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  6132 בספטמבר 03שהסתיימה ביום לתקופה דוח הדירקטוריון 
 

 מאפיינים כלליים של החברה המנהלת .א

 

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

 . 4004. החברה החלה לפעול בחודש נובמבר 4004בנובמבר  44ביום 

 

, "מסלולי השקעה בקופות גמל", הפעילה 4055-9-49, בעקבות פרסום חוזר גופים מוסדיים 5.5.51ביום 

חדל בעת החברה מודל הכולל מסלולי השקעה המותאמים לגיל עמיתיה, אשר מהווים מסלולי ברירת מ

-ומטה" ו 50"מסלול לבני  -הצטרפות עמיתים חדשים. במסגרת זו, נפתחו שני מסלולי קופת גמל חדשים 

"המסלול כללי  -מניות", ו 45%"מסלול אג"ח עד -ומעלה". בנוסף, הוסבו "המסלול כללי" ל 10"מסלול לבני 

 45%"מסלול  אג"ח עד -הוסבה ל". כמו כן, קרן השתלמות "מסלול כללי" 10עד  50"מסלול לבני -ב'", ל

מסלולי קרן  5מסלולי קופת גמל,  1מניות". בסך הכל, נכון ליום פרסום הדוחות הכספיים, החברה מנהלת 

 מסלולי קופה מרכזית לפיצויים. 4-השתלמות ו

  

 שינויים בפעילות החברה ובמסמכי היסוד:

 ברה, בניהול עסקיה ו/או בשליטה בה.לא חלו שינויים מבניים ו/או אחרים בפעילות הח בתקופת הדוח

  וכן לא חלו שינויים במסמכי היסוד של החברה.
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   תמצית נתונים מתוך הדוחות הכספיים ב.

 
 מצב עסקי  החברה .5

אלפי  55,035 -אלפי ש"ח, לעומת כ 14,545 -מסתכמים בכ 4051, בספטמבר 30סך נכסי החברה  ליום 
 בהתאמה. 4055בדצמבר,  35-ו 4055, ספטמברב 30אלפי ש"ח לימים  15,055  -ש"ח ו

 
אלפי  1,991  -אלפי ש"ח, לעומת כ 54,554-מסתכמות בכ 4051, בספטמבר 30התחייבויות החברה ליום 

בהתאמה. שינוי עיקרי  4055בדצמבר,  35-ו 4055, בספטמבר 30אלפי ש"ח לימים  55,434 -ש"ח ו
קשורה בגין שרותי ניהול ושירותים נוספים בהתחייבויות השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה 

 מהחברה הקשורה. 
 

אלפי ש"ח, לעומת הון העצמי  15,141–מסתכם בכ  4051, בספטמבר 30ההון העצמי של החברה ליום 
  בהתאמה. 4055בדצמבר,  35-ו 4055, בספטמבר 30אלפי ש"ח לימים  54,119 -אלפי ש"ח ו 50,044בסך 

 
 תוצאות הפעילות .4

 4051, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעהרה מדמי ניהול לתקופה של הכנסות החב
אלפי ש"ח בתקופה  505,134אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בסך  540,153מסתכמות לסך 

. שינוי 4055בדצמבר  35אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביום  544,949המקבילה אשתקד והכנסות בסך 
  בהיקף הנכסים המנוהל.ל נובע משינוי בהכנסות החברה מדמי ניהו

 
 תשעהלתקופה של )המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותים נוספים( דמי הניהול לחברה קשורה 

 55,555אלפי ש"ח, לעומת סך של  13,054הסתכמו לסך  4051, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום 
אלפי ש"ח לשנה  15,154בסך  אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה

 . 4055בדצמבר  35שהסתיימה ביום 
 

מסתכם לסך  4051, בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום  תשעההרווח הנקי של החברה לתקופה של 
אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי  1,931 -אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 5,945של 

 .4055בדצמבר  35יימה ביום אלפי ש"ח לשנה שהסת 50,114בסך 
 

 להלן תמצית דוחות רווח והפסד
 )אלפי ש"ח(

 
 נזילות ומקורות מימון .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימון פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
השתמשה החברה  4051, בספטמבר 30שהסתיימה ביום  חודשים תשעה. בתקופה של באשראי

השתמשה החברה   אשתקד המקבילה בתקופה ח לפעילותה השוטפת,לפי ש"א 3,945במזומנים נטו בסך 
, בספטמבר 30שהסתיימה ביום  חודשים תשעה. בתקופה של ש"חאלפי  554במזומנים נטו בסך 

השתמשה   אשתקד המקבילה בתקופה, אלפי ש"ח לפעילות השקעה 4,005 -משה החברה בכהשת
 (.)רכישה של השקעות פיננסיות . ש"חאלפי  5החברה במזומנים נטו בסך 

 

 03חודשים שהסתיימה ביום  תשעהלתקופה של  

 בספטמבר
 לשנה שהסתיימה ביום

 6132 5132 5021211132 
 315,111 362,511 356,021 הכנסות מניהול קופות גמל

 552 536 152 רווחים )הפסדים( מהשקעות והכנסות מימון, נטו

 011,041 019,511 020,121 סך הכנסות

    

 350,312 11,126 365,615 עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

 0,162 1,025 1,144 הוצאות מס

 41,,01 4,514 1,511 רווח לתקופה
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   התפתחויות כלכליות במשק .ג

 
 סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה  .5
 

, כלכליים מגורמיםמושפע ומתאפיין בתנודתיות גבוהה, החברה פועלת בתחום ניהול הנכסים בשוק ההון, ה
על מחירי ופעילות בשוק ההון, האלו משפיעים על היקף  גורמיםוביטחוניים בישראל ובעולם.  פוליטיים

 ניירות הערך והמוצרים הפיננסיים. 
 

, מדד 9.4%-ב עלה 15, מדד תל אביב 3.4%-בכ 45 אביב תל מדד עלה 4051שנת  של השלישיהרבעון  במהלך
. שינוי ללא כמעט נותר 40, ומדד תל בונד 0.5%-ב ירד, מדד אג"ח ממשלתי 43.3%-כ של בעליה סיים 50יתר 

 .5.1%-ב עלההגרמני  DAXומדד  3.3%-בכ עלההאמריקאי  S&P500כמו כן, מדד 
 

 תיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהלך הרבעון והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקופות .5.5
 

  1כללי .5.5.5
 

. מדדי המניותב חיובית במגמה הישראלי ההון בשוק המסחר התאפיין 4051 שנת של לישיהשהרבעון  במהלך
 וחוב החברות נותר כמעט ללא שינוי.  בתשואותעליה קלה סיימו ב החוב הממשלתיות אגרות

מעדכון של בעיקר כתוצאה , 4.3%-ל"ס הלמ ידי על מעלה כלפי עודכן שניהלצמיחה ברבעון שלישי ה האומדן
נתוני היצוא, אולם עיקר הצמיחה עדיין מתבססת על צריכה פרטית. נתונים נוספים שפורסמו, כגון סקר 
החברות ומדד מנהלי הרכש, הצביעו גם הם על התרחבות והמשך גידול בפעילות העסקית. נתונים על המשך 

 עלייה בתעסוקה ובשכר הצביעו על המשך המגמה החיובית בשוק העבודה.
-החודשים שהסתיימו באוגוסט עלו מחירי הדירות ב 54-, בלהיות גבוה ךהמשיעליית מחירי הדירות  בקצ

התייצב והריבית הממוצעת על המשכנתאות המשיכה לעלות  ת. הקצב החודשי של נטילת המשכנתאו1.5%
 בכל המסלולים. 

מהתוואי  ₪ מיליארדי 1.1-מתחילת השנה והוא נמוך בכ ₪ מיליארד 4.9-המקומי המצטבר הסתכם ב הגרעון
 .4051לשנת  היעד את התואם הגרעון של עונתיה

. 0.5% של ברמה הריבית את והותיר המרחיבה המוניטרית במדיניות ישראל בנק המשיך הרבעון במהלך
 .ההון ושוק החזאים לצפי היה ללא שינוי, מתחת הרבעון במהלך האינפלציה מדדיסיכום 

 
חלה עליה בתשואות אגרות החוב  תשואה חיובית ומנגדאת הרבעון במו "ב סייארהמדדי המניות ב

, גבוה מממוצע הערכות החזאים, אולם 4.9%-הממשלתיות. קצב הצמיחה בארה"ב עודכן בפעם האחרונה ל
בדומה למצב בישראל, גם  שיעור צמיחה זה מגיע לאחר צמיחה מתונה מאוד בשלושת הרבעונים הקודמים.

המשיכה להוביל את הכלכלה. נתוני התעסוקה המשיכו להיות חיוביים וההערכות בארה"ב הצריכה הפרטית 
הן ששוק העבודה מתקרב לתעסוקה מלאה. השווקים מצביעים על הסתברות גבוהה להעלאת ריבית בארה"ב 

 עד סוף השנה, אך לקצב העלאות מתון יותר בהמשך.
 

ם שהתפרסמו במהלך הרבעון המשיכו להצביע השווקים האירופאים סיימו את הרבעון במגמה חיובית. נתוני
על קצב צמיחה מתון אך גבוה במעט מהעבר. גם האינפלציה נותרה נמוכה אולם חלה עליה קלה בקצב 
השנתי. ההחלטה שהתקבלה בבריטניה במהלך הרבעון הקודם, על יציאתה מהאיחוד האירופאי, טרם 

בעקבות מהלכים  4051ותית בפעילות בשנת משתקפת בנתונים הראליים אולם ההערכות הן להאטה משמע
 צפויים בתהליך הפרישה.

 
 

  אינפלציה .5.5.4
, מדד 0.4%-ב עלה יוליללא שינוי. מדד  לצרכן המחירים מדד נותר 4051 שנת של השלישיהרבעון  במהלך
 54-. בהחזאים לצפי מתחת הייתהלתקופה זו  האינפלציה, 0.5% ירד ספטמברמדד ו, 0.3%-ב ירד אוגוסט

פי בנק ישראל, בניכוי ההשפעה הישירה של  על. 0.4%שים האחרונים נרשמה אינפלציה שלילית של החוד
-החודשים האחרונים ב 54-מחירי האנרגיה, ובניכוי הפחתות המחירים האדמיניסטרטיביות, עלה המדד ב

 מחיריו, 4.4%-החודשים האחרונים ב 54-. נכון לסוף הרבעון, מחירי המוצרים הסחירים במדד ירדו ב0.4%
 .0.5%-ב עלו סחירים הבלתי המוצרים

                                                 
 ית של בנק ישראל בפרסומי החלטות הריביתנתונים מהודעות הוועדה המוניטר 1
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 הבנקיםהנגזרות משוק ההון ומהריביות הפנימיות של  ,לאינפלציה שנה קדימה החל מסוף הרבעון הציפיות
 לאותה תקופה.  0.1% של עליה בממוצע צופים החזאים, כן כמו. בהתאמה, 0.4%-ו 0.5% הן
 

חת ליעד יציבות המחירים של בנק ישראל, בעוד ציפיות האינפלציה לטווחים הקצרים נותרו מת ציפיות
 הפורוורד לאינפלציה בשנה השלישית והלאה נמצאות בטווח היעד. 

 האינפלציה לגבי וציפיותיה, האינפלציה על משפיעים אשר השונים הגורמים אחר עוקבת החברה הנהלת
 .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית

 
 והאירו. השקל מול %4.3 -בכ נחלש הדולר, 4051 של השלישיבמהלך הרבעון  – חליפין שערי .5.5.3

 .5.1%-בכ עלה/דולר אירו חליפין שער. השקל מול 5.9%-בכ נחלש
 

 של ברמה הריבית את ישראל בנק הותיר, 4051שנת  של השלישיבמהלך הרבעון  – ריבית .5.5.4
0.5%. 

 המוניטרית: הוועדה החלטות ברקע שעמדו גורמים מספר ציין ישראל בנק
 עד 5% של המחירים יציבות יעד תוך אל האינפלציה את להחזיר שנועדה מוניטרית מדיניות המשך 

יולי עלה מדד -. לאחר שבחודשים מאיהפיננסית היציבות על שמירה תוך בצמיחה ולתמוך 3%
 המחירים לצרכן בשיעור שעקבי עם התוואי העונתי של יעד האינפלציה, מדד אוגוסט היה נמוך

 להיות שלילית. המשיכההחודשים האחרונים  54-משמעותית מהתוואי. האינפלציה בהסתכלות ל
 לשנים האחרונות. בשוק  דומים בשיעורים לצמוח המשיך שהמשק כך על הצביעוואומדנים  נתונים

 תמונה חיובית של גידול בתעסוקה ובשכר.  ההעבודה נמשכ
 הגידול של הסחר העולמי. הבנקים המרכזיים  המשך צמיחה מתונה במשק העולמי, וירידה בקצב

המשיכו להנהיג מדיניות מוניטרית מרחיבה. תוואי העלאות הריבית בארה"ב צפוי להיות מתון יותר 
 משהוערך בעבר.

 הסחיר והמגזר היצוא צמיחת על ומקשה האפקטיבי הנומינלי החליפין שער מול חזק עדיין השקל. 
  האחרונים במקביל לגידול במספר התחלות הבניה ברבעון התייצבות במחירי הדירות בחודשים

 השני. קצב המשכנתאות החודשי מתייצב וריבית המשכנתאות ממשיכה לעלות.
 

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

 
 הכספים ושוק ההון בשוק יותההתפתחו תיאור .5.4

 
 משמעותית עלה 4051שנת  של השלישיבמהלך הרבעון  - החוב וגיוסי ההון על ידי חברות אגרות, המניות שוק
 44,509: גויסו דההנפקות בשוק הראשוני של מניות והמירים ביחס לתקופה המקבילה אשתקשווי  סך

, 4055 של השלישימיליוני ש"ח ברבעון  5,414.4-ל מיליוני ש"ח בהנפקת מניות והמירים למניות, בהשוואה
מיליארד שקל במסגרת רכישת הפעילות  45-"טבע" בסך כחברת הנתון החריג נובע מהקצאה פרטית שביצעה 

 4051 שנת של השלישי: ברבעון עלההגיוסים באמצעות אג"ח חברות שווי . היקף  Allergan plcהגנרית של 
. 4055מיליוני ש"ח באותה תקופה בשנת  54,154-ל בהשוואה, חברות"ח באג ח"ש מיליוני 45,394-כגויסו 

 גיוסמיליוני ש"ח בהשוואה ל 5,554 מינוסעל  עמדו נטו גיוסיםשווי "כ סהההיקף כאשר  ירדבאג"ח ממשלתי 
 מיליוני ש"ח נטו בתקופה המקבילה אשתקד. 4,594 של

 
 אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצבן וההשתלמות הגמל קופות בענף והתפתחויות מגמות .5.3

 
נרשמה צבירה חיובית בנכסים המנוהלים באמצעות קופות הגמל  4051שנת  של השלישיהרבעון  במהלך

מיליוני  4,145 -וההשתלמות של החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כ
שוק קופות הגמל וההשתלמות. בסוף הרבעון ש"ח בכלל  מיליוני 4,114 -ש"ח, על רקע צבירה נטו של כ

ש"ח  מיליארד 44.55 של סך על החברה של וההשתלמות הגמל בקופות המנוהלים הנכסים עמדו השלישי
. כמו כן, סך הנכסים המנוהלים בכלל השני הרבעוןש"ח שנוהלו בסוף  מיליארד 45.05לעומת נכסים בסך של 

 351.3מיליארד ש"ח לעומת סכום של  394.5-כ על עמדו שלישיהשוק קופות הגמל וההשתלמות בסוף הרבעון 
 .הקודם הרבעוןש"ח בסוף  מיליארד
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 שינויים מהותיים שחלו בהוראות הדין בתקופת הדיווח ועד מועד פרסום הדוחות .5.4
 

הוראות על החברה חלים חוקים, תקנות, צווים והוראות הממונה הקשורים לתחומי פעילותה. להלן תמצית 
אשר לא נסקרו בדוח השנתי  ,4051בנובמבר  5ועד ליום  בתקופת הדו"חע"י המחוקק ו/או הממונה  ושפורסמ

ו/או על הדוחות  החברה פעילותמהותי על באופן להשפיע  עשויותוו/או בדיווחים רבעוניים קודמים, 
 :הכספיים

 
 חוקים ותקנות:

 
-ים בין קופות גמל( )תיקון(, התשע"ותקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )העברת כספ

, פורסמה טיוטת תיקון לתקנות בנושא העברת כספים בין קופות גמל. 4051באוגוסט  9ביום  –טיוטה -1326
 -וכצעד משלים לו )לעניין החוזר  העברת כספים בין קופות גמלהטיוטה פורסמה לאחר פרסום חוזר בדבר 

בין היתר לקצר באופן משמעותי את התקופה בה ניתן לשכנע את  ראו פירוט להלן(.  טיוטת התיקון מציעה,
העמית שמבקש לעבור לחברה אחרת לבטל בקשתו וכן לאפשר לעמיתים בעלי יתרת חוב לקופת גמל בשל 
הלוואה שנטלו, להעביר את כספם לקופת גמל אחרת בטרם יפרעו את מלוא החוב. החברה לומדת את הנושא 

 ונערכת ליישומו.
 

חוק הפיקוח על הצעת  לקריאה ראשונהאושרה  4051ביוני  45ביום  – יקה בין עמלה לדמי ניהולאיסור ז
. 4051-( )איסור זיקה בין עמלת הפצה לדמי ניהול(, התשע"ו51שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תיקון מס' 

. האמור הנו תשאין לחשב את עמלת ההפצה בזיקה לדמי הניהול הנגבים מהעמיבמסגרת הצעת החוק נקבע 
 בנושא זה. החברה לומדת את הנושא ונערכת ליישומו.בהמשך לעמדת הממונה 

 

 חוזרים

פורסם חוזר סוכנים ויועצים בנושא "מסמך הנמקה". החוזר , 4051באוקטובר  35ביום  - מסמך הנמקה
כן מונה החוזר . וניפנסישיווק ייעוץ או אגב פעולת  כיצד על בעל רשיון להמליץ ללקוח על מוצר פנסיוניקובע 

את המקרים בהם בעל רישיון יעביר ללקוח מסמך הנמקה ממוקד שיכלול רק את הפרטים שנוגעים למוצרים 
זאת לעומת  -אליהם מתייחסת המלצתו וכן מקרים בהם ניתן להעביר תרשומת של סיכום שיחה בלבד 

באשר להוראות החוזר הנוגעות  .4051ביולי  5מסמך הנמקה מלא. מרבית הוראות חוזר זה ייחולו ביום 
 . החברה נערכת ליישום חוזר זה.4051בינואר  5לעניין קופות גמל להשקעה, התחילה הינה ביום 

, פורסם תיקון לחוזר כללי השקעה 4051בספטמבר  49ביום  -כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים
ה ניתן להעניק ליווי פיננסי לפרוייקט החלים על גופים מוסדיים. במסגרת התיקון נוספה הוראת שעה לפי

 500בניה, בהתקיים מספר תנאים, ביניהם, בין היתר, קיומו של שותף שהוא בנק וסכום ליווי מקסימלי של 
מיליון ש"ח. בנוסף חודדו במסגרת התיקון ההוראות הנוגעות להעמדת "הלוואות לדיור" ע"י גופים מוסדיים 

מדת הלוואות לעמיתים באופן שנקבע כי על גוף מוסדי לפעול בתוך זמן וכן תוקנו ההוראות המתייחסות להע
קצוב כנגד עמית אשר לא פרע הלוואה במועדה.  חוזר זה נכנס לתוקף ביום פרסומו, והחברה מיישמת את 

 הוראותיו. 

, התפרסם חוזר בנושא משיכת כספים 4051בספטמבר  49ביום  -משיכת כספים מחשבונות קטנים
נים בקופות גמל. חוזר זה מסדיר הוראות בדבר מתן הודעות לעמיתים בעלי חשבונות קטנים, מחשבונות קט

בדבר זכאותם למשיכת הכספים בפטור ממס. כן קובע החוזר הוראות לפרסום הזכות למשיכת הכספים 
כאמור באתר האינטרנט של החברה, ומטיל חובת דיווח לממונה בדבר משיכות כספים כאמור. מרבית 

 . החברה נערכת ליישום החוזר.4051בדצמבר  35תיו של חוזר זה, תכנסנה לתוקף החל מיום הוראו

, התפרסם חוזר בנושא הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת 4051בספטמבר  49ביום  -הצטרפות לקופת גמל
 גמל. חוזר זה קובע נוסח אחיד לפרטים שיש לכלול בטופס הצטרפות לקופת גמל. כן קובע החוזר כי יש

לאפשר הצטרפות מקוונת של עמיתים לקופת גמל, באמצעות אתר האינטרנט של החברה המנהלת. הוראותיו 
 . החברה נערכת ליישום החוזר. 4051ביוני  5של חוזר זה אשר הינן רלוונטיות לחברה ייכנסו לתוקף ביום 

קעה )התקנון בתקני בספטמבר התפרסם תקנון תקני )אחיד( לקופת גמל להש 49ביום  -קופת גמל להשקעה
מסדיר את מכלול זכויות וחובות העמיתים בחברה ביחס לקופת הגמל להשקעה. החידוש בתקנון זה, ביחס 
לתקנון תקני של קופת גמל שאינה מוגדרת כקופת גמל להשקעה, נוגע בעיקר להרחבת הפעולות המקוונות 

ם קופת הגמל להשקעה. החברה שעמית יוכל בעתיד לבצע באמצעות אתר האינטרנט של החברה בקשר ע
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צפויה להגיש לאישור רשות שוק ההון תקנון תקני של קופת גמל להשקעה כצעד מקדים לתחילת פעילות 
 במוצר זה.

 
, התפרסם חוזר בנושא ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים. 4051באוגוסט  35ביום  - ניהול סיכוני סייבר

סיכוני אבטחת מידע. החוזר מתייחס בין היתר לנושאים טכנולוגיים חוזר זה החליף חוזר קודם בנושא הדן ב
(. החוזר קובע, בין היתר, כי על דירקטוריון 4001חדשים שלא היו קיימים במועד פרסום החוזר הקודם )שנת 

החברה לאשר לפחות לשנה מדיניות בתחום ניהול סיכוני הסייבר, ולדון בתוכנית מעודכנת לניהול סיכוני 
"מנהל הגנת סייבר", אשר יפעל ליישום מדיניות בתחום, ייעץ  -כן נקבע כי יש להקים פורום חדשסייבר. 

. כן נקבע, כי 4051באפריל  4וינחה את החברה בנושאי הגנת סייבר. מועד התחולה של החוזר נקבע ליום 
 – 4051באוקטובר  5סעיפים ספציפיים הנוגעים, בין היתר, לניטור ובקרת מערכות מידע ייכנסו לתוקף ביום 

 החברה נערכת ליישום חוזר זה.
 

, פורסם חוזר בנושא עבודה באמצעות חשבון מפצל. 4051באוגוסט  35ביום  - עבודה באמצעות חשבון מפצל
חוזר זה קובע הוראות בדבר אופן פעילות של משקיעים מוסדיים בחשבון מפצל לרבות אופן הפיצול 

ן היתר, נקבע כי לפחות אחת לשנה, גוף מוסדי יעביר דיווח לוועדת בעסקאות סחירות ובלתי סחירות. בי
השקעות בגין כל העסקאות אשר בוצעו באופן שונה מהמוגדר בנוהל הפיצול. הוראות חוזר זה נכנסו לתוקף 

 , והחברה מיישמת את הוראות החוזר.4051באוקטובר  35ביום 

 
קופות גמל.  חוזר בנושא העברת כספים בין פורסם ,4051ביולי  59ביום  – העברת כספים בין קופות גמל

)נספח  העברה בקשת קבלת בדבר הודעה בוטלה החובה של הקופה המקבלת לשלוחבמסגרת החוזר החדש 
 בוטל הצורך לצרף לבקשת העברה את נספח הביטול )נספח ו'(.כן . ג'(

באופן שצפוי  קופות גמל ם ביןהעברת הכספי ם נוספים ומועדים הקשורים עםהליכי במסגרת החוזר עודכנו
לקצר באופן משמעותי את הליך הניוד ולקצר את הליך השימור )התקופה בה רשאי גוף מוסדי לשכנע עמית 

. החברה נערכת ליישומו של  4051בינואר  5תחילתו של החוזר ביום . לחזור בו מבקשתו לעזוב את החברה(
 החוזר.

 
 

 עמדות ממונה
 עילות השקעותפיקוח על פ –עמדת ממונה 

, פורסמה עמדת ממונה בנושא פיקוח על פעילות השקעות. במסמך זה רשות שוק 4051באוקטובר  35ביום 
ההון הציגה פרקטיקות נאותות ולקויות שהתגלו בביקורות שביצעה בגופים מוסדיים שונים, תוך התמקדות 

לוונטיים אחרים בארגון. החברה בפעילות של ועדת ההשקעות, הדירקטוריון וועדת הביקורת, ולגורמים ר
 לומדת נושא זה.
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 ותוצאות פעילותיהן הכספי של הקופות שבניהול החברה מצבן  ד.
 

  התפתחות ענף קופות הגמל ומצב החברה
 

  .2קופות גמל 555פעלו  5405 שנת לתום נכון .5405בשנת  נבלמהמגמת הירידה במספר קופות הגמל 
 

  בנושא "מסלולי השקעה בקופות גמל" 4055-9-49חוזר גופים מוסדיים  , פורסם4055בספטמבר  51ביום 
תחילת החוזר מרבית כספי  עד למועד. 4051בינואר  5)להלן: "החוזר"(. מועד התחילה של החוזר נקבע ליום 

 העמיתים בשוק קופות הגמל בכלל ובחברה בפרט נוהלו במסלולי כלליים. 
 

 , המסלולים תלויי גיל הפכו למסלולי ברירת מחדל4051נואר בי 5בהתאם להוראות החוזר החל מיום 
לעמיתים חדשים אשר לא בחרו להשתייך למסלול השקעות אחר. רמת הסיכון במסלולים הותאמה לגילאי 
העמיתים המשויכים אליהם, באופן שרמת הסיכון יורדת ככל שגיל העמיתים גבוה יותר. שלושת המסלולים 

ומעלה.  10ומסלול לבני  10עד  50ומטה; מסלול לבני  50הינם: מסלול לבני  החדשים שנפתחו ע"י החברה,
 החוזר.שינויים בשמות המסלולים הקיימים בהתאם להוראות  ערכה החברה כן כמו

 
 
 

להלן פירוט, קופות הגמל, קרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגרתן המנוהלים ע"י החברה  .5
 למועד הדוח:

 

 04/4055המסלול החל פעילותו בחודש )**(  

 
 
 
 
 

                                                 
 .4055לפי דוח הממונה על אגף שוק ההון לשנת  2

 עהומסלול ההשק שם הקופה

מספר 
אישור 

מס 
 הכנסה

 ניהול
מעמד 

 העמיתים

    :ילין לפידות קופת גמל

 שכירים ועצמאים בנאמנות 3612 מניות 45%עד ח "סלול אגמ ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 3610 מסלול מניותילין לפידות קופת גמל 

 ם ועצמאיםשכירי בנאמנות 3615 מסלול אג"חילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 1116 10עד  50מסלול לבני ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 3106 מסלול אג"ח ממשלת ישראל גמל קופתילין לפידות 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 1111 ומטה 50מסלול לבני ילין לפידות קופת גמל 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 1113 ומעלה 10מסלול לבני ילין לפידות קופת גמל 

    :ילין לפידות קרן השתלמות

 שכירים ועצמאים בנאמנות 3614 מניות 45%אג"ח עד  קרן השתלמותילין לפידות 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 3305 קרן השתלמות מסלול כללי ילין לפידות 

 ועצמאים שכירים בנאמנות 3131 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 שכירים ועצמאים בנאמנות 3103 ממשלת ישראלילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח 

 שכירים ועצמאים בנאמנות 4201  ותילין לפידות קרן השתלמות מסלול מני

    לפיצויים מרכזית קופה לפידות ילין

 מעבידים בנאמנות 3611 ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 מעבידים בנאמנות 4620  (*' )*ב מסלול כללי לין לפידות קופה מרכזית לפיצוייםי
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 :להלן ריכוז נתונים על פי תחומי פעילות .4

 

 ניהול קופת גמל, קרן השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים )מסלוליות(  .4.5
 

  
 ילין לפידות קופת גמל 

0313011326 0313011325 0212111325 

 מספר עמיתים:

 12,448 11,250 12,288 פעילים   

 27,463 27,719 34,321 לא פעילים

 39,911 38,969 46,609 סה"כ

 
   

    מספר חשבונות עמיתים:

 13,978 12,726 13,414 פעילים

 59,433 59,064 73,849 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 1,103,664 913,389 1,206,924 פעילים

 6,406,988 6,289,571 8,620,568 לא פעילים

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 123,765 44,166 205,056 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 449,573 282,958 1,052,436 תקבולים מדמי גמולים

 992,414 801,510 1,185,874 העברות צבירה לקופה

 264,625 183,093 147,293 העברות צבירה מהקופה

 111,176 73,158 121,608 משיכות 

 65,205 (4,519) 347,431 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 

    

 54,670 40,514 46,058 :נגבו מנכסים )באלפי ש"ח(דמי ניהול ש

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 0.77 0.80 0.73 פעילים

 0.76 0.76 0.73 לא פעילים
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 ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים 

0313011326 0313011325 0212111325 

 610 608 638 מספר עמיתים:

 
   

 665 663 695 חשבונות עמיתים: מספר

     

 476,126 482,156 491,453 נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 10,053 7,279 27,145 העברות צבירה לקופה

 29,228 22,025 5,308 העברות צבירה מהקופה

 15,454 11,949 21,148 משיכות 

 8,644 6,739 14,638 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 

    

 3,085 2,342 2,176 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

 0.60 0.62 0.60 שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 

 

  
 ילין לפידות קרן השתלמות 

0313011326 0313011325 0212111325 

 מספר עמיתים:

 75,639 64,393 78,402 פעילים   

 31,874 38,859 48,269 לא פעילים

 107,513 103,252 126,671 סה"כ

 
   

    מספר חשבונות עמיתים:

 76,908 65,164 79,385 פעילים

 78,312 83,589 107,966 לא פעילים

     

    נכסים מנוהלים, נטו )באלפי ש"ח(:

 5,031,790 4,277,100 5,464,461 פעילים

 5,963,841 6,192,201 8,402,448 לא פעילים

 
   

    נתונים תוצאתיים לשנה )באלפי ש"ח(:

 547,821 291,130 449,781 דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים

 1,384,153 957,532 1,153,819 תקבולים מדמי גמולים

 1,274,808 1,064,504 1,862,293 העברות צבירה לקופה

 365,530 272,918 244,883 העברות צבירה מהקופה

 360,693 254,445 382,930 משיכות 

 40,359 (47,906) 482,979 עודף הכנסות )הפסדים( על הוצאות לתקופה 
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 85,194 62,877 72,418 :דמי ניהול שנגבו מנכסים )באלפי ש"ח(

    

    שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים )באחוזים( :

 0.83 0.84 0.81 פעילים

 0.81 0.82 0.79 יםלא פעיל

 

 להלן מידע בדבר חשבונות "מנותקי קשר" .4.4
  

  
 ילין לפידות קופת גמל 

0313011326 0313011325 0212111325 

 :חשבונות מנותקי קשר

 - - - חשבונות מספר   

 - - - נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

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

 - - - שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 
 

  
 ילין לפידות קרן השתלמות 

0313011326 0313011325 0212111325 

 :מנותקי קשר חשבונות

 11 11 10 חשבונות מספר   

 187 186 150 נכסים מנוהלים נטו )באלפי ש"ח(

 2 1.5 0.3 מנכסים )באלפי ש"ח(דמי ניהול שנגבו 

 1.05% 1.05% 0.3% שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

 
 מיבתחו שיעור דמי ניהול שרשאית החברה לגבות לפי הוראות הדין מעמיתים פעילים ולא פעילים ל .4.3

 .35.54.55ראו דוח הדירקטוריון ליום  הפעילות
 

 1ראה סעיף , יוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות דמי ניהול, חקיקה, תקינה ואילוצים מל .4.4
 .35.54.55לדוח השנתי של החברה ליום 

  
 התפתחות ושינויים שחלו בסוגי הקופות: .4.5

 
 .של החברה 4055השנתי לשנת דירקטוריון  לדוח' דראה בסעיף 
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   :להלן פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח בהשוואה לתקופות קודמות .3

 

 

 04/4055המסלול החל פעילותו ב )*( 

 היקף נכסי הקופה ליום )אלפי ש"ח( 

 0212111325 0313011325 0313011326 שם הקופה ומסלול ההשקעה 

    ילין לפידות קופת גמל:

 1,135,666 1,102,311 1,560,232 מניות 52%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 101,021 115,521 242,113 ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות
 035,166 240,505 011,413 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
 5,113,511 5,513,150 1,420,161 06עד  26ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 51,166 55,112 41,354 ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
 - - 325,115 ומטה 26ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 - - 514,153 ומעלה 06דות קופת גמל מסלול לבני ילין לפי
 ילין לפידות קרן השתלמות:

   

 2,312,521 2,601,652 2,423,355 מניות 52%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  אג"ח עד 
 2,551,111 1,415,342 5,555,150 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 
 154,211 151,041 101,155 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח

 15,311 11,153 11,135 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל
 360,165 41,113 551,104 ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות

    ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:
 155,531 142,161 145,131 ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי

 14,165 10,525 361,311 ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב')*(

 0,1,530,,2 255,521,,2 55,,15,2,5 סה"כ
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להלן פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת הדוח  .4

  :בהשוואה לתקופות קודמות

 

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

 

 

 04/4055המסלול החל פעילותו ב )*( 

חודשים  0 שם  הקופה

שהסתיימו 

ביום 

0313011326 

חודשים  0

שהסתיימו 

ביום 

0313011325 

שנה 

שהסתיימה 

0212111325 

    :ילין לפידות קופת גמל

 5465% 3436% 1415% ותמני 52%ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 
 1411% 3431% 1415% ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות
 5405% 5426% 1435% ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח
 3405% 6455% 2424% 06עד  26ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 

 6451% 6415% 6450% ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח ממשלת ישראל
 - - 5414% ומטה 26דות קופת גמל מסלול לבני ילין לפי

 - - 1413% ומעלה 06ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 
 ילין לפידות קרן השתלמות:

   

 3404% 6445% 1453% מניות 52%ילין לפידות קרן השתלמות מסלול  אג"ח עד 
 3415% 6430% 2421% ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 

 5464% 3410% 5405% ות קרן השתלמות מסלול אג"חילין לפיד
 (6461%) 6435% 6450% ילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח ממשלת ישראל

 1416% 6431% 4431% ילין לפידות קרן השתלמות מסלול מניות
    ילין לפידות קופה מרכזית לפיצויים:

 5425% 5435% 1401% ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי
 6415% (6424%) 1435% ילין לפידות מרכזית לפיצויים מסלול כללי ב')*(
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 מידע נוסף: ה.
 

 הרגיל העסקים ממהלך החורגיםהחברה  בעסקיחריגים או חד פעמיים אירועים  .5
 .אין

 
הנדרש  המינימליעצמי ה בהון וןגירעאירועים העלולים להצביע על קשיים כספיים או המצביעים על  .4

  אלו תקנות בהוראות עמידה לצורך מקורות לגייס תידרש הקרובה בשנה האם החברה הערכת וכן

 המצביעים על  רועיםיאהתרחשו  לא לאחריו/או ו הדוח בתקופתידיעת החברה,  למיטב .4.5
 . הדין להראות בהתאם מהחברה הנדרש העצמי בהון צפוי גירעון  

  בהוראות עמידה לצורךבמהלך השנה הקרובה לא תדרש לגייס מקורות  ,החברה להערכת .4.4
 הון עצמי מזערי. לעניין הדין  

 
לעסקה משותפת, להשקעה בתאגיד אחר, להגדלה או הקטנה בשיעור ההשתתפות  שהייתההשפעה  .3

 מהותית מאד זובעסקה או בהשקעה כאמור, על נתוני הדוחות הכספיים, מקום שהשפעה 

 .רלוונטי לא
 

  העיקריים ויעדיה החברה של העסקית האסטרטגיה תיאור .4

בדוחות  בדוח עסקי התאגיד 55ראה לעיל בסעיף  העיקריים ויעדיה החברה של האסטרטגיה אורילת
 .4055התקופתיים של החברה לשנת 

 
, החורגות ממהלך העסקים הרגיל, שהחברה החליטה לבצען בשנה הקרובה, תכניותכללי של  תיאור .5

 לתחומי התייחסות תוך, הפעולות ותוצאות העסקים מצב על מהותית השלכה להן להיות עשויה אם
 שרלוונטי היכן, הפעילות

 

לחוק קופות הגמל באופן שמאפשר לחברה מנהלת של קופת גמל  51, אושר תיקון 4051ביוני  1ביום 
 ש"חאלף  10עד  בשנה אחת רשאי להפקידיהא לקוח להקים קופת גמל להשקעה. בהתאם לתיקון בחוק, 

שיבחר להותיר עמית  למשוך את החיסכון בכל עת בכפוף לתשלום מס רווחי הון. על שמו ויוכל לקופה 
. בכוונת החברה להקים קופת פטורה ממסכקצבה את הכספים עד לגיל פרישה יוכל לקבל את הכספים 

 גמל להשקעה רב מסלולית על מנת לאפשר ללקוחותיה מוצר זה.
 
 

 ם הפנה רואה החשבון של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על הדוחות הכספייםנושאים אליה .1

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

הנהלת החברה בשיתוף המנכ"ל והאחראי הבכיר בתחום הכספים של החברה, העריכו לתום התקופה 
מכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, ה

מנכ"ל החברה והאחראי הבכיר בתחום הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי 
הגילוי של החברה הינן אפקטיביות על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת 

בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון  הרבעוניות בדוח לגל
 ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 
 
 בקרה פנימית על דיווח כספי: ז.
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על  4051, בספטמבר 30ביום  הרבעון המסתייםבמהלך 

פן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של דיווח כספי אשר השפיע באו
 החברה על הדיווח הכספי.

 
  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי ח.

 
ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן: "החברה"( אחראית 

קרה פנימית נאותה על דיווח כספי. מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה לקביעתה וקיומה של ב
כדי לספק מידה סבירה של ביטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של 

( והוראות הממונה על שוק IFRSדוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
ב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם ההון. ללא תלות בטי

אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס 
 לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 
אות מבוצעות ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסק

בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה 
בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים 

(monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 
 

ריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון הע
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של 4051 בספטמבר 30כספי ליום 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  (COSO בהתבסס .")
, הבקרה הפנימית של החברה על 4051 בספטמבר 30( כי ליום believesעל הערכה זו, ההנהלה מאמינה )

 דיווח כספי הינה אפקטיבית.
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 דליה שני
 מנכ"ל משותף

 

 סני זלכה 
 מנכ"ל משותף

 דהן-אמיר בן
נושא המשרה הבכיר 

 בתחום הכספיים



 ניהול קופות גמל בע"מילין לפידות 
 

 הצהרה לגבי גילוי
 
 

 

 כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

 השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .5
 להלן "הדוח"(.) 4051של שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים  שנכללו בו, לאור הנסיבותמהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי ההמהותיות, את  הבחינות מכלנאות, 

 בדוח. המכוסיםם ולתקופות המזומנים של החברה לימי

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

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהתי המתייחס ללהבטיח שמידע מהו מיועדיםה

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSם לתקני דיווח בינלאומיים )ערוכים בהתא

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

 -על הערכתנו; וכן 

השפיע רבעון זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהנוי בבקרה הפנימית של כל שיגילינו בדוח  .ד
או שסביר שישפיע באופן מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי;  באופן מהותי,

 -וכן 

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

 על דיווח כספי:

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

 -; וכןולדווח על מידע כספי

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

של  השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .5
 להלן "הדוח"(.) 4051שנת 

 עובדהמצג של  ומצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים הנחוץ כדי שהמצגים מהותית 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

משקפים באופן נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניים וחות הכספיים על ידיעתי, הד בהתבסס .3
בהון העצמי ותזרימי מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים ההמהותיות, את  הבחינות מכל

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

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

ות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקר .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו  האפקטיביותהערכנו את  .ג
התבסס של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח, ב האפקטיביותלגבי 

 -על הערכתנו; וכן 

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 

דירקטוריון ולוועדת אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, ל .5
הביקורת של 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  .א
לעבד, לסכם  ום,של החברה לרש ההפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולת

 -; וכןולדווח על מידע כספי

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

 

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

של  השלישילרבעון  של ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן "החברה"( הרבעוניהדוח את  סקרתי .5
 להלן "הדוח"(.) 4051שנת 

 עובדהמצג של  וה מהותית ולא חסר במצג לא נכון של עובדכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .4
שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

 בדוח. המכוסיםהמזומנים של החברה לימים ולתקופות 

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

אלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כ .א
חברה, על ידי אחרים ב נולידיעת ובאמ, חברהלהבטיח שמידע מהותי המתייחס ל מיועדיםה

 דוח. בפרט במהלך תקופת ההכנה של ה

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

 ; ( ולהוראות הממונה על שוק ההוןIFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים )

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

 -על הערכתנו; וכן 

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 

רים הצהרה זו גילינו לרואה חשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת אני ואחרים בחברה המצהי .5
הביקורת של 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  .א
לעבד, לסכם  של החברה לרשום, הסביר שצפויים לפגוע ביכולת הפנימית על דיווח כספי, אשר

 -; וכןולדווח על מידע כספי

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

 

 מאחריות כל אדם אחר, על  פי כל דין.אין באמור כדי לגרוע מאחריותי או 
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 דהן-אמיר בן
נושא משרה הבכיר 

 בתחום הכספיים
 



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ 
 

 דוחות כספיים תמציתיים

 6302בספטמבר  03ליום 
 

 )בלתי מבוקרים(



 

 

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

 ספיים תמציתייםדוחות כ

 6302בספטמבר  03ליום 

 

 

 

 )בלתי מבוקרים(

 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 ע מ ו ד 
  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון

  

  דוחות כספיים תמציתיים ביניים )בלתי מבוקרים(:

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

  

 4 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

  

 5 על השינויים בהון דוחות תמציתיים

  

 6 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

  

 7-11 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים

  



 

2 

 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 

 

 

 

 

 מבוא

 

"החברה"(, הכולל את הדוח התמציתי על  -בע"מ )להלן  סקרנו את המידע הכספי המצורף של ילין לפידות ניהול קופות גמל

 ותואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ 2316בספטמבר  33המצב הכספי ליום 

תקופת של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי ל

"דיווח כספי לתקופות ביניים". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי  IAS 34ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 

 

 היקף הסקירה

 

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

ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים 

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

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

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

 

 

 מסקנה

 

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

אגף שוק ההון,  - "דיווח כספי לתקופות ביניים" ובהתאם להנחיות משרד האוצר IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 ביטוח וחיסכון.

 

 

 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 

 

 

 בדצמבר 00ליום  בספטמבר 03ליום  

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( 

    

    נכסים:

 1,156  828  4,465  הוצאות רכישה נדחות

 1,228  1,351  2,533  שוטפים נכסי מיסים

 11,822  11,374  14,338  חייבים ויתרות חובה

 14,236  13,553  21,336  סך הכל נכסים

    

    השקעות פיננסיות:

 21,512  10,534  23,888  קרנות נאמנות

 21,512  10,534  23,888  סך הכל השקעות פיננסיות

    

 35,203  24,081  20,347  מזומנים ושווי מזומנים
    
    

 71,311  58,338  74,541  סך כל הנכסים

    

    

    

    

    

    הון:

 1,133  1,133  1,133  הון מניות

 51,670  48,042  63,627  עודפים

 52,770  53,342  61,727  סך כל הון

    

    התחייבויות:

 310  315  443  התחייבויות בגין מסים נדחים

 17,013  7,681  12,374  זכאים ויתרות זכות

 18,232  7,006  12,814  סך כל ההתחייבויות
    
    

 71,311  58,338  74,541  סך כל ההון וההתחייבויות

    

 

 

 

 

    

 דב ילין 

 יו"ר הדירקטוריון

 דליה שני

 מנכ"ל משותף

 סני זלכה

 מנכ"ל משותף

 אמיר בן דהן

 הבכיר בתחום הכספים נושא המשרה

 

 

 

 

 6302בנובמבר,  62תאריך אישור הדוחות: 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על הרווח הכולל

 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של תשעה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 צמברבד 00ביום  בספטמבר 03ביום  בספטמבר 03ביום  

 2 0 3 6 5 0 3 6 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

 142,040  36,231  43,404  135,734  123,653  הכנסות מדמי ניהול מקופות גמל, נטו

 225  143  (72) 213  375  וןמהשקעות, נטו והכנסות מימ)הפסדים( רווחים 

      

 143,174  36,371  43,422  135,044  121,328  סך כל ההכנסות

      

 78,652  10,700  22,623  58,815  63,352  דמי ניהול לחברה קשורה

 36,317  0,432  12,685  26,456  34,588  עמלות, הוצאות שיווק והפצה

 3,124  713  717  2,112  2,502  הוצאות הנהלה וכלליות

 8,132  2,355  2,306  5,067  6,863  הוצאות תפעול אחרות

      

 126,105  31,006  38,421  03,353  137,302  סך כל ההוצאות
      
      

 16,070  4,375  5,331  12,504  13,036  רווח לפני מסים על ההכנסה

      

 6,335  1,624  1,705  4,657  4,088  מסים על ההכנסה

      

 13,674  2,751  3,236  7,037  8,048  רווח לתקופה

      

      

      

 13,674  2,751  3,236  7,037  8,048  סך כל הרווח הכולל לתקופה
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון

 

 

 
 חודשים שנסתיימה לתקופה של תשעה 

 )בלתי מבוקר( 6302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 52,770  51,670  1,133  2316בינואר  1יתרה ליום 

 8,048  8,048  -  רווח לתקופה

    

 61,727  63,627  1,133  6302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 קופה של תשעה חודשים שנסתיימהלת 

 )בלתי מבוקר( 6305בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח 

    

 42,135  41,335  1,133  2315בינואר  1יתרה ליום 

 7,037  7,037  -  רווח לתקופה

    

 53,342  48,042  1,133  6305בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 6302בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 58,521  57,421  1,133  2316ביולי  1יתרה ליום 

 3,236  3,236  -  רווח לתקופה

    

 61,727  63,627  1,133  6302בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 
 לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 6305בספטמבר  03ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 47,201  46,101  1,133  2315ביולי  1יתרה ליום 

 2,751  2,751  -  רווח לתקופה

    

 53,342  48,042  1,133  6305בספטמבר  03יתרה ליום 

    

 

 6305בדצמבר  00לשנה שהסתיימה ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 42,135  41,335  1,133  2315בינואר  1יתרה ליום 

 13,674  13,674  -  רווח כולל לשנה

    

 52,770  51,670  1,133  6305בדצמבר  00יתרה לים 
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 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים

 

 

 

 ל ש נ ה לתקופה של שלושה לתקופה של תשעה 
 שהסתיימה חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה 

 בדצמבר 00ביום  בספטמבר 03ביום  בספטמבר 03ביום  

 2 0 3 6 5 0 3 6 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

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

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 13,674  2,751  3,236  7,037  8,048  רווח לתקופה

      

      פריטים שאינם כרוכים בתזרימי המזומנים:

      

      שקעות פיננסיות:הפסדים )רווחים( נטו מה

 (188) (115) 73  (177) (375) קרנות נאמנות

 (1,156) (235) (1,325) (828) (3,330) שינוי בהוצאות רכישה נדחות

 6,335  1,624  1,705  4,657  4,088  הוצאות מיסים על ההכנסה

  1,334  3,652  843  1,274  4,061 

      

      ם:שינויים בסעיפים מאזניים אחרי

 (1,477) (173) (1,663) (1,320) (2,516) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 (70) 326  750  (313) 061  שינוי בזכאים ויתרות זכות

 13,321  (48) 768  323  (6,533) שינוי בזכאים צדדים קשורים

 (8,355) (1,310) (133)  135  8,765 

      

      התקופה:מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך 

 (13,135) (4,476) (2,333) (11,584) (6,142) מסים ששולמו

 033  033  -  033  -  מסים שהתקבלו

 

(6,142) (13,684) (2,333) (3,576) (12,235) 
      
      

 מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 12,105  554  1,613  (114) (3,045) שוטפת (ששימשו לפעילות)

      

      רימי מזומנים מפעילות השקעהתז

 2,504  -  -  -  -  תמורה ממימוש השקעות פיננסיות

 (4,506) (5) -  (5) (2,331) רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

      

 (2,332) (5) -  (5) (2,331) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
      
      

 13,103  540  1,613  (110) (5,046) יםעליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנ

      

 25,133  24,432  27,734  25,133  35,203 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 35,203  24,081  20,347  24,081  20,347  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה
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 כ ל ל י - 0 ביאור

 
 ור כללי של החברה ופעילותה:תיא א.

 
כחברה פרטית.  2334בנובמבר  24"החברה"( התאגדה ביום  -לפידות ניהול קופות גמל בע"מ )להלן  -ילין 

, במטרה לעסוק בתחום ניהול קופות גמל. החברה הינה מוסד כספי 2334החברה החלה את פעילותה בדצמבר 
 לעניין מס ערך מוסף.

 
 קופות גמל מסלוליות: החברה עוסקת בניהול שלוש

 
 קרן השתלמות -ילין לפידות  (0)
 קופת גמל -ילין לפידות  (6)
 קופה מרכזית לפיצויים -ילין לפידות  (0)
 

ולשנה  2315בדצמבר  31יש לעיין בדוחות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  ב.
 אליהם.שהסתיימה באותו תאריך, ולביאורים אשר נלוו 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 6ביאור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים: א.
 

"דוחות כספיים ביניים"( של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות  -הדוחות הכספיים התמציתיים )להלן 
 .IAS") 34" -, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן IAS 34בינלאומי 

 
יים אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו בעריכת דוחות כספיים בינ

 , ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.2015בדצמבר  31שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
 

 הוצאות רכישה נדחות: ב.
 

( אם DACה נדחות )עמלות לסוכנים המשולמות עבור גיוס עמיתים נוספים  לקופות הגמל נרשמות כהוצאות רכיש
מופחת על פני   DAC-ניתן לזהותן בנפרד ולמדוד אותן באופן מהימן ואם השבתן, באמצעות דמי ניהול, צפויה. ה

 התקופה המשוערת לקבלת הכנסות מדמי ניהול.
 

הנתונים הנצברים הקבוצה בוחנת את ברות ההשבה של הוצאות הרכישה הנדחות מדי תקופת דיווח על בסיס 

מידה ולא תתקיים ברות השבה, יתכן שיהיה צורך בהאצת הפחתת הוצאות הרכישה הנדחות או אף . בבחברה

 במחיקת הוצאות הרכישה הנדחות.

 
 
 מיסים על הכנסה בדוחות ביניים: ג.

 
הוצאות )הכנסות( המיסים על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את סך המיסים השוטפים, וכן את סך השינוי 

 הנדחים. ביתרות המיסים 
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 בסיס ההצמדה: ד.
 
 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתום תקופת הדיווח.  (0)

 
 להלן נתונים על המדד: (6)

 מדד בישראל 

 מדד ידוע מדד בגין 

 נקודות נקודות 

   תאריך הדוחות הכספיים:
 118.73 118.58 2316בספטמבר  33ליום 

 110.54 110.36 2315בספטמבר  33ם ליו
 118.58 118.7 2315בדצמבר  31ליום 

 % % שיעורי השינוי:

   לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה:
 3.13 (3.13) 2316בספטמבר  33ביום 
 (3.10) (3.50) 2315בספטמבר  33ביום 

   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה:
 3.43 3 2316בספטמבר  33ביום 
 3.33 (3.43) 2315בספטמבר  33ביום 

 (1.3) (3.0) 2315בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
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 שווי הוגן בחלוקה לרמות -מכשירים פיננסיים  - 0ביאור 

 

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

 הבא:

 

 מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשוק פעיל למכשירים זהים. - 1 רמה 

  לעיל. 1נתונים נצפים, ישירים או בלתי ישרים, שאינם כלולים ברמה  - 2רמה 

  נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. - 3רמה 

 

 6302בספטמבר  03ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   יננסיים:נכסים פ

 23,888  23,888  קרנות נאמנות

 23,888  23,888  סך הכל

   

 

 

 6305בספטמבר  03ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )בלתי מבוקר( 

   נכסים פיננסיים:

 10,534  10,534  קרנות נאמנות

 10,534  10,534  סך הכל

   

 

 

 6305בדצמבר  00ליום  

 סה"כ 0רמה  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסים פיננסיים:

 21,512  21,512  קרנות נאמנות

 21,512  21,512  סך הכל
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 הון ודרישות הון - 2ביאור 

 

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

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

 לתקנות כמפורט להלן.

 

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

תקנות ההון(  -)להלן  2312-)הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה( התשע"ב

 והנחיות הממונה:

 

 בספטמבר 03ליום  
 00ליום 

 בדצמבר

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 46,832  44,376  52,420  (2()1) הסכום הנדרש על פי תקנות ההון

 52,770  53,342  61,727  הון עצמי קיים

 5,077  5,066  0,208  עודף

    

    

    הסכום הנדרש כולל דרישות הון בגין: (0)

    

 15,333  15,333  15,333  מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים עד  3.1%

 1,001  1,577  4,503  מיליארד 15היקף מהנכסים המנוהלים מעל  3.35%

 31,511  20,100  34,536  מסך ההוצאות השנתיות 25%

 (1,733) (1,733) (1,733) יטוחהקלה בגין עריכת ב

 46,832  44,376  52,420  סך כל סכום ההון העצמי הנדרש

    

סכום ההון העצמי הנדרש שאין כנגדו נכסים העומדים בכללי 

 -  -  -  הנזילות וההשקעה

    

 

רות פורסמו תקנות ההון הקובעות כללים לחישוב ההון המזערי הנדרש  מחב 2312בחודש פברואר  (6)

 מנהלות של קופות גמל בשל סיכונים תפעוליים.

 

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

 השנתיות, בכפוף לעמידה בהון עצמי מינימלי.

 

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

במסגרת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, 
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יחד עם תקנות ההון, פורסם חוזר שעניינו מתן הקלות בדרישות הון של חברות מנהלות, במסגרת החוזר 

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

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



 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
 ביאורים לדוחות הכספיים

 

 

00 

 

 הון עצמי ודרישות הון )המשך( - 2ביאור 

 

 )המשך( ב.

 

 לפחות מסכום ההון העצמי המזערי 53%בהתאם לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסים נזילים  (0)

 הנדרש ממנה. 

 

 :2316 בספטמבר 33להלן נתונים בדבר הנכסים הנזילים ליום 

 

 בספטמבר 03ליום  
 00ליום 

 בדצמבר

 2 0 3 6 5 0 3 6 5 0 3 6 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

 נכסים נזילים נדרשים בהתאם להוראות המעבר

 23,431  22,338  26,215  לעיל( 2)ראה סעיף 

    

 56,835  44,485  53,235  נזילים וסחירים נכסים

    

 

 . 2316 ספטמברב 33החברה עומדת בהון העצמי הנדרש ממנה ליום 

 

 

 מיסים על ההכנסה - 5ביאור 

 

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

 

 מורכבות 2316בספטמבר,  33ביום  שהסתיימה של תשעה ושלושה חודשים לתקופה הכנסה על מסים הוצאות ב.

. כמו כן, החברה רושמת מסים נדחים 35.0%של  מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפים מסים מהוצאות

 בגין הפרשי עיתוי בהכרה בהכנסות מנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

 

 

 דמי ניהול לחברה קשורה - 2ביאור 

 

שורה, מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה הקשורה, הכוללים, בהתאם להסכם שנערך בין החברה לחברה ק

 בין היתר, העמדת כוח אדם הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותים משפטיים ועוד זאת בתמורה 

 בתוספת מע"מ מהרווח מפעילויות רגילות לפני מיסים על ההכנסה. 73% -ל

 
 


