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   2015במר�  31שהסתיימה ביו� לתקופה דוח הדירקטוריו� 
 
 מאפייני� כלליי� של החברה המנהלת  .א

  
ברה פרטית שנרשמה ברש� ") הינה חהחברה" –(להל� בדוח זה  ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

(עד למועד  2011. במהל� שנת 2004. החברה החלה לפעול בחודש נובמבר 2004בנובמבר  24החברות ביו� 
 5בידי החברה  נוהלומיזוג� של הקופות וקרנות ההשתלמות השונות לקופות/קרנות  מסלוליות, ראה להל�) 

הושל� הלי� מיזוג קופות  31.12.2011 �ביו .�מרכזית אחת לפיצויי וקופהקרנות השתלמות  4קופות גמל, 
 יתרמנהלת החברה קופה אחת מכל סוג, אליה מוזגו  1.1.2012הגמל שבניהול החברה, באופ� שהחל מיו� 

 4' מס לתיקו� בהתא� וזאת, הממוזגת בקופה השקעה כמסלולי ,החברה בידי שנוהלומאותו סוג  הקופות
 ההתייעלות חוק במסגרת נחקק אשר, �2005"ההתשס), גמלפות (קו פיננסיי� שירותי� על הפיקוח לחוק

 לנוהל ובהתא�, �2009"טהתשס), 2009�2010 לשני� הכלכלית התוכנית ליישו� חקיקה(תיקוני  הכלכלית
   .על שוק ההו� הממונה פרס�ש

יצויי�. אישר הממונה על שוק ההו�, פתיחת מסלול השקעה נוס., כללי ב', בקופה המרכזית לפ 28.7.13ביו� 
  .02/2015מסלול זה החל פעילותו בחודש 

אישר הממונה על שוק ההו�, פתיחת מסלול השקעה חדש בקר� ההשתלמות: ילי� לפידות  8.7.14ביו� 
  .09/2014המסלול החל פעילותו בחודש השתלמות מסלול מנייתי. 

    
י� ע"י החברה למועד קרנות ההשתלמות ומסלולי ההשקעה במסגרת� המנוהל, קופות הגמל, להל� פירוט

  ):בדבר סוג האישורי�(*) שיש לקופותפרטי� (לרבות  הדוח
  

  

  

ו בקופת א בהשהופקדו אישור כקופת גמל לקצבה לגבי כספי� שהופקדו בה או בקופת גמל אחרת והועברו אליה, למעט כספי� (*) 

לתגמולי� או כקופת גמל בלבד, לגביה� חל אישור כקופת גמל  2008בשל שנות המס שקדמו לשנת גמל אחרת והועברו אליה 

   לפי העניי�. אישית לפיצויי�

  ומסלול ההשקעה ש� הקופה

מספר 

אישור מס 

  הכנסה

  (*)סוג האישור  ניהול
מעמד 

  העמיתי�

          :ילי� לפידות קופת גמל

  שכירי� ועצמאי�  לא משלמת לקצבה  בנאמנות  1035  מסלול כללי –ילי� לפידות קופת גמל 

  שכירי� ועצמאי�  לא משלמת לקצבה בנאמנות  1036  מסלול מנייתי –י� לפידות קופת גמל יל

  שכירי� ועצמאי�  לא משלמת לקצבה בנאמנות  1037  מסלול אג"ח –ילי� לפידות קופת גמל 

  שכירי� ועצמאי�  לא משלמת לקצבה  בנאמנות  1163  מסלול כללי ב' �ילי� לפידות קופת גמל 

  שכירי� ועצמאי�  לא משלמת לקצבה בנאמנות  1360  מסלול אג"ח מדינה – לגמ קופתילי� לפידות 

          :ילי� לפידות קר� השתלמות

  שכירי� ועצמאי�  השתלמות בנאמנות  1038  מסלול כללי �  קר� השתלמותילי� לפידות 

  שכירי� ועצמאי�  השתלמות  בנאמנות  1162   מסלול כללי ב' � קר� השתלמות ילי� לפידות 

  שכירי� ועצמאי�  השתלמות בנאמנות  1319  מסלול אג"ח –קר� השתלמות ות ילי� לפיד

  שכירי� ועצמאי�  השתלמות בנאמנות  1361  מסלול אג"ח מדינה –קר� השתלמות ילי� לפידות 

  שכירי� ועצמאי�  השתלמות בנאמנות  8563  מסלול מנייתי –קר� השתלמות ילי� לפידות 

         ילי� לפידות קופה מרכזית לפיצויי�

  מעבידי�  פיצויי�  בנאמנות  1039  מסלול כללי –ילי� לפידות קופה מרכזית לפיצויי� 

  מעבידי�  פיצויי�  בנאמנות  8056  כללי ב' �ילי� לפידות קופה מרכזית לפיצויי�
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  :בעלי המניות בחברה
  

ח.פ.  ידי  ילי�  לפידות  החזקות בע"מ,הונה  המונפק  והנפרע  של  החברה  מוחזק  במלואו  ב
, חברה פרטית שעסוקה החזקת אמצעי שליטה בחברות הפועלות בשוק ההו� (מחזיקה 513167346

במלוא הונה המונפק של חברה קשורה בש� ילי� לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ, העוסקת 
העוסקת בניהול קרנות  קרנות נאמנות בע"מ, לבניהול תיקי השקעות, וחברת ילי� לפידות ניהו

הדוח ה� יאיר לפידות ודב ילי�, לי� לפידות החזקות בע"מ למועד בעלי המניות בי נאמנות.
, ולידר שוקי הו� בע"מ מזכויות ההצבעה �25%מהזכויות בהו�  ו �24.38%המחזיקי�  כל  אחד ב

   ) בע"מ.2005בהו� ובשליטה באמצעות חברת לידר ניהול נכסי� פיננסיי� ( �50%המחזיקה ב
  

כל  25%יתר שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה בשיעור של מחזיקי� בה דב ילי� ויאיר לפידות,
נכנס לתוקפו הסכ� השקעה בי� לידר   4.10.2010ביו�  אחד בזכויות ההצבעה והרווחי� בפועל.

 ATE) בע"מ, לבי� 2005החזקות והשקעות בע"מ, בעלת השליטה בלידר ניהול נכסי� פיננסיי� (
Technology Equipment B.Vפכה, וכתוצאה מכ� ה  ATE Technology Equipment B.V 

נית�  לבעלת שליטה בלידר החזקות והשקעות בע"מ. למר ד� דוד ז"ל, באמצעות גופי� בשליטתו,
ז"ל ד� דוד   והזכויות שהיו נתונות למר חדש בחברה. נכו� להיו� לא הוצא היתר שליטה היתר שליטה

   .בקר� ד� דוד הינ� בידי עזבונו

 ·Ó“Ú: נכו� למועד הדוח האחזקות בחברהמבנה בתרשי� שלהל� מתואר  

 
  שינויי� בפעילות החברה ובמסמכי היסוד:

  לא חלו שינויי� מבניי� ו/או אחרי� בפעילות החברה, בניהול עסקיה ו/או בשליטה בה. בתקופת הדוח
  וכ� לא חלו שינויי� במסמכי היסוד של החברה. 
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   תמצית נתוני� מתו' הדוחות הכספיי�  .ב

 
 סקי  החברהמצב ע .1

  �אלפי ש"ח ו 39,551 � אלפי ש"ח, לעומת כ 56,597 �מסתכמי� בכ 2015, במר2 31ס� נכסי החברה  ליו� 
  בהתאמה. 2014בדצמבר,  �31ו 2014, מר2ב 31אלפי ש"ח לימי�  54,767

  
אלפי ש"ח  7,814  �אלפי ש"ח, לעומת כ �11,980מסתכמות בכ 2015, במר2 31התחייבויות החברה ליו� 

בהתאמה. שינוי עיקרי בהתחייבויות  2014בדצמבר,  �31 ו 2014, מר2ב 31אלפי ש"ח לימי�  12,662 � ו
  השוטפות נובע משינוי בחבות לחברה קשורה בגי� שרותי ניהול ושירותי� נוספי� מהחברה הקשורה. 

  
י בס� אלפי ש"ח, לעומת הו� העצמ 44,617–מסתכ� בכ  2015, במר2 31ההו� העצמי של החברה ליו� 

  בהתאמה.  2014בדצמבר,  �31ו 2014, במר2 31אלפי ש"ח לימי�  42,105 �אלפי ש"ח ו  31,737
  

 תוצאות הפעילות .2
מסתכמות  2015, במר2 31חודשי� שהסתיימה ביו�  שלושההכנסות החברה מדמי ניהול לתקופה של 

ופה המקבילה אשתקד אלפי ש"ח בתק 29,055אלפי ש"ח, לעומת הכנסות מדמי ניהול בס�  33,961לס� 
. שינוי בהכנסות החברה 2014בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביו�  124,278והכנסות בס� 

   בהיק. הנכסי� המנוהל.מדמי ניהול נובע משינוי 
  

 שלושהלתקופה של (המספקת לחברה שירותי ניהול ושירותי� נוספי�) דמי הניהול לחברה קשורה 
אלפי  16,370אלפי ש"ח, לעומת ס� של  19,161הסתכמו לס�  2015, מר2ב 31חודשי� שהסתיימה ביו� 

אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה  63,689ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ודמי ניהול לחברה קשורה בס� 
  . 2014בדצמבר  31ביו� 

  
מסתכ� לס� של  2015, במר2 31חודשי� שהסתיימה ביו�  שלושההרווח הנקי של החברה לתקופה של 

אלפי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ורווח נקי בס�  2,146 �אלפי ש"ח, לעומת רווח נקי של כ 2,512
  .2014בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה ביו�  12,514

  
  

  להל� תמצית דוחות רווח והפסד
  (אלפי ש"ח)

  
 נזילות ומקורות מימו� .3

 פועלת ואינה אחר או בנקאי במימו� פעילותה את ממנפת אינה, העצמי הונה באמצעות פועלת החברה
נבעו לחברה מזומני� נטו בס�  2015, במר2 31שהסתיימה ביו�  חודשי� שלושה. בתקופה של באשראי

 בתקופה השוטפת פעילותהל חברהשימשו את הש 3אלפי  93לעומת  אש"ח מפעילותה השוטפת, 498
לא  2014במר2,  31ו  2015במר2,  31קופה של שלושה חודשי� שהסתיימו ביו� בת. אשתקד המקבילה

  .ביצעה החברה פעילות השקעה (רכישה של השקעות פיננסיות)

  
לתקופה של שלושה חודשי� שהסתיימה ביו� 

  במר� 31
  לשנה שהסתיימה ביו�

  2015  2014  2/201431/1  
  124,278  29,055  33,961  הכנסות מניהול קופות גמל

  537  221  638  רווחי� (הפסדי�) מהשקעות והכנסות מימו�, נטו

  124,815  29,276  34,599  ס' הכנסות

        

  104,778  25,828  30,563  עלויות המיוחסות לניהול קופות גמל

  7,523  1,302  1,524  הוצאות מס

  12,514  2,146  2,512  רווח לתקופה
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   התפתחויות כלכליות במשק  .ג

  
  סקירת הסביבה הכלכלית והשפעתה על פעילות החברה 

 
מגורמי� כלכליי�, מושפע וחו� ניהול הנכסי� בשוק ההו�, המתאפיי� בתנודתיות גבוהה, החברה פועלת בת

על מחירי ופעילות בשוק ההו�, ההיק. גורמי� אלו משפיעי� על וביטחוניי� בישראל ובעול�.  י�פוליטי
  ניירות הער� והמוצרי� הפיננסיי�. 

  
, מדד �7.02%עלה ב 75, מדד תל אביב �10.97%ב 25עלה מדד תל אביב  2015של שנת ראשו� במהל� הרבעו� ה

 20, ומדד תל בונד �3.51%, מדד אג"ח כללי עלה ב�4.23%עלה ב הממשלתימדד אג"ח , �14.84%ב עלה 50יתר 
  .�22.03%ב עלההגרמני  DAXומדד  �0.44%האמריקאי עלה בכ S&P500. כמו כ�, מדד �1.65%עלה  ב

  
  

  בעו� והשפעת� על מדיניות ההשקעות של הקופותתיאור ההתפתחויות הפיננסיות במהל' הר
  

   כללי
בנק ישראל,  . ריבית2015של ראשו� הרבעו� ה במהל�שערי�  עליותהמקומי נרשמו אג"ח הובשוק המניות 

המדיניות בנוס. להערכות בשוק להמש� הרחבה מוניטרית של בנק ישראל ו ),0.1%שירדה לשפל היסטורי (
ירידה בתשואות אגרות החוב הלהמש� ו נקי� המרכזיי� בעול�, הובילבמרבית ההמוניטרית המרחיבה ב

  הממשלתיות. 
האינדיקטורי� לפעילות המשק המקומי ברבעו� הראשו� הצביעו על המש� צמיחה מתונה בדומה לשנתיי� 
האחרונות. הצמיחה המתונה, שהובילה לפער תוצר שלילי, היוותה אחד הגורמי� לירידה שחלה בשנה 

מת האינפלציה, וזאת בנוס. ללחצי� הדיפלציוני� בשווקי� מובילי� בעול�. לעומת זאת, שוק האחרונה בר
העבודה המשי� להציג תמונה חיובית, האבטלה התייצבה ברמה נמוכה ושיעור ההשתתפות והתעסוקה 

 �2.5 ברמה גבוהה. גביית המיסי� עלתה מתחילת השנה והעוד. המקומי (ללא אשראי נטו) הסתכ� בכ
  במהל� הרבעו� הראשו�.  3 ירדמיליא

מרבית הנתוני� הכלכליי� שהתפרסמו בארה"ב ביחס לרבעו� הראשו� היו נמוכי� מהציפיות. כנראה על רקע 
השפעות חולפות כגו� מזג האוויר הקשה, שביתת עובדי נמלי החו. המערבי וכ� על רקע התחזקות הדולר 

נית נותרה נמוכה. נתוני� אלו הגבירו את חוסר והחלשות מגזר האנרגיה. כמו כ�, הסביבה האינפלציו
  הוודאות לגבי מועד וקצב העלאות הריבית בארה"ב. 

מדדי המניות המובילי� בארה"ב סיימו את הרבעו� בעליה מתונה. כמו כ�, תשואות אגרות החוב 
 תיו, אול� ה� הציגו תנודת2014הממשלתיות נסחרו בסו. הרבעו� בתשואה נמוכה מהתשואות בסו. שנת 

  גבוהה מתחילת השנה.
(הבנק המרכזי האירופאי) את תכנית ההרחבה הכמותית באירופה, על  �ECBבמהל� חודש ינואר השיק ה

רקע החולשה בפעילות הכלכלית והאינפלציה השלילית. התוכנית כוללת רכישה של אגרות חוב ממשלתיות 
משמעותית של האירו,  תהביאה להיחלשוטריליו� אירו במש� שנה וחצי. השקת התוכנית  1.1בס� כולל של 

  ירידה בתשואות אגרות החוב הממשלתיות ועליה במדדי המניות. 
 

  – אינפלציה
, מדד �0.9% ב ירד ינואר. מדד �1.3% ב לצרכ� המחירי� מדד ירד 2015 שנת של ראשו�ההרבעו�  במהל�
 �12. ב� במעט מצפי החזאי�כל המדדי� היו נמוכי ,0.3% של עליההציג  מר2מדד ו, �0.7%ב ירד פברואר

נרשמה במוצרי� הסחירי� , כאשר מרבית הירידה 1%החודשי� האחרוני� נרשמה אינפלציה שלילית של 
  שבמדד. 

, בעוד שרק בטווחי� הארוכי� �0.8%חודשי� הבאי� עומדות על כ �12הציפיות משוק ההו� לאינפלציה ב
  ראל. עומדות הציפיות סביב מרכז יעד האינפלציה של בנק יש
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 ביעד לעמוד מנת על מרחיבותמוניטריות  פעולותהמש� ב לנקוטאת בנק ישראל  הביאה זו קרבהבי� היתר, 
 לגבי וציפיותיה, האינפלציה על משפיעי� אשר השוני� הגורמי� אחר עוקבת החברה הנהלתהאינפלציה. 
  .הגמל בקופות ההשקעות בחירת על משפיעות העתידית האינפלציה

  
מול השקל , לעומת זאת, האירו  %2.34 �בהתחזק , הדולר 5201של  ראשו�במהל� הרבעו� ה – שערי חליפי�

  על רקע ההודעה ויישו� תכנית ההרחבה הכמותית באירופה. �9.55%מול השקל בכ נחלש
  

 %0.25מרמה של פע� אחת, , הפחית בנק ישראל את הריבית 5201של שנת  ראשו�במהל� הרבעו� ה – ריבית
   בעת פרסו� הריבית לחודש מר2. רדה בוצעה. ההו�0.1%ל

  :המוניטרית הוועדה בנק ישראל ציי� מספר גורמי� שעמדו ברקע החלטות
ייסו. של השקל אל מול סל המטבעות על רקע החלשות האירו. לטענת בנק ישראל, המש� הייסו.  •

 ענפי היצוא ותחליפי היבוא. –עלול להקשות על צמיחת הענפי� הסחירי� 
 בת אינפלציה נמוכה שבטווח הקצר תמשי� להיות מתחת לטווח היעד של בנק ישראל.המש� סבי •
נוספי� אשר נקטו בנקי�  �בעול� וצעדי הרחבה מוניטריי �אינפלציה יורדת במשקי� העיקריי •

מרכזיי� שוני�. בארה"ב נרשמה צמיחה מתונה מהצפוי, ושוררת אי ודאות לגבי מועד תחילת 
 2014יי� בנק ישראל שהצמיחה הגבוהה שנרשמה ברבעו� הרביעי בשנת העלאת הריבית. כמו כ�, צ

  עיקרה בהתאוששות מהשפעות מבצע "צוק אית�". 
 

לתמו� באגרות החוב הארוכות אשר רשמו עליות מחירי�. השינויי� בשיעורי  המשי� הריבית הורדות תוואי
החברה בקשר לאגרות החוב  הריבית והציפיות למבנה עקומי התשואה העתידיי� משפיעי� על החלטות

  שבה� משקיעות קופות הגמל.
  

  הכספי� ושוק ההו� בשוק ההתפתחויות תיאור
 ס�ירד  5201שנת  של ראשו�הבמהל� הרבעו�  � החוב וגיוסי ההו� על ידי חברות אגרות, המניות שוק

 3יליוני מ 2,908ההנפקות בשוק הראשוני של מניות והמירי� ביחס לתקופה המקבילה אשתקד: גויסו 
. היק. הגיוסי� 2014 של ראשו�הברבעו�  3מיליוני   �4,026בהנפקת מניות והמירי� למניות, בהשוואה ל

"ח באג 3 מיליוני 18,073גויסו  2015הראשו� של שנת באמצעות אג"ח חברות עלה משמעותית: ברבעו� 
"כ סהי ירד ההיק. כאשר . באג"ח ממשלת2014באותה תקופה בשנת  3מיליוני  �9,290ל בהשוואה, חברות

  נטו בתקופה המקבילה אשתקד. 3מיליוני  5,478 של גיוסנטו בהשוואה ל  3מיליוני  55 גיוסי� עמדו על 
  

  אלו להתפתחויות ביחס הקופות של ומצב� וההשתלמות הגמל קופות בענ. והתפתחויות מגמות
והלי� באמצעות קופות הגמל נרשמה צבירה חיובית בנכסי� המנ 2015שנת  של ראשו�ההרבעו�  במהל�

,  3מיליוני  723.5 �וההשתלמות של החברה. הצבירה נטו בקופות הגמל וההשתלמות של החברה עמדה על כ
 עמדו ראשו�הבכלל שוק קופות הגמל וההשתלמות. בסו. הרבעו�   3 מיליוני 494.8 �על רקע צבירה נטו של כ

לעומת נכסי� בס�  3 מיליארד 17.15כ של ס� על ההחבר של וההשתלמות הגמל בקופות המנוהלי� הנכסי�
. כמו כ�, ס� הנכסי� המנוהלי� בכלל שוק קופות הגמל 2014 שנתשנוהלו בסו.  3 מיליארד 15.9של 

בסו.  3 מיליארד 368.7לעומת סכו� של  3מיליארד  �382.6כ על עמדו ראשו�הוההשתלמות בסו. הרבעו� 
  .2014 שנת
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   )החקיקה לתיקוני נלווי� חוזרי� לרבות( החברה על פיעי�המש ותקנות חקיקה שינויי
  

על החברה חלי� חוקי�, תקנות, צווי� והוראות הממונה הקשורי� לתחומי פעילותה. להל� תמצית 
מהותי באופ� להשפיע  עשויי�ואשר  2015במאי  3ועד ליו�  בתקופת הדו"חע"י הממונה,  ושפורסמ ההוראות

  החברה: פעילותעל 

דר� גביית דמי ניהול מיתרה צבורה , בנושא "2015�9�17חוזר גופי� מוסדיי� , פורס� 2015באפריל  27ביו� 
, ידרשו הגופי� המוסדיי� לשנות את אופ� גביית 2016לינואר  1". בהתא� לחוזר החל מיו� על ידי גו. מוסדי

ניהול השנתיי� וזאת דמי הניהול מחשבונות העמיתי� כ� שדמי הניהול החודשיי� יחושבו כשורש מדמי ה
מדמי הניהול השנתיי�. החברה לומדת את הוראות החוזר ונערכת ליישומו. החברה  1/12במקו� חישוב של 

  דמי הניהול. מ הכנסות החברהצופה כי ככל שהשינוי יכנס לתוק. תהיה לו השפעה שלילית על 

יווח לממונה על שיעורי דמי ניהול דבנושא " 2015�9�16חוזר גופי� מוסדיי� , פורס� 2015באפריל  14ביו� 
 מצטרפי� חדשי�אפשר לאשר צפוי ל מחשבו� ". בהתא� לחוזר הוק� במשרד האוצרבמוצרי חיסכו� פנסיוני

 הגופי� דיווחי את החוזר מסדיר לצור� כ�,. בקופות הגמל השונות המוצעי� הניהוללהשוות בי� שיעורי דמי 
. במסגרת החוזר, נקבע, כי הניהוללצור� הצגת� במחשבו� דמי  אות� ה� גובי�אודות דמי ניהול  המוסדיי�

    החברה נערכת ליישו� החוזר. .2015בספטמבר  20עד ליו�  לממונה להעבירש יאת הדיווח הראשו� 

וזאת  תשלו� גו. מוסדי לבעל רישיו�" בנושא ממונההעמדת , פורסמה הבהרה ל2015 ארסבמ 30ביו� 
נקבע כי תשלו� דמי  ממונההעמדת באותו הנושא. ב 2015בינואר  18ו� בהמש� לפרסו� עמדת הממונה מי

עמילות באופ� שמעודד בעלי רישיו� להציע ללקוחות מוצרי� בדמי ניהול גבוהי� יותר, הוא פסול ואינו עולה 
בקנה אחד ע� חובת הנאמנות שמוטלת ה� על הגופי� המוסדיי� וה� על בעלי הרישיונות. יחד ע� זאת 

בהתחשב, בי� השאר, בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת והצור� בשינוי מער� החוזי� מונה, כי הבהירה המ
בכל הקשור לפעולת הגופי�  הלהפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות ל הממונה הקיי�, אי� בכוונת

המוסדיי� וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס ללקוחות שצורפו לגופי� המוסדיי� לפני פרסו� העמדה וא. 
החברה לומדת את ההוראה ואת  ופה הסמוכה שלאחריה לפי מער� החוזי� שהיה קיי� במועד פרסומה.בתק

  ובכוונתה לפעול בהתא� להבהרת הממונה.ההבהרה 

דוח חודשי לגבי קופות גמל, קרנות בנושא " 2015�9�9חוזר גופי� מוסדיי� , פורס� 2015בפברואר  26ביו� 
גופי� ששולחי� האת מתכונת הדיווח החודשית  ווהסדיר עדכנו חוזרההוראות ". פנסיה וחברות ביטוח

  לממונה. ובה� החברה מוסדיי�

דיווח לציבור על הוצאות ישירות בנושא " 2015�9�8, פורס� חוזר גופי� מוסדיי� 2015בפברואר  19ביו� 
קוח שקו. ומנגנו� פילציבור  ". במסגרת הוראות החוזר נקבע אופ� הדיווחהמנוכות מחשבונות החוסכי�

תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל) (הוצאות אשר נקבעו במסגרת  הוצאותביחס לגביית ה
רשאי גו. מוסדי לנכות מחשבונות העמיתי�  כהוצאות אות� �2008ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס"ח

 . מעבר לדמי הניהול

 ".מסלולי השקעה בקופות גמלבנושא " 2015�9�7, פורס� חוזר גופי� מוסדיי� 2015בפברואר  17ביו� 
במסגרת החוזר כללי� להקמת מסלולי ברירת מחדל המותאמי� לגיל העמיתי� בקופות גמל.  החוזר קבע
 כללי� אחידי� לקביעת שמות ומדיניות השקעה במסלולי� השוני� (מתמחי� ושאינ� מתמחי�).נקבעו ג� 
. 1.1.2016, ותחילתו של החוזר ביו� המנהלי� קופות גמלחוזר חלות על כל הגופי� המוסדיי� ההוראות 

  החברה נערכת ליישומו של החוזר.
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 ותוצאות פעילותיה� הכספי של הקופות שבניהול החברה מצב�   .ד

  
  
  התפתחות ענ. קופות הגמל ומצב החברה .1
 

נסיי� תקנות הפיקוח על השירותי� הפינ פרסו� בשל .1קופות גמל 221פעלו  2013 שנת לתו� נכו�

נקבעו בקופות הגמל דמי ניהול  2013לינואר  1לתוק. החל מיו�  2012(קופות גמל) (דמי ניהול) תשע"ב 

מודל אחיד לגביית דמי ניהול ה� מההפקדות וה� מהצבירה,  הוחליותר מזו הקיימת, ו כי�מרביי� נמו

  קופות הגמל.בדומה לענ. הפנסיה. החברה כאמור אינה גובה בשלב זה דמי ניהול מההפקדות ל

בענ.  המנהלות החברות פועלות הפנסיונית במסלקה שימוש בנושא הממונה של חוזרי� פרסו� בשל

  .המסלקה באמצעות ולפעולהשונות  ההראותלייש� את 

  
דוח בהשוואה לתקופות הלהל� פירוט יתרת נכסי הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .2

   :קודמות
  

  
   09/2014ב  ו(*) המסלול החל פעילות

  02/2015ב המסלול החל פעילותו (**)

  

                                                 
 .2013לפי דוח הממונה על אג. שוק ההו� לשנת  1

  פי ש"ח)היק. נכסי הקופה ליו� (אל  

  31/12/2013  31/12/2014  31/03/2015  ש� הקופה ומסלול ההשקעה 

        :ילי� לפידות קופת גמל

  3,144,654 3,387,799  3,472,386  מסלול כללי –ילי� לפידות קופת גמל 

 333,521 408,444 444,333  מסלול מנייתי –ילי� לפידות קופת גמל 

 707,669 616,415 616,742  מסלול אג"ח –ילי� לפידות קופת גמל 

 1,301,202 1,883,773 2,238,052  מסלול כללי ב' �ילי� לפידות קופת גמל 

 85,211 82,830 77,821  מסלול אג"ח מדינה –ילי� לפידות קופת גמל 

     :ילי� לפידות קר� השתלמות

 4,251,785 4,949,980 5,126,192  מסלול כללי � ילי� לפידות קר� השתלמות 

 2,339,515 3,571,601 4,152,588  מסלול כללי ב'  � ידות קר� השתלמות ילי� לפ

  403,605  385,190  384,746  מסלול אג"ח –ילי� לפידות קר� השתלמות 

 90,428 91,866 85,145  מסלול אג"ח מדינה –ילי� לפידות קר� השתלמות 

  � 23,897 49,083  מסלול מנייתי(*) –קר� השתלמות ילי� לפידות 

       :לפידות קופה מרכזית לפיצויי�ילי� 

  531,992  502,111 435,174  מסלול כללי –ילי� לפידות מרכזית לפיצויי� 

 � � 70,921  כללי ב'(**)מסלול  –מרכזית לפיצויי� ילי� לפידות 

 13,189,582 15,903,906 17,153,183  סה"כ
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להל� פירוט התשואות הנומינליות ברוטו אשר הניבו הקופות המנוהלות על ידי החברה בתקופת  .3

  :הדוח בהשוואה לתקופות קודמות
 

החברה מנהלת את הקופות בהתא� למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריו� וועדת 
  .ההשקעות

  

  

  09/2014המסלול החל פעילותו ב (*)

  02/2015המסלול החל פעילותו ב (**)

  
  
 

נושאי� אליה� הפנה רואה החשבו� של החברה את תשומת הלב בחוות דעתו על   .ה
 הדוחות הכספיי�

  
  לענייני� מיוחדי� בחוות דעתו.רואה החשבו� של  החברה לא הפנה את תשומת הלב 

  
 :מבקר של החברה המנהלת רואה חשבו�

  זוהר ושות' בריטמ� אלמגור eloitteD   :רואה חשבו�משרד 
  , תל אביב1מרכז עזריאלי   מע� המשרד: 

   שימול� רו"ח שלמה ב�  השות. במשרד אשר אחראי על הטיפול בחברה המנהלת:

חודשי�  3  ש�  הקופה
שהסתיימו ביו� 

31/03/2015  

ה שנ
שהסתיימה 
31/12/2014  

שנה 
שהסתיימה 
31/12/2013  

        :ילי� לפידות קופת גמל

 10.26% 6.09% 3.44%  מסלול כללי –ילי� לפידות קופת גמל 

 20.46% 8.37% 5.88%  מסלול מנייתי –ילי� לפידות קופת גמל 

 4.28% 5.77% 2.98%  מסלול אג"ח –ילי� לפידות קופת גמל 

 11.68% 8.12% 3.77%  מסלול כללי ב' � ילי� לפידות קופת גמל

 2.37% 2.63% 1.65%  מסלול אג"ח מדינה –ילי� לפידות קופת גמל 

     :ילי� לפידות קר� השתלמות

 9.98% 6.14% 3.19%  מסלול כללי � ילי� לפידות קר� השתלמות 

 11.67% 8.15% 3.66%  מסלול כללי ב'  � ילי� לפידות קר� השתלמות 

 4.15% 5.24% 2.60%  מסלול אג"ח –� השתלמות ילי� לפידות קר

 2.29% 2.59% 1.34%  מסלול אג"ח מדינה –ילי� לפידות קר� השתלמות 

  � 0.58% 5.49%  מסלול מנייתי(*) –קר� השתלמות ילי� לפידות 

        :ילי� לפידות קופה מרכזית לפיצויי�

  6.11%  4.69%  3.24%  מסלול כללי –ילי� לפידות מרכזית לפיצויי� 

  �  �  2.22%  כללי ב'(**)מסלול  –מרכזית לפיצויי� ילי� לפידות 



  ניהול קופות גמל בע"מילי� לפידות 
  

  דוח הדירקטוריו�
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 בקרות ונהלי� לגבי גילוי:  .ו

  
בשיתו. המנכ"ל והאחראי הבכיר בתחו� הכספי� של החברה, העריכו לתו� התקופה  הנהלת החברה

המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל 
החברה והאחראי הבכיר בתחו� הכספי� הסיקו כי לתו� תקופה זו הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של 

הינ� אפקטיביות על מנת לרשו�, לעבד, לסכ� ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח החברה 
בהתא� להוראות הדי� והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההו� ביטוח וחסכו� ובמועד שנקבע  הרבעוני

  בהוראות אלו.
  
 

 בקרה פנימית על דיווח כספי:  .ז
  

א אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ל 2015, במר2 31ביו�  הרבעו� המסתיי�במהל� 
אשר השפיע באופ� מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופ� מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על הדיווח 

  הכספי.
  

  
  
  
 
  

  

  

  

  

  

      

          2015 , במאי 25

  דב ילי�  תארי� אישור הדוח 
  יו"ר הדירקטוריו�

  

  דליה שני
  מנכ"ל משות.

  

  סני זלכה  
  מנכ"ל משות.

  דה��אמיר ב�
נושא המשרה הבכיר 
  בתחו� הכספיי�



  ניהול קופות גמל בע"מילי� לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  כי: ה, מצהירגב' דליה שניאני, 
 

 2015של שנת הראשו� לרבעו�  של ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להל� "החברה") הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 להל� "הדוח").(

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה הנחו2 כדי שהמצגי� 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפי� באופ� נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניי� וחות הכספיי� על ידיעתי, הד בהתבסס .3
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויי� בהו� העצמי ותזרימי המזומני� של החברה ההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסי�לימי� ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומ� של בקרות ונהלי� ת� קביעאני ואחרי� בחברה המצהירי� הצהרה זו, אחראי� ל .4
 :; וכ�של החברה הפנימית על דיווח כספי

להבטיח  מיועדי�בענו בקרות ונהלי� כאלה, או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, הק  .א
בפרט במהל� תקופת ההכנה של  ,חברהעל ידי אחרי� ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

  וח.דה

ח כספי, המיועדת לספק בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיוו קבענו  .ב
מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ� שהדוחות הכספיי� ערוכי� בהתא� לתקני 

 ; ) ולהוראות הממונה על שוק ההו�IFRSדיווח בינלאומיי� (

לגבי  נואת מסקנותי נווהצגחברה של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של ה האפקטיביותאת  הערכנו  .ג
 �; וכ� בהתבסס על הערכתנושל הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי, לתו� התקופה המכוסה בדוח,  תהאפקטיביו

 השפיע באופ� מהותי,רבעו� זה שב שאירעעל דיווח כספי  חברההכל שינוי בבקרה הפנימית של בדוח  גילינו  .ד
 �; וכ� מהותי  על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי באופ�או שסביר שישפיע 

ואחרי� בחברה המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואה חשבו� המבקר, לדירקטוריו� ולוועדת הביקורת של  אני .5
  כספי: העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח הדירקטוריו� של החברה, בהתבסס על הערכתנו

על דיווח  כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימיתאת   .א
  �; וכ�לעבד, לסכ� ולדווח על מידע כספי של החברה לרשו�, האשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולת כספי,

שיש לה�  אחרי� עובדי� מעורבי�  או ת ההנהלהכל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, בה מעורב  .ב
 .חברה על דיווח כספיהתפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר, על  פי כל די�. אי� באמור כדי

  

  
  

  

    2015 , במאי 25  
  

  

    תארי� 
  

  דליה שני
  משות. מנכ"ל

  



  ניהול קופות גמל בע"מילי� לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  , מצהיר כי:מר סני זלכהאני, 
 

 2015של שנת הראשו� לרבעו�  של ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להל� "החברה") הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 .")להל� "הדוח(

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד תבססבה .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה הנחו2 כדי שהמצגי� 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפי� באופ� נאות, ר הכלול בדוח ומידע כספי אחהרבעוניי� וחות הכספיי� על ידיעתי, הד בהתבסס .3
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויי� בהו� העצמי ותזרימי המזומני� של החברה ההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסי�לימי� ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביוקיומ� של בקרות ונהלי� ת� קביעאני ואחרי� בחברה המצהירי� הצהרה זו, אחראי� ל .4
 של החברה; וכ�: ימית על דיווח כספיהפנ

להבטיח  מיועדי�קבענו בקרות ונהלי� כאלה, או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, ה  .א
בפרט במהל� תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרי� ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק בקרה פנימית על דיווח כספי, או  קבענו  .ב
מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ� שהדוחות הכספיי� ערוכי� בהתא� לתקני 

 ; ) ולהוראות הממונה על שוק ההו�IFRSדיווח בינלאומיי� (

והצגנו את מסקנותינו לגבי  של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של החברה האפקטיביותהערכנו את   .ג
 �של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי, לתו� התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכ�  האפקטיביות

 השפיע באופ� מהותי,רבעו� זה שב שאירעעל דיווח כספי  החברהכל שינוי בבקרה הפנימית של גילינו בדוח   .ד
 �ת של החברה על דיווח כספי; וכ� או שסביר שישפיע באופ� מהותי  על הבקרה הפנימי

אני ואחרי� בחברה המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואה חשבו� המבקר, לדירקטוריו� ולוועדת הביקורת של  .5
  הדירקטוריו� של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות   .א
  �; וכ�לעבד, לסכ� ולדווח על מידע כספי של החברה לרשו�, הכספי, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולת

שיש לה�  אחרי� עובדי� מעורבי�  או ת ההנהלהכל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, בה מעורב  .ב
 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  אי� באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר, על  פי כל די�.

  

  
    2015 , במאי 25  

  
  

    תארי� 
  

  סני זלכה
  משות. מנכ"ל

  



  ניהול קופות גמל בע"מילי� לפידות 
  

  הצהרה לגבי גילוי
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  מצהיר כי: דה�,� אמיר ב�אני, מר 
  

 2015של שנת הראשו� לרבעו�  של ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להל� "החברה") הרבעוניהדוח את  סקרתי .1
 .")להל� "הדוח(

מהותית  עובדהמצג של  ומצג לא נכו� של עובדה מהותית ולא חסר בכל כולל וח איננו על ידיעתי, הד בהתבסס .2
שנכללו בו, לאור הנסיבות בה� נכללו אות� מצגי�, לא יהיו מטעי� בהתייחס לתקופה הנחו2 כדי שהמצגי� 

 המכוסה בדוח.

 מכלמשקפי� באופ� נאות, ומידע כספי אחר הכלול בדוח הרבעוניי� וחות הכספיי� על ידיעתי, הד בהתבסס .3
מצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויי� בהו� העצמי ותזרימי המזומני� של החברה ההמהותיות, את  הבחינות

 בדוח. המכוסי�לימי� ולתקופות 

ולבקרה הגילוי  לגביבקרות ונהלי�  וקיומ� שלת� קביעאני ואחרי� בחברה המצהירי� הצהרה זו, אחראי� ל .4
 של החברה; וכ�: הפנימית על דיווח כספי

להבטיח  מיועדי�קבענו בקרות ונהלי� כאלה, או גרמנו לקביעת� תחת פיקוחנו של בקרות ונהלי� כאלה, ה  .א
בפרט במהל� תקופת ההכנה של חברה, על ידי אחרי� ב נולידיעת ובאמ, חברהשמידע מהותי המתייחס ל

 דוח. ה

בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת לספק  קבענו  .ב
מידה סבירה של ביטחו� לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכ� שהדוחות הכספיי� ערוכי� בהתא� לתקני 

 ; ) ולהוראות הממונה על שוק ההו�IFRSדיווח בינלאומיי� (

הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי  של האפקטיביותהערכנו את   .ג
 �של הבקרות והנהלי� לגבי הגילוי, לתו� התקופה המכוסה בדוח, בהתבסס על הערכתנו; וכ�  האפקטיביות

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

אני ואחרי� בחברה המצהירי� הצהרה זו גילינו לרואה חשבו� המבקר, לדירקטוריו� ולוועדת הביקורת של  .5
  הדירקטוריו� של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

יקויי� המשמעותיי� והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הל  .א
  �; וכ�לעבד, לסכ� ולדווח על מידע כספי של החברה לרשו�, הכספי, אשר סביר שצפויי� לפגוע ביכולת

לה�  שיש אחרי� עובדי� מעורבי�  או ת ההנהלהכל תרמית, בי� מהותית ובי� שאינה מהותית, בה מעורב  .ב
 החברה על דיווח כספי.תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 

  

  אי� באמור כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אד� אחר, על  פי כל די�.

  
  
  

    
  

  

    2015 , במאי 25
  

  

    תארי� 
  

  דה��אמיר ב�
נושא משרה הבכיר 

  הכספיי�בתחו� 
  



 

 

 ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  

  תיי�דוחות כספיי� תמצי
  2015במר�  31ליו� 

  
  (בלתי מבוקרי�)



 

 

  ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  
  
  

  דוחות כספיי� תמציתיי�
  2015במר�  31ליו� 

  
  
  

  (בלתי מבוקרי�)
  
  
  

  תוכ� הענייני�
  
  
  

 ע מ ו ד 
  
  

 2 דוח סקירה של רואי החשבו�
  

  דוחות כספיי� תמציתיי� ביניי� (בלתי מבוקרי�):
  

 3 תמציתיי� על המצב הכספי דוחות
  

 4 דוחות תמציתיי� על הרווח הכולל
  

 5 דוחות תמציתיי� על השינויי� בהו� העצמי
  

 6 דוחות תמציתיי� על תזרימי המזומני�
  

 7�10 ביאורי� לדוחות הכספיי� התמציתיי�
  



  

2  
  

  

 דוח סקירה של רואה החשבו� המבקר לבעלי המניות של
  ל קופות גמל בע"מילי� לפידות ניהו

  
  
  
  
 

  מבוא
  

"החברה"), הכולל את הדו"ח  � סקרנו את המידע הכספי המצור. של ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להל� 
ואת הדו"חות התמציתיי� על הרווח הכולל, השינויי� בהו�  2015במר2  31התמציתי על המצב הכספי ליו� 

שהסתיימה באותו תארי�. הדירקטוריו� וההנהלה אחראי�  ותזרימי המזומני� לתקופה של שלושה חודשי�

"דיווח כספי  IAS 34לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניי� זו בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי 
  לתקופות ביניי�". אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניי� זו בהתבסס על סקירתנו.

  
  

  היק. הסקירה
  

של לשכת רואי חשבו� בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות  1סקירתנו בהתא� לתק� סקירה  ערכנו את
ביניי� הנערכת על ידי רואה החשבו� המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניי� מורכבת 

נליטיי� מבירורי�, בעיקר ע� אנשי� האחראי� לענייני� הכספיי� והחשבונאיי�, ומיישו� נהלי סקירה א
ואחרי�. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתא� לתקני ביקורת מקובלי� 

בישראל ולפיכ� אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחו� שניוודע לכל הענייני� המשמעותיי� שהיו יכולי� להיות 
  מזוהי� בביקורת. בהתא� לכ�, אי� אנו מחווי� חוות דעת של ביקורת.

  
  

  מסקנה
  

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגור� לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערו�, מכל 

  .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתא� לתק� חשבונאות בינלאומי 
  
  
  
  

  בריטמ� אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבו�

  
  
  

  2015במאי,  25, תל אביב
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  ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  ות תמציתיי� על המצב הכספידוח

  
  
  
 בדצמבר 31ליו�  במר� 31ליו�  
 5 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
    

    נכסי�:
 �  149  82  נכסי מיסי� שוטפי�
 10,345  9,673  10,964   חייבי� ויתרות חובה

 10,345  9,822  11,046  ס' הכל נכסי� 
     

     :השקעות פיננסיות
 19,322  12,575  19,953  קרנות נאמנות

 19,322  12,575  19,953  ס' הכל השקעות פיננסיות בשווי הוג�
     

 25,100  17,154  25,598  מזומני� ושווי מזומני�
    
    

 54,767  39,551  56,597  ס' כל הנכסי�

    
    
    

    הו�:
 1,100  1,100  1,100  הו� מניות

 41,005  30,637  43,517  עודפי�
    

 42,105  31,737  44,617  ס' כל הו�
    

    התחייבויות:
 322  232  560  התחייבויות בגי� מסי� נדחי�
 4,669   �  �   התחייבות בגי� מיסי� שוטפי�

 7,671  7,582  11,420  זכאי� ויתרות זכות
 12,662  7,814  11,980  ההתחייבויות ס' כל

    
    

 54,767  39,551  56,597  ס' כל ההו� וההתחייבויות

    
  
  
  
  
  

    
  דב ילי� 

 יו"ר הדירקטוריו�
  דליה שני

 מנכ"ל משות.
  סני זלכה

 מנכ"ל משות.
  אמיר ב� דה�

נושא המשרה הבכיר בתחו� 
 הכספי�

  
  
  

  2015במאי,  25תארי' אישור הדוחות: 
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  ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיי� על הרווח הכולל

  
  
  
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 שהסתיימה חודשי� שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביו�  במר� 31ביו�  
 5 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
    

 124,278  29,055  33,961  קופות גמל, נטוהכנסות מדמי ניהול מ
 537  221  638  רווחי� מהשקעות, נטו והכנסות מימו�

    
 124,815  29,276  34,599  ס' כל ההכנסות

    
 63,689  16,370  19,161  דמי ניהול לחברה קשורה

 31,044  7,339  8,813  עמלות, הוצאות שיווק והפצה
 3,087  507  678  תהוצאות הנהלה וכלליו
 6,958  1,612  1,911  הוצאות תפעול אחרות

    
 104,778  25,828  30,563  ס' כל ההוצאות

    
    

 20,037  3,448  4,036  רווח לפני מסי� על ההכנסה
    

 7,523  1,302  1,524  מסי� על ההכנסה
    

 12,514  2,146  2,512  רווח לתקופה

    
    
    

 12,514  2,146  2,512  ס' כל הרווח הכולל לתקופה
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  ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיי� על השינויי� בהו� העצמי

  
 
  
 לתקופה של שלושה חודשים 
 2015במרץ  31ביום  הסתיימהש 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (בלתי מבוקר) 

    
 42,105  41,005  1,100  2015בינואר  1יתרה ליו� 

 2,512  2,512  �  רווח לתקופה
    

 44,617  43,517  1,100  2015במר�  31יתרה ליו� 

    
  
  
  
  
  
 לתקופה של שלושה חודשים 
 2014במרץ  31ביום  הסתיימהש 

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (בלתי מבוקר) 

    
 29,591  28,491  1,100  2014בינואר  1יתרה ליו� 

 2,146  2,146  �  רווח לתקופה
    

 31,737  30,637 1,100  2014במר�  31יתרה ליו� 

    
 
  
  
  
  
 לשנה שהסתיימה 
 2014בדצמבר  31ביום  

 סך הכל עודפים הון מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 29,591  28,491  1,100  2014בינואר  1יתרה ליו� 

    
 12,514  12,514  �  רווח כולל לשנה

    
 42,105  41,005  1,100  2014בדצמבר  31יתרה לי� 
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  ילי� לפידות ניהול קופות גמל בע"מ
  דוחות תמציתיי� על תזרימי המזומני�

  
  
 
 ל ש נ ה לתקופה של שלושה 
 הסתיימהש תיימההסחודשי� ש 
 בדצמבר 31ביו�  במר� 31ביו�  
 5 1 0 2 4 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (מבוקר) (בלתי מבוקר) 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 12,514  2,146  2,512  רווח לתקופה

    
    פריטי� שאינ� כרוכי� בתזרימי המזומני�:

    נטו מהשקעות פיננסיות: )י�רווחהפסדי� (
 )427(  )187(  )631( קרנות נאמנות

 7,523  1,302  1,524  הוצאות מיסי� על ההכנסה
  893  1,115  7,096 
    

    שינויי� בסעיפי� מאזניי� אחרי�:
 )1,826( )1,154( )619( שינוי בחייבי� ויתרות חובה
 120  )93( 397  שינוי בזכאי� ויתרות זכות

 )1,901( )1,777( 3,352  שינוי בזכאי� צדדי� קשורי�
  3,130 )3,024( )3,607( 
    

    מזומני� ששולמו והתקבלו במהל' התקופה:
 )2,782( )330( )6,037( מסי� ששולמו

 1,139  �  �  מסי� שהתקבלו
)6,037( )330( )1,643( 

    
    

 14,360  )93( 498  ילות) שוטפתמזומני� נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפע
     

    תזרימי מזומני� מפעילות השקעה
 )6,507( �  �  רכישות, נטו של השקעות פיננסיות

    
 )6,507( �  �  מזומני� נטו ששימשו לפעילות השקעה

    
    

 7,853  )93( 498  במזומני� ושווי מזומני�עליה (ירידה) 
    

 17,247  17,247  25,100  מזומני� לתחילת התקופהיתרת מזומני� ושווי 
    

 25,100  17,154  25,598  יתרת מזומני� ושווי מזומני� לסו. התקופה
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 כ ל ל י  0  1 ביאור

  
  תיאור כללי של החברה ופעילותה:  א.

  
חברה פרטית. כ 2004בנובמבר  24החברה) התאגדה ביו�  �לפידות ניהול קופות גמל בע"מ (להל�  �ילי� 

, במטרה לעסוק בתחו� ניהול קופות גמל. החברה הינה מוסד 2004החברה החלה את פעילותה בדצמבר 
 כספי לעניי� מס ער� מוס..

  
  החברה עוסקת בניהול שלוש קופות גמל מסלוליות:

  
  קר� השתלמות � ילי� לפידות   )1(
  קופת גמל � ילי� לפידות   )2(
  לפיצויי�קופה מרכזית  � ילי� לפידות   )3(

  
  

בדצמבר  31יש לעיי� בדוחות תמציתיי� אלו בהקשר לדוחות הכספיי� השנתיי� של החברה ליו�   ב.
  ולשנה שהסתיימה באותו תארי�, ולביאורי� אשר נלוו אליה�. 2014

  
  

 עיקרי המדיניות החשבונאית  0  2ביאור 
  

  בסיס לעריכת הדוחות הכספיי�:  א.
  

"דוחות כספיי� ביניי�") של החברה נערכו בהתא� לתק�  � הדוחות הכספיי� התמציתיי� (להל� 

  .IAS") 34" �, "דיווח כספי לתקופות ביניי�" (להל� IAS 34חשבונאות בינלאומי 
  

בעריכת דוחות כספיי� ביניי� אלה, יישמה החברה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב 

, ולשנה שהסתיימה באותו 2014בדצמבר  31הזהי� לאלו שיושמו בעריכת דוחותיה הכספיי� ליו� 
  תארי�.

  
  מיסי� על הכנסה בדוחות ביניי�:  .ב

  
הוצאות (הכנסות) המיסי� על ההכנסה לתקופות המוצגות כוללות את ס� המיסי� השוטפי�, וכ� 

  את ס� השינוי ביתרות המיסי� הנדחי�. 
  
  

 בסיס ההצמדה:  .ג
  
בתו� תקופת גות בהתא� למדד הידוע האחרו� יתרות הצמודות למדד המחירי� לצרכ� מוצ  )1(

  . הדיווח
  
  להל� נתוני� על המדד:  )2(

 מדד בישראל 
 מדד ידוע מדד בגי� 
 נקודות נקודות  

   תארי' הדוחות הכספיי�:
 117.86 118.22  2015במר2  31ליו� 
 119.07 119.42  2014במר2  31ליו� 
 119.77 119.77 2014בדצמבר  31ליו� 

   
 % % ורי השינוי:שיע

    
   לתקופה של שלושה חודשי� שהסתיימה:

  )1.59(  )1.29(  2015במר2  31ביו� 
  )0.68(  )0.49(  2014במר2  31ביו� 

  )0.10(  )0.20( 2014בדצמבר  31ביו�  הסתיימהלשנה ש
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 שווי הוג� בחלוקה לרמות 0מכשירי� פיננסיי�   0  3ביאור 
  

י� פיננסיי� המוצגי� על פי שווי� ההוג�. הרמות השונות לשווי הוג� הטבלה דלהל� מציגה ניתוח מכשיר
  הוגדרו באופ� הבא:

  מחירי� מצוטטי� (לא מותאמי�) בשוק פעיל למכשירי� זהי�.  �  1רמה  •

 לעיל. 1נתוני� נצפי�, ישירי� או בלתי ישרי�, שאינ� כלולי� ברמה   �  2רמה  •

 פי�.נתוני� שאינ� מבוססי� על נתוני שוק נצ  �  3רמה  •
 
 2015במר�  31ליו�  
 סה"כ 1רמה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (בלתי מבוקר) 
   

   נכסי� פיננסיי�:
 19,953  19,953  קרנות נאמנות

 19,953  19,953  ס' הכל

   
  
 2014במר�  31ליו�  
 סה"כ 1רמה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 (בלתי מבוקר) 
   

   נכסי� פיננסיי�:
 12,575 12,575 נותקרנות נאמ

 12,575 12,575 ס' הכל

   
 2014בדצמבר  31ליו�  
 סה"כ 1רמה  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   נכסי� פיננסיי�:
 19,322  19,322  קרנות נאמנות

 19,322  19,322  ס' הכל
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 הו� עצמי ודרישות הו�  0  4ביאור 

  
טרה לשמר את יכולת החברה להמשי� את מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הו� אית� במ  א.

פעילותה כדי שתוכל להניב תשואה לבעלי מניותיה וכ� על מנת לתמו� בפעילות עסקית עתידית. 
  החברה כפופה לדרישות הו� בהתא� לתקנות כמפורט להל�.

  
להל� נתוני� בדבר ההו� הנדרש והקיי� של החברה בהתא� לתקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי�   ב.

 �2012 קופות גמל) (הו� עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קר� פנסיה) התשע"ב(
  תקנות ההו�) והנחיות הממונה: � (להל� 

  במר� 31ליו�  
 31ליו� 

  בדצמבר
 5 1 0 2  4 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 
    

 39,947  29,572  41,755  )4()2)(1(  הסכו� הנדרש על פי תקנות ההו�
 42,105  31,737  44,617  הו� עצמי קיי�

 2,158  2,165  2,862  עוד.

    
     
    הסכו� הנדרש כולל דרישות הו� בגי�:  )1(

 15,000  14,211  15,000  מיליארד 15היק. מהנכסי� המנוהלי� עד  0.1%
 15היק. מהנכסי� המנוהלי� מעל  0.05%

 452   �  1,077   מיליארד
 26,195  23,429  27,378  מס� ההוצאות השנתיות 25%

 )1,700( )1,000( )1,700( הקלה בגי� עריכת ביטוח
 39,947  36,640  41,755  ס' כל סכו� ההו� העצמי הנדרש

    
סכו� ההו� העצמי הנדרש שאי� כנגדו נכסי� העומדי� 

 �  �  �  בכללי הנזילות וההשקעה

 
פורסמו תקנות ההו� הקובעות כללי� לחישוב ההו� המזערי הנדרש   2012בחודש פברואר   )2(

  מחברות מנהלות של קופות גמל בשל סיכוני� תפעוליי�.
  

בהתא� לתקנות ההו�, ההו� הנדרש יבוסס על שיעור מס� הנכסי� המנוהלי� ושיעור מס� 
  ההוצאות השנתיות, בכפו. לעמידה בהו� עצמי מינימלי.

  
מסגרת התקנות כללי השקעה של ההו� העצמי המזערי הנדרש. הוראות בנוס. לכ�, נקבעו ב

(כללי השקעה  אלו הורחבו במסגרת תקנות הפיקוח על שירותי� פיננסיי� (קופות גמל)
  .2012שפורסמו בחודש אפריל  �2012החלי� על גופי� מוסדיי�), התשע"ב

  
� של חברות מנהלות, יחד ע� תקנות ההו�, פורס� חוזר שעניינו מת� הקלות בדרישות הו

במסגרת החוזר ניתנו הקלות בהו� הנדרש בשל ניהול קר� פנסיה ותיקה, קופת גמל המבטיחה 
תשואה, קופת גמל מרכזית לקצבה וכ� בשל עריכת ביטוח בסכו� עוד. על הנדרש בהוראות 

  הדי�.
  
ות גמל, על עד ליו� פרסו� תקנות ההו�, ההו� עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת של קופ  )3(

, הוא בס� מיליו� �1964פי תקנות מס הכנסה (כללי� לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד
  .2001ש"ח, כשהוא צמוד למדד המחירי� לצרכ� בסו. כל שנת כספי�, החל ממדד נובמבר 

 
בנוס. לכ�, בהתא� לחוזר אג. שוק ההו�, הוצאות רכישה נדחות לא יחשבו כנכס לצור� 

  עצמי המינימלי הנדרש מחברה מנהלת.חישוב ההו� ה
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  הו� עצמי ודרישות הו� (המש')  0  4ביאור 

  
  (המש')  .ב

  
בהתא� לתקנות ההו�, חברה מנהלת תהיה חייבת להגדיל, עד למועד פרסו� הדוח הכספי,   )4(

את הונה העצמי בגי� ההפרש שבי� ההו� הנדרש ערב התיקו� להו� הנדרש לפי תקנות ההו� 
). ההפרש יחושב לכל מועד של הדוח הכספי. הגדלת ההו� העצמי תעשה ההפרש � (להל� 

  במועדי� ובשיעורי� המפורטי� להל�: 
  

  מההפרש; 30%לפחות  2012במר2  31עד למועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 
  

ובמהל� שלושת הרבעוני� של שנת  2012בדצמבר  31עד למועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 
  מההפרש; 60%לפחות  2013

  
ובמהל� שלושת הרבעוני� של שנת  2013בדצמבר  31עד למועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 

  מההפרש; 80%לפחות  2014
  

 יושל� מלוא ההפרש. 2014בדצמבר  31עד למועד פרסו� הדוח הכספי ליו� 
  

לפחות מסכו� ההו�  50%בהתא� לכללי ההשקעה, חברה מנהלת תחזיק בנכסי� נזילי�   )5(
  נדרש ממנה. העצמי המזערי ה

  
  :2015במר2  31להל� נתוני� בדבר הנכסי� הנזילי� ליו� 

  במר� 31ליו�  
 31ליו� 

  בדצמבר
 5 1 0 2  4 1 0 2 4 1 0 2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  נכסי� נזילי� נדרשי� בהתא� להוראות המעבר
 19,974  14,786  20,878   לעיל) 2(ראה סעי. 

     
 44,422  29,729  45,551   �נכסי� נזילי� וסחירי

     
  

  . 2015במר2  31החברה עומדת בהו� העצמי הנדרש ממנה ליו� 
  

 מיסי� על ההכנסה  0  5ביאור 
  

  החברה הינה "מוסד כספי" כהגדרתו בחוק מס ער� מוס..  א.
  

 מורכבות  2015במר31,2 ביו�  שהסתיימה שלושה חודשי� של לתקופה הכנסה על מסי� הוצאות  ב.
 26.5% � ב נאמד השנתי אשר ההכנסה מס שיעור על בהתבסס חושבו אשר שוטפי� מסי� ותמהוצא

ביחד על ( �15.3%ובהתבסס על שיעור המס על הרווח, בגינו מחוייב מוסד כספי, אשר נאמד בכ
 שערוכי בגי� המסי� הנדחי� בהתחייבויות מגידול נבעו אשר נדחי� מסי� מהוצאות וכ� )37.7%

 שווי הוג� דר� רווח והפסד.נכסי� פיננסיי� ב
  
  

  דמי ניהול לחברה קשורה  0  6ביאור 
  

בהתא� להסכ� שנער� בי� החברה לחברה קשורה, מקבלת החברה שרותי ניהול ושיווק מהחברה 
הקשורה, הכוללי�, בי� היתר, העמדת כוח אד� הנדרש לניהול החברה, שירותי משרד ואחזקה, שירותי� 

  זאת בתמורה  משפטיי� ועוד
  .מהרווח מפעילויות רגילות לפני מיסי� על ההכנסה בתוספת מע"מ 70% �ל
  
  
  
  
  

  


