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   2011, במרץ 31שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 
 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת  .א

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

. 2004קופות גמל וקרן השתלמות אחת בחודש נובמבר  4החברה החלה לפעול בניהול . 2004ובמבר בנ 24ביום 
נתקבל אישור משרד האוצר להפעלת קופת גמל נוספת וכן להפעלת קרן השתלמות נוספת אשר  2005במהלך 

נת להתחיל אישר דירקטוריון החברה שינוי שמות ומדיניות הקופות על מ 2007בחודש אוקטובר . לא הופעלו
בדצמבר  28הקופות קיבלו את אישור משרד האוצר לשינויים כאמור והופעלו לראשונה בתאריך . פעילותן

התקבל אישור משרד האוצר  2008בחודש מאי  25ביום ). 'וילין לפידות השתלמות ב' ילין לפידות גמל ב( 2007
שתלמות הופעלה לראשונה בחודש קרן הה). ח"ילין לפידות השתלמות אג( להפעלת קרן השתלמות נוספת

התקבלו אישורים ממשרד האוצר להפעלת קופת גמל וקרן השתלמות  2008' בחודש ספט 28ביום . 2008יולי 
)). ללא מניות(ח מדינה "השתלמות אג-וילין לפידות) ללא מניות(ח מדינה "גמל אג- ילין לפידות( נוספות

  .2008הקופות הופעלו לראשונה בחודש אוקטובר 
  
  :הלן פירוט קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שמנהלת החברה למועד הדוחל
  
  

  

  
  :השיש לקופות המנוהלות תחת החבר (*)רטים בדבר סוג האישוריםפ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

נתקבל מהממונה על  ואילך 2008 לגבי כספים המופקדים בשל שנת המס . 2008נות המס שקדמו לשנת שהופקדו לקופות בשל ש

  .לקצבה לא משלמת ביטוח וחיסכון אישור כקופת גמל, שוק ההון

  שם  הקופה
מספר אישור מס 

  הכנסה
  ניהול

  בנאמנות  1035  ילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1036   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

 בנאמנות  1037  ח"אגילין לפידות קופת גמל 

  בנאמנות  1163  )ב(ילין לפידות גמל 

 בנאמנות  1360  ח מדינה"אג גמל - ן לפידות ילי

 בנאמנות  1038   קרן השתלמותילין לפידות 

  בנאמנות  1162   )ב(השתלמות ילין לפידות 

 בנאמנות  1319  ח"השתלמות אגילין לפידות 

 בנאמנות  1361  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

 בנאמנות  1039  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

  מעמד העמיתים  סוג האישור  שם  הקופה

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ילין לפידות קופת גמל 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ילין לפידות קופת גמל מנייתית 

  צמאיםשכירים וע  לא משלמת לקצבה  ח"ילין לפידות קופת גמל אג

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  )ב(ילין לפידות גמל 

  שכירים ועצמאים  לא משלמת לקצבה  ח מדינה"גמל אג - ילין לפידות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ילין לפידות קרן השתלמות 

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ) ב(ילין לפידות השתלמות 

  ועצמאיםשכירים   השתלמות  ח"ילין לפידות השתלמות אג

  שכירים ועצמאים  השתלמות  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

  מעבידים  פיצויים  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים
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  :בעלי המניות בחברה
  

. פ.ח ,מ"ידי  ילין  לפידות  החזקות בעהונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב
מחזיקה (סוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההון יחברה פרטית שע, 513167346

העוסקת בניהול , מ"במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בשם ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע
בעלי  ).העוסקת בניהול קרנות נאמנות ,מ"קרנות נאמנות בע לוחברת ילין לפידות ניהו, תיקי השקעות

המחזיקים  כל  אחד , ה יאיר לפידות ודב ילין"הדוח הם המ למועד "ת בילין לפידות החזקות בעהמניו
בהון  50%-המחזיקה ב מ"שוקי הון בעולידר , מזכויות ההצבעה 25%- מהזכויות בהון  ו 24.38%-ב

  .  מ"בע) 2005(באמצעות חברת לידר ניהול נכסים פיננסיים  ובשליטה
כל  25%מחזיקים בהיתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של , ה דב ילין ויאיר לפידות"ה

  .אחד בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל
לידר מבעלי השליטה ב, מ"נכנס לתוקפו הסכם השקעה בין לידר החזקות והשקעות בע  4.10.2010ביום 

וכתוצאה מכך , ATE Technology Equipment B.V לבין ,מ"בע )2005( ניהול נכסים פיננסיים
החזקות משיעור ההחזקה בלידר  50.49% -ב ATE Technology Equipment B.Vמחזיקה 
 ATE Technology -הינו בעל השליטה ב, באמצעות גופים בשליטתו, דן דודמר . מ"בע והשקעות

Equipment B.V  , שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה רהינו בעל הית 4.10.2010והחל מיום 
באותו מועד חדלה שרם פודים גרופ מלהיות . בזכויות ההצבעה והרווחים בפועל 12.87%ל בשיעור ש

  .מ"בעלת השליטה בלידר החזקות והשקעות בע

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

 ‚    

  :שינויים בפעילות החברה  ובמסמכי היסוד

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

 
 מצב עסקי  החברה .1

 14,079 -לעומת כ, ח"אלפי ש 19,805 -מסתכמים בכ 2011, במרץ 31רכושה השוטף של  החברה  ליום 
  . בהתאמה 2010, בדצמבר 31-ו 2010, במרץ 31ח לימים "אלפי ש 19,230  -ח ו"אלפי ש

  -לעומת כ, ח"אלפי ש 1,250 - מסתכמות בכ 2011, במרץ 31התחייבויות השוטפות של החברה ליום 
שינויי . בהתאמה 2010, בדצמבר 31-ו 2010, במרץ 31ח לימים "אלפי ש 2,798 - ח ו"אלפי ש 3,072

בויות השוטפות נובע מתשלום עודף מקדמות לחברה קשורה בגין שרותי בחייבים ויתרות חובה ובהתחיי
בהשוואה לחבות החברה לחברה  2011ניהול ושירותים נוספים מהחברה הקשורה ברבעון הראשון לשנת 

  . 2010רבעון הראשון לשנת בקשורה ה

  
העצמי בסך   לעומת הון, ח"אלפי ש 17,257 –מסתכם בכ  2011, במרץ 31ההון העצמי של החברה ליום

למועד . בהתאמה 2010, בדצמבר 31-ו 2010, במרץ 31ח לימים "אלפי ש 15,118 -ח ו"אלפי ש 9,751
   .ח בקירוב"אלפי ש 1,200ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה לניהול קופות גמל הינו , הדוח

  9' עמ –ה לעניין הגדלת הדרישה להון עצמי מזערי ראה שינויי חקיקה ותקנות המשפיעים על החבר
  

 תוצאות הפעילות .2
מסתכמות  2011, במרץ 31הכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 

ח בתקופה המקבילה אשתקד "אלפי ש 6,548לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך , ח"אלפי ש 10,260לסך 
שינוי בהכנסות החברה מדמי  .2010בדצמבר  31ח לשנה שהסתיימה ביום "אלפי ש 29,513והכנסות בסך 

המספקת לחברה שירותי (דמי הניהול לחברה קשורה  .בהיקף הנכסים המנוהלניהול נובעים משינוי 
הסתכמו לסך  2011, במרץ 31לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום ) ניהול ושירותים נוספים

תקד ודמי ניהול לחברה קשורה ח בתקופה המקבילה אש"אלפי ש 3,691לעומת סך של , ח"אלפי ש 4,495
הרווח הנקי של החברה לתקופה של . 2010בדצמבר  31ח לשנה שהסתיימה ביום "אלפי ש 14,611בסך 

לעומת רווח נקי , ח"אלפי ש 2,139מסתכם לסך של  2011, במרץ 31שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
ח לשנה שהסתיימה "אלפי ש 7,060ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בסך "אלפי ש 1,693 -של כ
  .2010בדצמבר  31ביום 

  
  להלן תמצית דוחות רווח והפסד

  )ח"אלפי ש(

  
 נזילות ומקורות מימון .3

אינה ממנפת את פעילותה במימון בנקאי או אחר ואינה פועלת  ,החברה פועלת באמצעות הונה העצמי
נבעו לחברה מפעילותה  2011, במרץ 31בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום . באשראי

ח אשר שמשו את החברה לפעילותה "אלפי ש 1,805ח לעומת "אלפי ש 79השוטפת מזומנים בסך 
תמורה (ח "אלפי ש 223 -מפעילות השקעה כ בתקופה זו נבעו. השוטפת בתקופה המקבילה אשתקד

לצורכי פעילות ₪ אלפי  830 -בתקופה המקבילה אשתקד השתמשה החברה ב, )נכסים פיננסים ממימוש
  .)רכישת נכסים פיננסים בניכוי תמורה ממימושם( השקעה

  
ה חודשים שלושלתקופה של 

  במרץ 31שהסתיימה ביום 
לשנה שהסתיימה 

  ביום
  2011  2010  /2010/1231  
  29,513  6,548  10,260  הכנסות מניהול קופות גמל

  2,538  1,210  80  ע סחירים"מני) הפסדים(הכנסות אחרות ורווחים 

        32,05132,05132,05132,051        7,7587,7587,7587,758        10,34010,34010,34010,340  סך הכנסות

        

  21,471  5,079  7,086  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

    6    נטו, מימון) הכנסות(הוצאות 

  3,520  980  1,115  הוצאות מס

        7,0607,0607,0607,060        1,6931,6931,6931,693        2,1392,1392,1392,139  רווח לתקופה
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 התפתחויות כלכליות במשק  .ג

  
 סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה

  

, מגורמים כלכלייםמושפע ו, המתאפיין בתנודתיות גבוהה, בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון החברה פועלת
על מחירי ו, פעילות בשוק ההוןההיקף גורמים אלו משפיעים על . וביטחוניים בישראל ובעולם יםפוליטי

ה על רקע המשך המדיניות המוניטארית המרחיב, 2011במהלך הרבעון הראשון של שנת . ניירות הערך
אשר לווה בלחצים אינפלציוניים משמעותיים , המשיך תהליך  ההתאוששות מן המשבר, בארצות המערב

נמשכו  סימני השאלה לגבי יכולתן של , כמו כן. ב"ובמידה פחותה גם באירופה וארה, במדינות המתפתחות
. ארצות הברית הפיסקאלי המונהג על ידי יחלק ממדינות אירופה להתמודד עם חובותיהן ואיתנות התווא

בלוב פרצה , במהלך הרבעון התחוללו זעזועים פוליטיים במדינות ערב והשלטון הוחלף בתוניסיה ומצריים
ביפאן התרחשה רעידת אדמה חמורה אשר יצרה גלי צונאמי . מלחמת אזרחים ובסוריה נמשכות מהומות

עלו שוקי , וך כדי תנודתיותעל רקע התרחשויות אלו ות. וגרמה נזקים חמורים למספר כורים גרעיניים
  . המניות העיקריים במערב ואילו בישראל נרשמו ירידות

  
מדד יתר , 2.9%-ירד ב 75מדד תל אביב , 0.4%-ב 25ירד מדד תל אביב  2011במהלך הרבעון הראשון של שנת 

 ח"מדד אג, ח כללי רשם עליות אך בסיכומו של הרבעון נשאר באותה הרמה"מדד אג, 5.7%-ירד ב 50
  .0.5%- עלה ב 20ומדד תל בונד , , 1.1%-ממשלתי ירד ב

  
  תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות

  כללי
 במדינות המתפתחות. ברבעון הראשון התחדדו ההבדלים בן המאפיינים הכלכליים של אזורי העולם השונים

אשר אילצה את הבנקים המרכזיים להוסיף ולהעלות  ,נפלציה גבוההגבוה אשר לווה באיצמיחה קצב  נרשם
הוסיף הבנק ואילו בארצות הברית  עלייה מסוימת באינפלציהבחלק ממדינות אירופה נרשמה  .את הריבית

ואכן קצב האינפלציה במדינה גבר ונרשמו עליות בציפיות , המרכזי לנקוט במדיניות מוניטארית מרחיבה
הבנק המרכזי בארצות במהלך הרבעון הוסיף . ם קצב האינפלציה במדינה עדיין נמוךהאינפלציוניות אול

על רקע . ההשניי כמותיתהתוכנית הקלה לרכוש אגרות חוב של משרד האוצר האמריקאי במסגרת הברית 
ת עליות אשר יכולו, נרשמו עליות מחירים בסחורות רבות, תוכנית זו וכן אסונות טבע ופגעי מזג אוויר שונים

, בנוסף על כך. להיות מוסברות בחלקן גם על ידי חולשת הדולר ביחס למטבעות העיקריים האחרים
לקראת סוף הרבעון . הזעזועים במזרח התיכון וחששות מפגיעה באספקת הנפט הובילו לעלייה במחיר

עים אשר אירו, אשר חוללה צונאמי קטלני ופגעה בקומפלקס כורים גרעיניים, התחוללה רעידת אדמה ביפן
  .גררו זעזועים בשווקים הפיננסיים

  
והמדיניות ברחבי העולם  אשר ננקטים המוניטאריתהפיסקאלית והנהלת החברה מעריכה כי צעדי המדיניות 

מעלים את הסבירות להתפתחות סביבה אינפלציונית ולכן , המוניטארית אשר ממשיכה להיות מרחיבה בארץ
  . נתנה משקל יתר לאפיק הצמוד למדד

 
מדד , 0.3%-עלה ב דצמברמדד . 0.87%-עלה מדד המחירים לצרכן בהראשון  במהלך הרבעון – אינפלציה

המדדים שנרשמו הפתיעו כלפי מעלה ביחס לציפיות . 0.3%-פברואר עלה ב מדד ואילו, 0.2%-ינואר עלה ב
פי המדד ברוב סעיבמהלך הרבעון נרשמה עלייה . הקונסנזוס וסטו מהתוואי העונתי של האינפלציה

הנהלת החברה עוקבת אחר הגורמים השונים . והאינפלציה הפכה ממונעת בעיקר מסעיף הדיור לכללית יותר
וציפיותיה לגבי האינפלציה העתידית משפיעות על בחירת ההשקעות בקופות , אשר משפיעים על האינפלציה

  .הגמל
  

האירו במהלך הרבעון הראשן של  לעומת % 4.46ופוחת בלעומת הדולר  1.91%-תוסף בהשקל - דולר-שקל
התיסוף כנגד הדולר והפיחות כנגד האירו יכול להיות מוסבר בפערי הריבית הגדלים בין ישראל . 2011

בארצות הברית אשר ישנם חששות כי יתכן ותגדיל את  הב והשפעת ההרחבה הכמותית השניי"לארה
   .האינפלציה ותשחק את כוח הקניה הדולרי
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על רקע הסכמי שכר חדשים . 2%עמדה ריבית בנק ישראל בגובה  2011רבעון הראשון של בתחילת ה – ריבית

בסקטור הציבורי והמשך אינדיקציות לצמיחת המשק ועל רקע עליית הציפיות האינפלציוניות והצפי כי 
, העלה נגיד בנק ישראל, 2011האינפלציה תהיה מעל לגבול העליון של היעד הממשלתי במהלך רוב שנת 

בעקבות המשך עליית הציפיות האינפלציוניות . 0.25%לי פישר את הריבית לחודש פברואר בגובה סטנ
-הועלתה ריבית מרץ ב, הנמדדות בשוק ההון והמשך ההאצה בפעילות הכלכלית והמשך עליית מחירי הדיור

אינפלציה על רקע הפתעת המדדים האחרונים כלפי מעלה באופן שאינו מתיישב אם תוואי ה. נוספים 0.25%
המשך , הישארות הציפיות האינפלציוניות הנגזרות משוק ההון ברמה גבוהה מעל ליעד הממשלתי, העונתי

התרחבות המשק ועדכון תחזית האינפלציה של בנק ישראל כלפי מעלה העלה בנק ישראל את ריבית אפריל 
ועמדה בסופו ברמה של , וזכך שבסיכום הרבעון הריבית הועלתה במהלכו באח 0.5%בשיעור חריג יחסית של 

עקב הציפיות האינפלציוניות הגבוהות הריבית הריאלית , יש לציין כי למרות העלאות הריבית הללו. 3%
כך שהמדיניות המוניטארית אף , עודנה שלילית) בקירוב, הריבית הנומינאלית פחות הציפיות האינפלציוניות(

ויים בשיעורי הריבית והציפיות למבנה עקומי התשואה השינ ".מרחיבה"עדיין מוגדרת על ידי בנק ישראל כ
  .העתידיים משפיעים על החלטות החברה בקשר לאגרות החוב שבהן משקיעות קופות הגמל

  
את בהשוואה וז, ₪ מיליארד 3.2-נוצר עודף של כ 2011 של שנת הראשוןברבעון  -הגירעון בתקציב המדינה

 3.2-העודף המצטבר מתחילת השנה עומד על כ.  ה אשתקדהמקבילבתקופה ₪ מיליארד  2.3-לגירעון של כ
  .₪מיליארד 

  
  תיאור ההתפתחויות בשוק ההון ושוק הכספים

מיליוני  1,500.3: גויסו בשוק הראשוני 2011 של שנת הראשוןבמהלך הרבעון  - גיוסי הון וחוב על ידי חברות
 במהלך. ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש מיליוני 2,152.7-בהשוואה ל, ח בהנפקת מניות והמירים למניות"ש

ח "מיליוני ש 10,433- בהשוואה ל, קונצרני ח"באג₪ מיליוני  11,835.1: גויסו 2011הראשון של שנת הרבעון 
 608.1בהשוואה לגיוס נטו של ₪ ליוני מי 4,489.8גוייסו נטו ח ממשלתי "באג. בתקופה המקבילה אשתקד

  .ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש
  
  
  אלו תגמות והתפתחויות בענף קופות הגמל ומצבן של הקופות ביחס להתפתחויומ

נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל של   2011 הרבעון הראשון שלבמהלך 
 וסך הנכסים, ₪מיליון  700של החברה במהלך הרבעון  עמדה על הצבירה נטו בקופות הגמל . החברה

אשר  ₪ מיליוני 4,121זאת לעומת נכסים בסך של , ₪מיליון  4,822.1עמד על  2011 במרץהמנוהלים על ידה 
 הינו 2011במרץ סך הנכסים המנוהלים בענף קופות הגמל  .2010נוהלו בקופות הגמל של החברה בסוף שנת 

 .2010בסוף שנת  אשר נוהלו בכלל קופות הגמל₪ מיליוני  305,988לעומת , ₪וני מילי 305,712
 

  המשפיעים על החברה ותקנות ינויי חקיקהש
  

שנחקק במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית , )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  4' תיקון מס
, ")4' תיקון מס: "להלן( 2009-ט"התשס, )2009-2010תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים (

סוגי קופות הגמל המפורטים בתיקון  11 -ת גמל אחת מכל אחד מקובע כי חברה מנהלת לא תנהל יותר מקופ
. בהתאם לכללים שיקבע הממונה בחוזר, כאשר ניתן יהיה לנהל מספר מסלולים בכל קופה, ג"לחוק קופ

קופה מבטיחת , קופת גמל בניהול אישי(ארבעה חריגים בלבד   4' מסלהוראה האמורה נקבעו בתיקון 
אך נקבע בנוסף כי שר האוצר יתקין תקנות , )וקופה המיועדת לציבור מסויםקופה מרכזית לקצבה , תשואה

באילו שיכללו חריגים נוספים להוראה בדבר צמצום מספר קופות הגמל שבניהול חברה מנהלת ויקבעו 
 4' תיקון מס מועד כניסת. שבניהולה במיזוג כל הקופות מאותו הסוג חברה מנהלתמקרים לא תחויב 

  .1.7.2011נדחה ליום  ,ח"עד הדונכון למו, לתוקף
יותר הרשאה לנהל ( )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים  תקנותפורסמה טיוטת  24.4.2010ביום 

ג אחת מכל סוג "קופיותר מ 15.7.2009חברה מנהלת שניהלה ביום לפיה , 2010-ע"התש, )מקופת גמל אחת
באמצעות כל אחד מהגופים המתפעלים  1.1.2014ום תהיה רשאית לנהל עד לי, באמצעות יותר ממתפעל אחד

 -ג מחברה מנהלת אחרת לאחר ה"חברה מנהלת שקיבלה לניהולה קופוכן כי , ג אחת מכל סוג"קופ
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חודשים  6ג נוספת מסוג הקופה שהועברה לניהולה כאמור במשך "תהיה רשאית לנהל קופ, 1.6.2010
  . צפוי להיות השפעה מהותית על התנהלות החברה ליישום הוראות התיקון לאהחברה להערכת  .נוספים

  
פורסם באתר האוצר נוהל מיזוג קופת גמל עם קופת גמל אחרת  27.4.2010בהקשר זה יצוין כי ביום 

קופות (לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  37המנוהלת בנאמנות בידי אותה חברה מנהלת בהתאם לסעיף 
בוצעו מיזוגי קופות גמל בהתאם לנהלים שונים הקשורים , לטרם פרסום הנוה .2005-ה"התשס, )גמל

הנוהל החדש מתייחס למיזוג קופות . ג המנוהלת בנאמנות לחברה מנהלת אחרת"בהעברה מרצון של קופ
והוא פורסם כחלק מההיערכות למיזוגי קופות גמל בהתאם לתיקון האמור , בניהול אותה חברה מנהלת

מיזוג הקופות בניהול החברה . פות מאותו סוג שבניהול חברה מנהלתלחוק קופות גמל בדבר צמצום הקו
, ח"לאחר תקופת הדו, 17.4.2011ביום . בו ככל שיחולו, בכפוף לשינויים, יתבצע בהתאם לנוהל האמור

לצורך עמידה , בקשה לאישור מתווה מיזוגי קופות הגמל בניהולה הגישה החברה לממונה על שוק ההון
  .ובהתאם לנוהל האמור  4' בהוראות תיקון מס

  
, דוחות וגילויים, הצהרות –טיוטת חוזר לעניין בקרה פנימית על דיווח כספים פורסמה  24.5.2010ביום 

לרבות לעניין אחריות ההנהלה על , שמטרתה התאמת הדרישות שנקבעו בחוזרים קודמים שפרסם הממונה
יש לצרף , בהתאם לטיוטה .ב"ע בארה"ילדרישות חדשות של רשות נ, הבקרה הפנימית על דיווח כספי

ח "ח הדירקטוריון של הדו"לרבות דו, והרבעוניים של החברה ושל קופות הגמל בניהולה לדוחות השנתיים
פנימית על הבקרה בין היתר בנוגע ל, וגילויים מטבעם החברה ומטעם רואה החשבון המבקרהצהרות , השנתי

  .בהתאם לדרישות החוזר פועלתהחברה . ות הבקרה הפנימיתהערכת ההנהלה על אפקטיביול  הדיווח הכספי
  

רכישה ) (קופות גמל(לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2' תיקון מס נכנסו לתוקף 1.7.2010ביום 
קופת גמל בניהול ) (קופות גמל(לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  2' תיקון מסו) ומכירה של ניירות ערך

בכל הנוגע לקופות גמל בניהול  –וחברה מנהלת (כהגדרתו בתקנות , כי משקיע מוסדי בהם נקבע, )אישי
) 1( :ע עבור הקופות בניהולו באמצעות צד קשור בכפוף לתנאים הבאים"רשאי לרכוש ולמכור ני, )אישי

החברה / מסך כל העמלות ששולמו בגין רכישות ומכירות שביצע המשקיע המוסדי  20%העמלות לא יעלו על 
העמלה שתשולם לצד קשור לא תעלה על העמלה שתשולם למי שזכה ) 2( ;במהלך שנה, לפי העניין, המנהלת

בהתאם  פועלתהחברה  ;בשל עסקת רכישה או מכירה זהה או דומה –בהליך תחרותי ואינו צד קשור 
   .התיקוןלדרישות 

  
תחום שמטרתו ניהול  ,סדייםניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוחוזר לעניין  פורסם 22.8.2010ביום 

על פי תקנים מקצועיים מקובלים ועל בסיס עקרונות ממשל תאגידי של גוף מוסדי טכנולוגיות המידע 
ואת תמיכתן בפעילות העסקית של מערכות המידע השונות להבטיח את ניהולן התקין  על מנתנאותים וזאת 

 חוזר מטיל חובות שונות על הגוף המוסדיה. על פי הוראות הדין ולהקפיד על שמירת זכויות העמיתים
ביצוע בקרה ופיקוח שוטפים ב, קביעת מדיניות ואסטרטגיה בתחום טכנולוגיות המידעביניהן , והנהלתו

ניהול , לעניין הבטחת ציות, בין היתר, והוא כולל הוראות שונות, ובניהול תקין של תחום טכנולוגיות המידע
ניהול שינויים ועקרונות לניהול תהליכים במיקור , רכש ופרויקטים, יםבקרות מידע וניהול נתונ, סיכונים

המנהלת קופות גמל בשווי של עד , לרבות החברה(החוזר קובע הקלות לחברה בעלת היקף פעילות נמוך  .חוץ
  .1.1.2011ביום  לתוקף נכנסוהחוזר עיקר הוראות  ).₪מיליארד  5
  

ביטוח וחסכון טיוטה שניה של תקנות הפיקוח על שירותים  ,פורסמה באתר אגף שוק ההון 6.7.2010ביום 
שעניינן הקמת מסלולי ברירת מחדל , 2010-ט"התשס, )הקמת מסלולי ברירת מחדל) (קופות גמל(פיננסיים 

וטיוטת חוזר שעניינו התאמת מסלולי החיסכון , בהתאם לגיל העמית, לעמיתים המצטרפים לקופות
הצטרפות העמיתים למוצרי החיסכון השונים בהתבסס על המאפיינים  הקובע את אופן, למאפייני העמית

את דירקטוריון הגוף המוסדי לקבוע מודל לסיווג העמיתים ומאפיינים , בין היתר, ומחייבת, הייחודיים להם
בשלב זה עד למועד פרסום החוזר והתקנות הסופיים אין באפשרות החברה להעריך את השפעתם . רלבנטיים

  .על פעילותה
  

נכנסו לתוקף מרבית הוראות חוזר לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא  1.10.2010ביום 
ח הועדה לקביעת פרמטרים  להתייחסות גופים מוסדיים המעמידים "אשר פורסם בעקבות דו, ממשלתיות

ים נקבעו בחוזר המסמכים שעל הגופ, בין היתר. אשראי באמצעות רכישת אגרות חוב לא ממשלתיות
נקבעו קביעות , המוסדיים לקבל לצורך בחינת השקעתם באגרות חוב לא ממשלתיות ומועדי קבלתם

וכן תניות חוזיות ואמות מידה פיננסיות שיש לכלול במסמכי , מפורשות שיש לכלול במסמכי ההנפקה
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אנליזה כן נקבעה חובת הכנת . אלא אם הגוף המוסדי נימק היעדר תניות ואמות מידה מסוימות, ההנפקה
החברה התקשרה במיקור חוץ לשם קבלת אנליזות . טרם רכישתה, כתובה לאגרת חוב שהונפקה בישראל

 . .והיא פועלת בהתאם להוראות החוזר כאמור
  

, )והוראת שעה 5' תיקון מס) (קופות גמל(פורסם חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  25.11.2010ביום 
, לחוק קופות גמל 3' שמטרתו לתקן עיוות שנותר בעקבות תיקון מס, )"5' תיקון מס: "להלן( 2010-א"התשע

ייועדו לקצבה בגיל פרישה בלבד וכי כספי פיצויים שלא נמשכו בעת  2008שקבע כי כספים שהופקדו מינואר 
 .סיום העבודה הפכו גם הם לכספים ניתנים לקצבה בעת הפרישה

יובא בחשבון גם סכום קצבה מקופה אחרת ומגוף אחר  קבע כי לעניין סכום הקצבה המזערי –התיקון לחוק 
וכי בהתקיים תנאים מסוימים ניתן למשוך כספים גם , המשלם לעמית תשלומים חודשיים בגיל פרישה

  .מקופת גמל לא משלמת לקצבה מבלי להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה
או הועברו לקופה משלמת לקצבה חלון זמן למשיכת כספים שהופקדו בקופה שאינה  מעניקה -הוראת השעה 

עד , החברות המנהלות נדרשו להודיע. 2011וזאת לעמיתים שיבקשו החזר כספים עד סוף , וללא קנסכאמור 
החברה פעלה . לכל העמיתים עליהם חלה הוראת השעה את דבר התיקון לחוק קופות גמל, 31.3.2011ליום 

 .בהתאם להוראות הוראת השעה
  

שמטרתו , דוחות וגילויים, הצהרות –סם חוזר לעניין בקרה פנימית על דיווח כספים פור 25.11.2010ביום 
לרבות לעניין אחריות ההנהלה על הבקרה , התאמת הדרישות שנקבעו בחוזרים קודמים שפרסם הממונה

החל מהדוח השנתי לשנת , בהתאם לחוזר. ב"ע בארה"לדרישות חדשות של רשות ני, הפנימית על דיווח כספי
ח "לרבות דו, יש לצרף לדוחות השנתיים והרבעוניים של החברה ושל קופות הגמל בניהולה 2010

בין היתר , הצהרות וגילויים מטבעם החברה ומטעם רואה החשבון המבקר, ח השנתי"הדירקטוריון של הדו
פועלת החברה . הערכת ההנהלה על אפקטיביות הבקרה הפנימיתול  פנימית על הדיווח הכספיהבקרה בנוגע ל

  .בהתאם לדרישות החוזר
  

. ביטוח וחסכון תכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני, פרסם אגף שוק ההון 30.11.2010ביום 
החלת מודל . א: במישור הקשר בין הגופים המוסדיים ללקוחות) 1: (התכנית כוללת את הנושאים הבאים

; וסס על גביית דמי ניהול הן מהפקדות והן מצבירההמב אחיד של תקרת דמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני
. ג; מתן אפשרות לחברה מנהלת לשווק מוצרי ביטוח נלווים לחסכון פנסיוני ולקבל רישיון סוכנות ביטוח. ב

) 2(; איסור העלאת דמי ניהול שסוכמו עם עמית במשך שנתיים. ד; הדברת שקיפות בעת שינוי דמי ניהול
בנוסף , זכות הבחירה של עובד שכיר תורחב גם לבחירת סוכן. א: ללקוחותבמישור הקשר בין מפיצים 

. ב ;ללקוח פנסיוני למסור סוכן/שעל יועץ מסמך הנמקה אחיד ומקוצרקביעת . ב; לבחירת המוצר הפנסיוני
מיכון והאחדה של טפסים בתהליכי ייעוץ . ג; גם בעת פעולות שיווק ישירות של גוף מוסדי האמורהחלת 
איסור תשלום עמלה ליותר ממפיץ אחד . א: במישור הקשר בין גופים מוסדיים למפיצים) 3(; פנסיוניושיווק 

. ג; י יעדים"הגבלת תגמול סוכני הביטוח בהטבות שאינן כספיות וקביעת תנאים לתגמול עפ. ב; באותו מועד
יישום התכנית כפוף . ההאחדת עמלות הפצה ליועץ פנסיוני שתיגבה הן בגין הפקדות שוטפות והן בגין צביר

  לפרסום תקנות וחוזרים 
  

שמטרתו  ,ניהול טכנולוגיות מידע בגופים מוסדייםנכנסו לתוקף מרבית הוראות חוזר לעניין  1.1.2011ביום 
על פי תקנים מקצועיים מקובלים ועל בסיס עקרונות ממשל של גוף מוסדי תחום טכנולוגיות המידע ניהול 

ואת תמיכתן בפעילות של מערכות המידע השונות להבטיח את ניהולן התקין  תעל מנתאגידי נאותים וזאת 
החוזר מטיל חובות שונות על הגוף . העסקית על פי הוראות הדין ולהקפיד על שמירת זכויות העמיתים

ביצוע בקרה ופיקוח ב, קביעת מדיניות ואסטרטגיה בתחום טכנולוגיות המידעביניהן , המוסדי והנהלתו
לעניין הבטחת , בין היתר, והוא כולל הוראות שונות, יהול תקין של תחום טכנולוגיות המידעשוטפים ובנ

ניהול שינויים ועקרונות לניהול תהליכים , רכש ופרויקטים, בקרות מידע וניהול נתונים, ניהול סיכונים, ציות
  .החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר .במיקור חוץ

  
הון עצמי מזערי () קופות גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים שניה של  פורסמה טיוטה 12.1.2011ביום 

טרת הגדלת ההון העצמי מ. וטיוטה שלישית של החוזר לעניין זה, 2011-א"התשע ,)הנדרש מחברה מנהלת
שהתממשותם עלולה לחייב הזרמת הון , מפני סיכונים תפעולייםלחברות המנהלות כרית ביטחון  הינה יצירת

 10ההון העצמי ההתחלתי הנדרש מחברה מנהלת יהיה , על פי טיוטת התקנות. ון הפעילות השוטפתלמימ
 25%בצירוף , מסך הנכסים המנוהלים על ידה 0.1% עצמי המזערי לחברה מנהלת יחושב לפיהון וה, ₪מיליון 

כן נקבע  ).ומסהוצאות מימון , למעט הוצאות בגין הפחתה של נכסים בלתי מוחשיים(מהוצאותיה השנתיות 
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נדרשת לקיים על כך , כי חברה מנהלת המעוניינת לחלק דיבידנד טרם עמידתה בדרישות ההון העצמי המזערי
, החברה המנהלת בדרישות ההון המוצעות תשחלוקת דיבידנד תגרום לאי עמידובמידה , דיון בדירקטוריון

המועד  .י עמידה בדרישות ההון העצמיבנוגע למועד הוראות מעברהקלות שנקבעו בהיא לא תורשה ליהנות מ
, 2014לסוף  2010מסוף , שנקבע לעמידה בדרישות ההון העצמי נדחה ביחס לטיוטות הקודמות שפורסמו

על ההון העצמי המזערי של חברה מנהלת לעמוד על , כאשר בהתאם להוראת מעבר שנקבעה בטיוטת התקנות
מההפרש עד סוף  80%ולפחות  ,2012ש עד סוף מההפר 60%לפחות  ,2011מההפרש עד סוף  30%לפחות 

בטיוטת החוזר נקבעו הקלות לגבי . כן נקבעו בטיוטת התקנות הוראות השקעת כספי ההון העצמי. 2013
קופה , ג מבטיחות תשואה"קופו(ההון העצמי המזערי הנדרש מחברות המנהלות קופות מסוגים מסוימים 

 10גדיל את הונה העצמי לסכום מזערי שהוא הגבוה מבין נדרשת חברה מנהלת לה). מרכזית לקצבה ועוד
אישור הטיוטה כולל תיקון תקנות הכפוף לאישור ועדת . ח או סכום שהוא נגזרת של שווי הנכסים"מליון ש

 31.3.2010המועד לעדכון מחצית ההון הנדרש הינו  עד , בהנחה שהנוסח המוצע יאושר. הכספים של הכנסת
גבוה מהסכום  של החברההונה העצמי . 31.12.2010צמי לסכום הנדרש הינו עד והמועד להשלמת ההון הע

 .  המינימלי הנדרש בהתאם למועדים הנקובים בטיוטת החוזר
  

רשימת נכסי הנוסטרו של הגופים המוסדיים ברמת הנכס פורסמה טיוטת חוזר לעניין  21.2.2011ביום 
באמצעות רשימת  וזאת, ח על השקעות הנוסטרו שלהםהגופים המוסדיים נדרשים לדוו, לפי הטיוטה. הבודד

מועד הדיווח בגין  –מועד כניסה לתוקף משוער לגבי חברות מנהלות קופות גמל . נכסים ברמת הנכס הבודד
  .2011שנת 

 
 חוזר סוכנים ויועצים לעניין איסור מתן טובת הנאה ליועץ פנסיוניונכנס לתוקף פורסם  14.3.2011ביום 

עיסוק בייעוץ פנסיוני (הנחיות בנוגע לאיסור שנקבע בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שמטרתו קביעת 
הנאה במישרין  לא יקבל טובת, מטעמו או בעבורו מייועץ פנסיוני או לפיו , 2005-ה"התשס, )ובשיווק פנסיוני

עמלת הפצה  למעט תשלום ,או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור הלקוח
כן נאסר בחוק האמור  ישירות על ידי הלקוח ולמעט שכר והחזר הוצאות המשולמים, הנגבית מהגוף המוסדי

קובע הבהרות לעניין החוזר . למעט תשלום עמלת הפצה, על גוף מוסדי לתת ליועץ פנסיוני טובת הנאה כאמור
כן נקבעו בחוזר תנאים . ם שנקבעו בחוזראך מתיר לגוף מוסדי להעניק הנחות בדמי ניהול בתנאי, איסור זה

 חומר שיווקי או מוצר פרסומיועניין קבלת  השתתפות יועץ פנסיוני בפעילות המאורגנת על ידי גוף מוסדיל
  .החברה פועלת בהתאם לדרישות החוזר .מגוף מוסדי

  
לפיו הוראות , "עדכון –הסכמים למתן שירותים "פורסם חוזר סוכנים ויועצים שעניינו  14.3.2011ביום 

ת הגמל וקופ לספק לעמיתיהמאפשרות לתאגיד בנקאי ) ופקעו( 2006המעבר שנקבעו בחוזר בנושא זה בשנת 
כחלק , פנסיוני או סוכן פנסיוני שירותים שאמורים להינתן על ידי החברה המנהלת או בעל רישיון יועץ

מבלי שהדבר ייחשב להתקשרות , קבעו בחוזרבתנאים שנ, משירותי התפעול הניתנים על ידו לחברה מנהלת
 2011במהלך התקופה שעד לתום שנת  .31.12.2011יעודכנו ויהיו בתוקף עד ליום  -  היוצרת זיקה אסורה
  . בהמשךלעמיתיה  מתן שירותים שונים של חברה מנהלתייבחן האופן בו יוסדר 

  
ל איחור במשיכת כספים או בהעברת כספים פורסם חוזר הכרעות עקרוניות לעניין פיצוי בש 15.3.2011ביום 

או להעברת פים מורה על אופן הפיצוי לעמיתים שבקשותיהם למשיכת כסה, ג או מסלולי השקעה"פבין קו
את כל בקשות המשיכה או העברת הכספים  על חברה מנהלת לבדוק , על פי החוזר. כספים בוצעו באיחור

: להלן( 31.12.2008ועד  1.6.2008יינו בתקופה שמיום דה, הפיננסי העולמי שהוגשו לה בתקופת המשבר
בהם העמית זכאי לפיצוי במקרים . ה האם היא בוצעה באיחורביחס לכל בקשולקבוע , ")תקופת המשבר"

לפני תחילת תקופת עמית שהגיש בקשה . 2011סוף אופן חישוב הפיצוי עד  פירוטמהחברה בצירוף  והוא יקבל
לפנות לממונה על פניות הציבור  רשאי, נהלת איחרה לבצע את בקשתווהחברה המ המשבר או לאחריה

   .בקופת הגמל שלו על מנת לברר את זכאותו לפיצוי
באופן , 2011לסוף שנת  על החברות המנהלות לשלם את הפיצוי לעמיתים עד, בהתאם להוראות החוזר

בגין איחור בביצוע הוראה פיצוי לביחס ) 1(ים שנקבעו בחוזר שישולמו להם הכספים בערכים הנכונים למועד
ובמקרה שלזכות , בתוספת ריבית פיגורים, הסכום שעמד במועד התשלום שנקבע בדין( למשיכת כספים

ביחס ) 2(; )ישולם גם ההפרש בין הסכומים, העמית סכום גבוה במועד התשלום בפועל מהסכום האמור
הסכום שעמד ( 1.10.2008ות שהוגשו קודם ליום בקשלגבי כספים בביצוע הוראה להעברת פיצוי בגין איחור ל

ובתוספת תשואת הקופה  בתוספת ריבית פיגורים, לזכותה עמית במועד שנקבע בדין להעברת הכספים
ישולם גם ההפרש , ובמקרה שלזכות העמית סכום גבוה במועד התשלום בפועל מהסכום האמור, המקבלת

לאחר יום בקשות שהוגשו לגבי יצוע הוראה להעברת כספים פיצוי בגין איחור בבביחס ל )3(; )בין הסכומים
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בתוספת תשואת הקופה , הסכום שעמד לזכות העמית במועד שנקבע בדין להעברת הכספים( 1.10.2008
 והיא להערכת החברה לחוזר לא תהיה השפעה על החברה ).לפי הגבוהה מביניהן, המעבירה או המקבלת

  .ערוכה לפעול בהתאם לדרישות החוזר
  

, "דמי ניהול במכשירי החיסכון הפנסיוני"פורסמה טיוטת חוזר גופים מוסדיים לעניין  27.3.2011ביום 
שמטרתו מניעת בחירה לא מושכלת של המוצר הפנסיוני בידי עמית עקב קבלת הצעה להטבות כלכליות 

הוראות  ונקבעו ,הנחה בדמי ניהוללמתן של שנתיים לפחות מזערית  תקופה בחוזר נקבעה. לתקופות קצרות
לרבות חובת הודעה מוקדמת בדבר שינוי , הנגבים בפועל מהעמית להגברת השקיפות בנוגע לדמי הניהול

המועד הצפוי לכניסת הוראות החוזר לתקוף הינו  .בדמי ניהול בין חודשיים לארבעה חודשים טרם השינוי
1.1.2012.  

  
איסוף מידע סטטיסטי לגבי יישוב תביעות ואופן טיפול "פורסם חוזר גופים מוסדיים שעניינו  28.3.2011ביום 

 בקשר עםשמירת נתונים ודיווח  ,איסוףת וחוב המטיל על גוף מוסדי, "כספים בבקשות למשיכה והעברת
פרסום מדדים ביחס לאופן בו גופים במטרה לאפשר , או העברת כספים/טיפול בבקשות למשיכת כספים ו

כלי נוסף  בכדי להציע, ל"הנאופן הטיפול של גוף מוסדי בבקשות תביעות וביחס ל מוסדיים מיישבים
הדיווח הינו דיווח שנתי שיש  .המוסדי עימו יתקשרו למבוטחים ולעמיתים פוטנציאליים בבחירת הגוף

מועד כניסתן לתוקף  . מידי שנה 31.3להעבירו לממונה ולפרסמו באתר האינטרנט של הגוף המוסדי עד ליום 
  . 1.6.2011החוזר נקבע ליום של עיקר הוראות 
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן   .ד

  
  
  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה .1
 

השינויים המהותיים . בתקופת הדוח חלו שינויים מהותיים בתחום פעילות קופות הגמל בשוק ההון הישראלי
להעברת פעילות ניהול קופות גמל , פות הגמל והניוד בקופות הגמלבין היתר לשינוי דרכי החיסכון בקונוגעים 

הקלת מנגנון העברת הכספים , הגדלת השקיפות בקשר עם ביצועי קופות גמל, מהגופים הבנקאיים לאחרים
להערכת . בקופות גמל והזכאות להטבות במס ןמקופה לקופה והטלת מגבלות שונות לגבי תקופת החיסכו

מגבלות הדין לעניין , כמו כן .ים האמורים על העברת  כספים מנוהלים מקופה לקופההחברה השפיעו השינוי
לפגוע בהיקף ההפקדות בקופות  תקופת ההשקעה והזכאות להטבות בקשר עם השקעה בקופות גמל עשויה

   .גמל
 
להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת בדוח בהשוואה לתקופות  .2

  :קודמות
  

  )ח"ש אלפי(ליום  נכסי הקופההיקף   
  31/12/09  31/12/10  31/03/2011  שם  הקופה 

  906,368  1,353,429  1,566,444  ילין לפידות קופת גמל 
  156,127  219,964  234,069  ילין לפידות קופת גמל מנייתית 

  295,143  368,435  385,920  ח"ילין לפידות קופת גמל אג
  99,468  254,500  333,712  )ב(ילין לפידות גמל 

  57,095  50,442  53,108  ח מדינה"גמל אג -ילין לפידות 
  728,871  1,149,295  1,387,933  ילין לפידות קרן השתלמות 

  96,718  283,455  385,727  ) ב(ילין לפידות השתלמות 
  60,856  94,224  100,030  ח"ילין לפידות השתלמות אג

  23,645  25,245  25,037  ח מדינה"השתלמות אג -ילין לפידות 
  268,854  323,574  349,138  ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים

        2,693,1452,693,1452,693,1452,693,145        4,122,5634,122,5634,122,5634,122,563        4,821,1184,821,1184,821,1184,821,118  כ"סה
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להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .3

 :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

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

  

  

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

 הדוחות הכספיים
  

  .דים בחוות דעתורואה החשבון של  החברה לא הפנה את תשומת הלב לעניינים מיוח
  

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

  תל אביב, 1מרכז עזריאלי   : מען המשרד
   שימול- ח שלמה בן"רו  :השותף במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת

חודשים  3  שם  הקופה
שהסתיימו ביום 

31/03/2011  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2010  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2009  

  43.40%  15.21%  1.40%  ילין לפידות קופת גמל 

  78.69%  23.57%  1.22%   מנייתיתילין לפידות קופת גמל 

  30.91%  11.59%  1.25%  ח"אגקופת גמל ילין לפידות 

  50.77%  16.84%  1.84%  )ב(ילין לפידות גמל 

  7.47%  4.95%  )0.33%(  ח מדינה"אג גמל - ילין לפידות 

  42.78%  14.87%  1.46%   קרן השתלמותילין לפידות 

  51.58%  16.66%  1.88%   )ב(השתלמות ילין לפידות 

  29.46%  11.47%  1.20%  ח"השתלמות אגילין לפידות 

  7.00%  5.21%  )0.49%(  ח מדינה"השתלמות אג - ילין לפידות 

  38.54%  12.78%  1.04%  לין לפידות קופה מרכזית לפיצוייםי
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 :בקרות ונהלים לגבי גילוי  .ו

  
העריכו לתום התקופה , בכיר בתחום הכספים של החברהל והאחראי ה"הנהלת החברה בשיתוף המנכ

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

לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח , לעבד, שוםהחברה הינן אפקטיביות על מנת לר
בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע  הרבעוני

  .בהוראות אלו
  
 

 :בקרה פנימית על דיווח כספי  .ז
  

ימית של החברה על דיווח כספי לא אירע כל שינוי בבקרה הפנ 2011במרץ  31ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 
על הבקרה הפנימית של החברה על הדיווח , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, אשר השפיע באופן מהותי

  .הכספי
  

אשר פורסם על ידי הממונה " אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי"בחוזר המעודכן בעניין 
 נקבעו הוראות בדבר יישום, ")החוזר" - להלן ( 2009בחודש יוני , רעל שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצ

פורסמו נקבעו הוראות באשר  404מכוח סעיף "). 404סעיף " -להלן ( Sox Act -של ה 404דרישות סעיף 
וחוות דעת רואה החשבון המבקר לגבי הביקורת של , לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי

וכן את  404בהתאם להוראות החוזר על החברה ליישם את דרישות סעיף . על דיווח כספיהבקרה הפנימית 
  .שפורסמו מכוחו SEC -הוראות ה

  

  .בחוזר המפורטים לשלבים בהתאם הפרויקט את ביצעה המנהלת החברה 
  
 
  

  

  

  

  

  

      

        2011 ,במאי 15

  יאיר לפידות  תאריך אישור הדוח 
  ר הדירקטוריון"יו

  

  דב ילין
  ל"מנכ

  

  דהן-בן אמיר
נושא המשרה הבכיר 

  בתחום הכספיים
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  :מצהיר כי, ליןימר דב , אני
 

 הראשוןלרבעון  ")החברה"להלן (מ "של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 ").הדוח"להלן ( 2011של שנת 

 עובדהמצג של  וא חסר במצג לא נכון של עובדה מהותית ולכל כולל וח איננו הד, על ידיעתי בהתבסס .2
לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שנכללו בומהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

משקפים באופן ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים הד, על ידיעתי בהתבסס .3
השינויים בהון העצמי ותזרימי , תוצאות הפעולות, פיבמצב הכסאת , המהותיות הבחינות מכל, נאות

 .בדוח המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו .4
 :וכן; של החברה ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

, נו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלהאו גרמ, קבענו בקרות ונהלים כאלה  .א
 ,חברהעל ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

  .וחדבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

 נואת מסקנותי נווהצגחברה של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו  .ג
בהתבסס , לתום התקופה המכוסה בדוח, ישל הבקרות והנהלים לגבי הגילו האפקטיביותלגבי 

 -וכן ; על הערכתנו

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

 -וכן 

לדירקטוריון ולוועדת , ו גילינו לרואה חשבון המבקראני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה ז .5
העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית  בהתבסס על הערכתנו, הביקורת של הדירקטוריון של החברה

  :כספי על דיווח

כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את   .א
לסכם , לעבד ,של החברה לרשום הים לפגוע ביכולתאשר סביר שצפוי ,על דיווח כספי הפנימית

  -וכן; ולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהבה מעורב, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב
 .חברה על דיווח כספיהשיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  .על  פי כל דין, אדם אחראין באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל 

  

  
  

  

    2011,  במאי 15
  

  

    תאריך 
  

  דב ילין
  ל"מנכ
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  :מצהיר כי ,דהן- אמיר בןמר , אני
  

של  הראשוןלרבעון  ")החברה"להלן (מ "של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 ").הדוח"להלן ( 2011שנת 

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

 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

, משקפים באופן נאותומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים הד, על ידיעתי בהתבסס .3
השינויים בהון העצמי ותזרימי , תוצאות הפעולות, במצב הכספיאת , המהותיות הבחינות מכל

 .בדוח המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

הגילוי  לגביוקיומם של בקרות ונהלים תם קביעאחראים ל, אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו .4
 :וכן; של החברה ולבקרה הפנימית על דיווח כספי

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, בענו בקרות ונהלים כאלהק  .א
, חברהעל ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 . דוחבפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

, ח כספיאו פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיוו, בקרה פנימית על דיווח כספי קבענו  .ב
המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים 

 ; ולהוראות הממונה על שוק ההון) IFRS(ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים 

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  האפקטיביותהערכנו את   .ג
בהתבסס , לתום התקופה המכוסה בדוח, של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי תהאפקטיביולגבי 

 -וכן ; על הערכתנו

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

 -וכן 

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

  :על דיווח כספי

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

  -וכן; ולדווח על מידע כספי

 אחרים עובדים מעורבים  או ת ההנהלהבה מעורב, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  .ב
 .החברה על דיווח כספישיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  .על  פי כל דין, לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר אין באמור כדי

  
    

  

  

    2011,  במאי 15
  

  

    תאריך 
  

  דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

  הכספייםבתחום 
  



 

 

 מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  

  דוחות כספיים תמציתיים

  2011במרץ  31ליום 
  

  )בלתי מבוקרים(



  

 2

  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  

  

  

  דוחות כספיים תמציתיים

  2011במרץ  31ליום 

  

  

  

  )בלתי מבוקרים(

  

  

  

  תוכן העניינים

  

  

  

 ע מ ו ד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון
  
  

  ):בלתי מבוקרים(דוחות כספיים תמציתיים ביניים 
  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי
  
  

 4 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל
  
  

 5 דוחות תמציתיים  על השינויים בהון העצמי
  
  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים
  
  

 7-9 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
  



 

  
2 

  דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
 
  

  מבוא

  

ח התמציתי על "הכולל את הדו, ")החברה" -להלן (מ "ין לפידות ניהול קופות גמל בעסקרנו את המידע הכספי המצורף של יל

ואת הביאור , השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים, ח התמציתי על הרווח הכולל"ואת הדו 2011במרץ  31המצב הכספי ליום 

הדירקטוריון וההנהלה . תיימה באותו תאריךעל עיקרי המדיניות החשבונאית וביאורים אחרים לתקופה של שלושה חודשים שהס

דיווח כספי לתקופות " IAS 34אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

, )יידייםדוחות תקופתיים ומ(של תקנות ניירות ערך ' וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות ביניים אלה לפי פרק ד, "ביניים

  .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו. 1970-ל"התש

  

  היקף הסקירה

  

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

בעיקר עם אנשים האחראים , ל מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירוריםסקירה ש". ידי רואה החשבון המבקר של הישות

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר . ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים, לעניינים הכספיים והחשבונאיים

חון שניוודע לכל העניינים ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביט

  .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת, בהתאם לכך. המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

  

  מסקנה

  

, מכל הבחינות המהותיות, ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, בהתבסס על סקירתנו

  .IAS 34לאומי בהתאם לתקן חשבונאות בינ

  

ל אינו "לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ, בהתבסס על סקירתנו, בנוסף לאמור בפסקה הקודמת

הביטוח והחיסכון במשרד האוצר ובהתאם לתקנות מס , אחר הוראות הממונה על שוק ההון, מכל הבחינות המהותיות, ממלא

  .1964-ד"התשכ) פות גמלכללים לאישור ולניהול קו(הכנסה 

  

  

  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות

  רואי חשבון

  

  

  

  2011, במאי 15, תל אביב
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

  

  

  

  

  בדצמבר 31ליום  במרץ 31ליום  

 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 ח"ש אלפי ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
    

    נכסים שוטפים
 1,738  357  5,301  מזומנים ושווי מזומנים

 12,342  11,583  12,112  נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
 5,150  2,139  2,392  חייבים ויתרות חובה

    

 19,230  14,079  19,805  סך כל הנכסים

    
    
    

 2,798  3,072  1,250  התחייבויות שוטפות
    

    התחייבויות בלתי שוטפות
 1,314  1,256  1,298  התחייבות מיסים נדחים

    
    הון עצמי
 1,100  1,100  1,100  הון מניות

 14,018  8,651  16,157  יתרת רווח

 15,118  9,751  17,257  סך הון עצמי
    
    

 19,230  14,079  19,805  סך התחייבויות והון עצמי

      
  

  

  

  

  

  

  

   
 נושא המשרה הבכיר – אמיר בן דהן מנהל כללי -  דב ילין ר הדירקטוריון"יו -  יאיר לפידות

 בתחום הכספים
  

  

  

  

  

  2011, במאי 15: תאריך אישור הדוחות

  

  

  

  

  

  

  

  .הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"פות גמל בעילין לפידות ניהול קו
  דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  

  

  

  ל ש נ ה  לתקופה של שלושה 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
  ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

    
    הכנסות

 29,513  6,548  10,260  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל
 37  6  21  הכנסות ממזומנים ושווי מזומנים

    רווח מהתאמת שווי הוגן של נכסים פיננסיים בשווי
 2,501  1,204  59  הוגן דרך רווח והפסד

    
 32,051  7,758  10,340  כ הכנסות"סה

    
    הוצאות

 14,611  3,691  4,495  דמי ניהול לחברה קשורה
 3,576  669  1,547  לה וכלליותהנה

 3,284  719  1,044  הוצאות תפעול
 -  6  -  מימון וצאותה
    

 21,471  5,085  7,086  כ הוצאות"סה
    
    

 10,580  2,673  3,254  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים על הכנסה
    

 3,520  980  1,115  מיסים על ההכנסה
    

 7,060  1,693  2,139  תקופהרווח נקי ל

      
      

 7,060  1,693   2,139   רווח כולל לתקופה

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות תמציתיים על השינויים בהון העצמי

  

  

  

  דשיםלתקופה של שלושה חו 

 2011במרץ  31שנסתיימה ביום  
 )בלתי מבוקר( 
 סך הכל עודפים הון מניות 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
    

 15,118  14,018  1,100  2011בינואר  1יתרה ליום 
 2,139  2,139  -  רווח לתקופה

    

 17,257  16,157  1,100  2011במרץ  31יתרה ליום 

    
  

  

  ל שלושה חודשיםלתקופה ש 

 2010במרץ  31שנסתיימה ביום  
 )בלתי מבוקר( 
 סך הכל עודפים הון מניות 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
    

 8,058 6,958 1,100 2010בינואר  1יתרה ליום 
 1,693 1,693 - רווח לתקופה

    

 9,751 8,651 1,100 2010במרץ  31יתרה ליום 

    
  

  

  מהלשנה שנסתיי 

 2010בדצמבר  31ביום  
 )מבוקר( 
 סך הכל עודפים הון מניות 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 

 8,058  6,958  1,100  2010בינואר  1יתרה ליום 
 7,060  7,060  -  רווח נקי לשנה

    
 15,118  14,018  1,100  2010בדצמבר  31יתרה ליום 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם הביאורים
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  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

  

  

  ל ש נ ה  לתקופה של שלושה 
  שנסתיימה  חודשים שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  במרץ 31ביום  
 1 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 
 ח"אלפי ש ח"אלפי ש ח"אלפי ש 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 7,060  1,693  2,139  מפעילויות נמשכות התקופהרווח 

 3,520  980  1,115  הוצאות מיסים שהוכרו בדוח רווח והפסד
 -  6  -  הוצאות מימון שהוכרו בדוח רווח והפסד

 )1,731( )1,114( 7  פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד מהתאמת שווי הוגן של נכסים) רווח(הפסד 
    
  3,261  1,565  8,849 
    

    :שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
 )800( )147( 2,637  בחייבים ויתרות חובה) גידול(קיטון 

 )4,585( 68  121  גידול בצדדים קשורים) קיטון(
 226  86  48  גידול בזכאים ויתרות זכות

        

  2,806  7  )5,159(  

        

 -  )6(  -  תשלומי ריבית
 )2,407( )1,806(  )2,727( תשלומי מיסים

    
 1,283  )1,805( 79  לפעילות שוטפת) שימשו(שנבעו , נטו, מזומנים

    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 3,038  1,772  223  וח והפסדתמורה ממימוש נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רו

 )4,010( )2,602( -  רכישת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
    

 )972( )830( 223  לפעילות השקעה) שימשו(שנבעו , נטו, מזומנים
    
    

 311  )1,070( 3,563  במזומנים ושווי מזומנים) ירידה(עלייה 
    

 1,427  1,427  1,738  מנים לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזו
    

 1,738  357  5,301  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .הביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם



  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  ים לדוחות הכספייםביאור
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 כ ל ל י  -  1 באור
  

  :תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א

  

החברה . כחברה פרטית 2004בנובמבר  24התאגדה ביום ) החברה -להלן (מ "ופות גמל בעלפידות ניהול ק -ילין 

  .מ ועוסקת ליום המאזן בניהול עשר קופות גמל"סווגה כמוסד כספי כמשמעו על פי חוק מע

  

ולשנה  2010בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום   .ב

  .ולביאורים אשר נלוו אליהם, יימה באותו תאריךשהסת

  

  

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2באור 

  

  :בסיס לעריכת הדוחות הכספיים  .א

  

של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות ") דוחות כספיים ביניים" -להלן (הדוחות הכספיים התמציתיים 

  .IAS") 34" -להלן " (דיווח כספי לתקופות ביניים", IAS 34בינלאומי 

  

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

  .ולשנה שהסתיימה באותו תאריך, 2010בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 

  

, )חות תקופתיים ומיידיים"דו(רות ערך לתקנות ניי' הדוחות הכספיים התמציתיים ערוכים בהתאם להוראות פרק ד  .ב

  .1970-ל"התש

  

אשר צפוי או , ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף  .ג

  :עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

� 9 IFRS "מכשירים פיננסיים"  

  

התקן דורש שכל הנכסים הפיננסיים . של נכסים פיננסייםהתקן החדש מפרט את הוראות הסיווג והמדידה 

 :יטופלו כלהלן
  

מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך  •

קביעת מודל המדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של הישות בנוגע לניהול נכסים . רווח והפסד

  .של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים פיננסיים ובהתאם למאפיינים

  

ניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת לשווי הוגן דרך רווח והפסד  •

אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות 

  . הוגן דרך רווח והפסדמכשירי הון ימדדו בשווי . מופחתת

  

ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן כאשר רווחים או הפסדים נזקפים  •

לא יהיו כפופים יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד , מכשירים שיועדו כאמור. לרווח כולל אחר

  . לרבות בעת במימוש, בגינם לא יועבר לרווח והפסד

  

חוזים מעורבים , במקום זאת. ם לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקןנגזרים משובצי •

בהתאם למבחני המודל העסקי ותזרימי המזומנים , יימדדו בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן

  . החוזיים

  

מכשירי חוב יסווגו מחדש מעלות מופחתת לשווי הוגן ולהיפך רק כאשר הישות משנה את המודל  •

  .ניהול נכסים פיננסיםהעסקי שלה ל

  

השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו  •

יחד עם זאת . חלופת המדידה לפי עלות בנסיבות מסוימות בוטלה. יימדדו תמיד לפי השווי ההוגן

  .התקן מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה להיות אומדן נאות לשווי הוגן



  מ"ילין לפידות ניהול קופות גמל בע
  ים לדוחות הכספייםביאור
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  )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2אור ב

  

אשר צפוי או , ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, תקנים ופרשנויות חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף  .ג

  )המשך: (עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

  

• 9 IFRS "המשך" (מכשירים פיננסיים(  

  

לגבי תקופות דיווח שנתיות , למעט חריגים כמפורט בתקן, רעהוראות התקן חלות בדרך של יישום למפ

ישויות המיישמות את התקן ביישום . יישום מוקדם אפשרי. או לאחר מכן 2013בינואר  1המתחילות ביום 

  .רשאיות שלא ליישם בדרך של יישום למפרע 2012בינואר  1מוקדם לפני 

  

עת יישום התקן על מצבה הכספי ותוצאות בשלב זה אין ביכולתה של הנהלת החברה לאמוד את השפ

  .פעולותיה

  

 :שערי חליפין ובסיס ההצמדה  .ד
  

נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על , או הצמודות אליו, יתרות במטבע חוץ  )1(

  .ידי בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן

  

מדד . (התאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזןיתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות ב  )2(

  ).החודש שקדם לחודש של מועד הדוח הכספי

  

  :להלן נתונים על שער החליפין של הדולר ועל המדד  )3(

 מדד בישראל שער החליפין 
 מדד ידוע מדד בגין היציג של הדולר 
 נקודות נקודות )ח"ש(  

    :תאריך הדוחות הכספיים
 118.64 118.41 3.481  2011במרץ  31ליום 
 109.51 109.62 3.713 2010במרץ  31ליום 
 113.51 113.09 3.549 2010בדצמבר  31ליום 

    
 % % % :שיעורי השינוי

     
    :לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

  0.69  0.87  )1.90(  2011במרץ  31ביום 

 )0.95( )0.86( )1.64( 2010במרץ  31ביום 
 2.66 2.28 )5.98( 2010בדצמבר  31יימה ביום לשנה שהסת
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  מיסים על ההכנסה  -  3באור 

  

הוראות שעה לשנות המס  - 174פורסם ברשומות חוק לתיקון פקודת מס הכנסה מספר  2010, בפברואר 4 ביום  .א

 29י מספר תקן חשבונאות ישראל, בהתאם לתיקון לפקודה"). לפקודה התיקון" -להלן (2009 -ו 2008, 2007

לא יחול לצורך קביעת ההכנסה החייבת בשנים האמורות אף אם ) IFRS(בדבר אימוץ תקן דיווח כספי בינלאומיים 

טרם נקבעה הוראת חוק ביחס לסוגיית אי החלת תקני דיווח בינלאומיים . יושם לצורך עריכת הדוחות הכספיים

)IFRS .( לפקודה על הדוחות הכספיים אינה מהותיתהשפעת התיקון  2010בקביעת ההכנסה החייבת בשנת.  

 
  :מידע נוסף  .ב

  

  .לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות מיום היווסדה  .1

  

תיקון ) (תיאומים בשל אינפלציה(חוק מס הכנסה , עבר בכנסת בקריאה שלישית 2008בפברואר  26ביום   .2

לפיו תחולתו של חוק התיאומים  ,")התיקון" - להלן ( 2008- ח"התשס, )הגבלת תקופת התחולה) (20' מס

למעט הוראות , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007בשל אינפלציה תסתיים בשנת המס 

  . המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס

  

לא תחושב עוד התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה , ואילך 2008בשנת המס , בהתאם לתיקון

תופסק ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכומי הפסדים מועברים , כן-כמו. ריאלי

והצמדתם למדד תיפסק , 2007באופן שסכומים אלה יתואמו עד למדד של סוף שנת המס , לצרכי מס

  . ממועד זה ואילך

  

חברות המושת על  34%שיעור המס , 2005-ה"התשס, לפקודת מס הכנסה 147בהתאם לתיקון מספר   .3

לגביה נקבע  2010ועד לשנת ) 31%לגביה נקבע שיעור מס של ( 2006הופחת באופן הדרגתי החל משנת 

 36.2%, 36.78% - הינם 2010- ו 2009, 2008שיעורי המס של מוסד כספי בשנים ( 25%שיעור מס של 

  ).בהתאמה 35.34% - ו

  

  .כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף" מוסד כספי"החברה הינה   .4

  

תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים (פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  23ום בי  .5

יופחתו שיעורי המס , על פי חוק ההסדרים"). חוק ההסדרים" -להלן ( 2009-ט "התשס, )2010 - ו 2009

שנת באופן הדרגתי החל מ, בהתאמה, 2010 -ו 2009המושתים על חברות בשנים  25% - ו 26%בגובה 

לגביה נקבע שיעור מס חברות  2016ועד לשנת המס  24%לגביה נקבע מס חברות בשיעור  2011המס 

, 36.2%  -הינם  2016 - ו 2011, 2010, 2009שיעורי המס של מוסד כספי בשנים .(18%בשיעור של 

  ).29.31% -ו 34.48%, 35.34%

  

 
  


