו באופן קבוע לשם קבלת החלטה על אופן טיפולם.

 

בקרנות  החברה דירקטוריון הנחיותפי -על מושקע 2135בדצמבר  33הפיננסיות של החברה ליום תיק ההשקעות 

בתקנות הפיקוח על נאמנות בלבד המושקעות בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים, ובפיזור התואם את הנדרש 

"תקנות  -ן )להל 2132-שירותים פיננסים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב

בנוסף, כוללים נכסי החברה מזומנים ושווי מזומנים בפיקדונות בנקאים בפיזור התואם את הנדרש  השקעה"(.

 בתקנות ההשקעה. 

 

אשראי.  מתןהחברה פועלת באמצעות הונה העצמי, אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת ב

בתאגידים בנקאיים ישראליים בעלי דירוג אשראי גבוה. בהתאם  פקדיםמו החברה של המזומנים ושווי המזומנים

 לכך, להערכת הנהלת החברה, חשיפת החברה לסיכון אשראי הינה נמוכה.
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 ניהול סיכונים )המשך( - 38ביאור 

 

 תיאור הליכי ושיטות ניהול הסיכונים: )המשך( ב.

 

מסך  76.66%-אלפי ש"ח, המהווים כ 56,815 -כ, סך של 2135בדצמבר  33 ליוםמתוך יתרת הנכסים של החברה, 

נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים למימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק בנכסים 

ן מההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנהלת החברה כי חשיפת החברה לסיכו 51%-נזילים בסכום שלא יפחת מ

 נזילות הינה נמוכה. 

 

 דרישות חוקיות: ג.

 

 -, )להלן 2116-2-3פרסם הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר גמל  2116באוגוסט,  6 יוםב

"(, על פי החוזר נדרשת החברה להקים יחידת ניהול ובקרת סיכונים נפרדת מיחידת ניהול ההשקעות החוזר"

ומיחידת ייזום האשראי הלא סחיר על מנת לקיים מערך ייעוץ אובייקטיבי, מקיף ורציף לדירקטוריון, לועדת 

המנוהלים בכל קופת גמל  ההשקעות, לוועדת האשראי ולהנהלת החברה המנהלת, לגבי כל סיכון מהותי לחסכונות

מונה בחברה מנהל שבניהול החברה, הגלום בנכסי ההשקעה המוחזקים כנגד חסכונות העמיתים. כאמור לעיל, 

. החברה פועלת בהתאם סיכונים האמון על תהליכי הערכת הסיכונים הפיננסים בניהול ההשקעות בקופות הגמל

 לדרישות החוזר.

 

 סיכוני שוק: ד.

 

הסיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה  הואסיכון שוק  (3)

. סיכון שוק כולל סיכון לשינוי במחירי ושערי הבורסה, סיכון בסיס במטבע, סיכון הנובע משינויים בתנאי השוק

 .בשינוי בשווי ההוגן עקב שינוי בשערי הריבית וסיכון השינוי במדד המחירים לצרכן

 

כולל השקעה בקרנות נאמנות  2135בדצמבר  33לעיל, תיק ההשקעות הפיננסיות של החברה ליום  כאמור

בלבד המושקעות בעיקר באפיקים הנחשבים סולידיים. קרנות הנאמנות משקיעות בעיקר בנכסי חוב 

 הצמודים למדד המחירים לצרכן. 

 

 :הבורסה ובשערי במחירי שינוי - רגישות מבחן ניתוח להלן (5)

 

 :5132 בדצמבר 13 ליום

 

)הפסד(  רווח
 הוגן שווי )*( מהשינויים

)הפסד(  רווח
 )*( מהשינויים

 31%  (31%) 

    

 (3,343) 23,532 1,343 בארץ נאמנות קרנות

    

    המס השפעת כולל, נטו )*(
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 ניהול סיכונים )המשך( - 38ביאור 

 

 סיכוני שוק: )המשך( ד.

 

 הנכסים וההתחייבויות של החברה בחלוקה לבסיסי הצמדה:פירוט  (1)

 

 5132בדצמבר  13ליום  

 סה"כ צמוד לא צמוד 

 אלפי ש"ח "חש אלפי אלפי ש"ח 

    נכסים:

 3,356  -  3,356  הוצאות רכישה נדחות

 3,228  -  3,228  נכסי מיסים שוטפים

 33,822  -  33,822  חייבים ויתרות חובה

    

    פיננסיות: השקעות

 23,532  23,532  -  קרנות נאמנות

 35,263  -  35,263   מזומנים ושווי מזומנים

    

 73,133  23,532  46,466  סך הכל נכסים

    

    

 52,776  -  52,776  סך כל הון

    

    התחייבויות:

 336  -  336  התחייבויות בגין מסים נדחים

 37,633  -  37,633  זכאים ויתרות זכות

 38,232  -  38,232  סך כל ההתחייבויות
    
    

 73,133  -  73,133  סך כל ההון וההתחייבויות

    

 

 סיכוני נזילות: ה.

 

סיכון נזילות הוא הסיכון להפסד כספי מהותי כתוצאה מאי יכולת למכור נכסי השקעה במחיר סביר בשווקים השונים 

על מנת להתמודד עם סיכון זה מחזיקה החברה כמות מספקת של נכסים נזילים בפיזור בהם מחזיקה החברה. 

 שלדעת מנהליה מקטין את סיכון הנזילות.

 

 76.66% -אלפי ש"ח, המהווים כ 56,815 -, סך של כ2135בדצמבר  33 ליוםמתוך יתרת הנכסים של החברה, 

מימוש מיידי. על פי תקנות השקעה על החברה להחזיק מסך נכסי החברה, הינם נכסים נזילים וסחירים, הניתנים ל

מההון הנדרש. לאור זאת, מעריכה הנהלת החברה כי החשיפה לסיכון  51%-בנכסים נזילים בסכום שלא יפחת מ

 נזילות הינה נמוכה.

 

 סיכוני אשראי: ו.

 

של מנפיקי ניירות ערך,  סיכון להפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה באיכות האשראיסיכון 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

 

 


