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מדווחיםסכומים
התאגידפעילות

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" להלן)ענפיתגמלקופת

1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.בנאמנות("הקופה" במסגרת
2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמי

.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

נחשביםהם,1999-ט"התשנהחברותחוקפי-ועל,בחברהחבריםהםהקופהעמיתי אינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניותכבעלי
הסתדרות,בנוסף.מוגבל

.להלן2בפרקבתרשיםכמתואר,בחברהמניותבעלתהיאוהביוכימאיםהמיקרוביולוגים

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי והקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"
לפיהעמיתיםחשבונותואת ,החברהתקנון

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
."ההשקעותניהולמבנה"פרק,להלןראהבהשקעותהטיפוללגבי
:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

מחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-
שקיימותככל)מהדירקטוריםמי המניותמהון%25(כאלה

.יותראו
%25שלבשיעורידהעלהמוחזקותוהחברותהחדשההכלליתההסתדרות-

.ומעלה )המשקיעיםקבוצת-
,מבטחיםמנורהשל(הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר

.הקופהשלההשקעותתיקאתהמנהלת
.החברהידיעלהמנוהלתהקופה-

השקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה
(עמיתיםוכויות)נטו,הקופהנכסיסך.כללי ימד)המאזןליום

ומאלפינ90326גל'



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל עלדוח
2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

העיקריותאחזקותמבנהתרשים

הכלליתהעובדיםהסתדרות
הסתדרות-החדשה

והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

ןההגבעהמוכיות%26.מינומפנויות%33.33
ןהכלליתבאסיפהר"יולרתת,הדירקטורים

ון.הוירקטור

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
מ" עלדוח

2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

)החברהשלהפעילותתחומילגביבספימידע
נבאלפי

~
)

200920082007--כינתק

7626!9629(1)ניהולדמיהוצאות

903,126272,106746,125(2)המאזןהיקףסך

(196,14)(868,5)(53,1!)נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפקדותסך

(3)(שלילית)חיובית

%93.7(%62.10)%22.22כללימטלול-ברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

התייקרותבגללובעיקרשוניםבסעיפיםגדלוההוצאות(1)
לביקורתותשלוםהביטוח מיוחדת

.ההוןשוקאגףמטעם
2009בשנתהגידול.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(2)

הקופהמרווחינובע
.מהשקעותיה

בעיקרנובעהקודמתהשנהובין2009שנתביןהשינוי(3)
ובהעברותבמשיכותמירידה

.מהקופה

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

שוקאגףעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
ההון .להלן14בסעיףפירוטראה

ובחובארץההוןשוקימצב:כגון,נוספותלהשפעותגםחשופההחברה
גופיםביןתחרות,ל" מצדאגרסיביותשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

קופותהמנהליםההשקעותבתי .גמל

שונות

בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות" הקופהשלההשקעות

.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל 2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל2-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקופהבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםהמיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה
עללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

כספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספים
לעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדו
.עצמאייםולעמיתיםשכירים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה
אתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

נכסיכל.הדירקטוריוןולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף,אותםומשקיעההעמיתיםכספי
או)כספואתלעמיתמחזירההקופה.מסלוליםללא,אחדהשקעותבתיקמנוהליםהקופה
להוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקופהמעבירה

.הדין

הם,לשכיריםתגמוליםעבורלקבלרשאיתהקופהשהייתההשכרמתוךההפרשותשיעורי
.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמן%7עד

על,לעצמאיםתגמוליםשללחשבונותשכיריםעובדיםשלהפקדותמקבלתהקופה,כןכמו
משנתצוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברבהסכםהאוצרשאפשרהחלופותאחתפי

בגינםשאין)שנקבעושכרמרכיביo/7eעד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,2002
.(לפנסיההפרשה

ניהולדמי
.בפועלההוצאותסכוםפיעלניהולדמימעמיתיהגובההקופה
הנכסיםליתרותביחס,הכספיבדוחשהוצגוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור

שלהמכסימליהשיעור,הקופהתקנוןפיעל.(%61.0אשתקד)%81.0הואנטוהחודשיות

zהואניהולדמי . OQ/Oלשנה.

.עהאלפי962שלבסךהיו2009בשנתהקופהמןניהולמדמיהחברההכנסות

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות8-ו7מספרבביאוריםראהנוסףמידע
.הקופהשלהכספייםבדוחות14ובבאורובהכנסותיה

לענףהשוואה

בשיעור2009בשנתעלהלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקףלתגמוליטןהגמלקופות
.תקופהבאותה%4.19שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.%42.31של

-שובל.%31.29שלבשיעורהייתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
.%22.22שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2009בשנתהשיגהענפיתגמלקופת

דמישלהשנתיהשיעור.%98.0היה2009בשנתבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
דמיבאורראה)%83.0הוא2009בשנתענפיתגמלקופת-בשובלמהעמיתיםשנגבוהניהול
הגםקופתשלהכספייסבדוחותניהול

"
.



מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה"שובל עלדוח
2009בדצמבר31ליוםהתאגידעילי

ההשקעותתיקמבנה

הקופהבמאזן,הצמדהבסיסלפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

מביאהוומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאתבחשבון

להשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות
במסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת.אפיקבכל

כלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
השוקובתנאי .המשתנים

להשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני
.ספציפיות

שלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידהמבטחיםמנורהידיעלמנוהלההשקעותתחום
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהקופה

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעות
ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקמנהל

ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות
.האמורות

האשראימערך

השקעותפעילותאגבאשראיסיכוניניהול"מוסדייםגופיםבחתר
מוסדייםגופיםחוזר)" מוסדייםגופיםובחוור07.08.27מיום(15-9-2007

גופיםידיעלסחירלאאשראיהעמדת" מקצועית,ניהוליתלתמיכהתשתית-מוסדיים
9-2007-מוסדייסגופיםחוור)"ותפעולית

והתפעוליתהארגוניתהתשתיתלענייןהוראות,היתרבין,נקבעו,07.08.27מיום(16
עלונהליםמדיניותקביעתלרבות,אשראיסיכוניבניהוללתמיכההנדרשות

ידי חובת,ההשקעותוועדותהדירקטוריון
פורוםקביעת,סחירלאאשראימערךמנהלמינוי השימושועקרונות,חוב

.סחירהלאהאשראיסיכוןלהערכתמקצועייםבכלים

לחווריםבהתאםאותהומשרתהחברהדירקטוריוןי"עשאומץהאשראימערך שלמערךהואהאמורים
סחירהלאהאשראימנהל.השקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה

.הויזמןחייםמרהינו

-6-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שוצל עלדוח
2009בדצמבר31ליופהתאגידעסקי

הקופהעמיתי.6

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדתענפיתהקופה
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,ג,מש!

(902,4)(347,3)56,4631,4321,6ןשכירים

190(554)306317761עצמאים

(712,4)(901,3)948,4082,7-(י)כ"סה

.עצמאיםוגםשכיריםגםשהםעמיתיםישנם(")
מהקופהנטוהעברות-סוגרייםעםסכום,הקופהאלנטוהעברות-סוגרייםבליסכום(.')



בעמפעליתגמליופתלניהולחברה.שובל
מ" עלדוח

2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

4

~
והפצהיוו2
.ומיקרוביולוגיםהביוכמיאיסאיגודכנסיבמסגרת,בעיקר,נערךהשיווק

אתלחזקמאמץונעשההקופההישגיפורסמוהתקשורתאמצעיידיעל
חוזקושביןהקשר האיגודשל

.לעמיתיםיותרטובותתוצאותלתתהקופהשלוהיכולתהמקצועי
למידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההקופהבנוסף

אישילמידעואתרהקופהעלכללי .לעמיתים

תחרות.8

.השתלמותוקרנותגמלקופותמאותפועלותבשוק
.העמיתבידינתונהבקופההבחירהגמלקופותחוקבעקבות העמיתיםשימורפעילות

,הקופהשהשיגההטובהוהתשואה,השנהבמהלךהחברהשביצעה
.אחרותלקופותמהקופהההעברותבהיקףלירידהגרמו

אנושיהון.9

בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
."הדירקטוריוןחבריעלפרטים" יוהואהחברהל"מנכ

.והמיקרוביולוגיםהביוכימאיםהסתדרותר" מעסיקההחברה
.מזכירותשתי

שירותיםונותניספקים.10

.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

ובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי,דיןכללהוראות הוראות,הקופהתקנון

המנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
החברהשלהכללי חשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

הבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתים
,עמיתיםלהעברות,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

תשלומיםלביצוע ,לספקים
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי
ברוקראן)ערךבניירותסחרההקופה

.סהרפועליםבאמצעות('
יועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה

.פניםומבקרמשפטי למתןלבקשההאוצרלמשרדפנתההחברה
סיכוניםמנהלמינוילענייןחודשים4בתאורכה

.לקופה
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בעמפעליתגמלסופתלניהולחברה"שובל
מ" עלדוח

2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי
הקופהידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

התעריף--העמלהסוג

--.%08בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

-.%04בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה
%020-ומכירהקניהבגיןעמלה

בחומניותשלומכירהקניהבגיןגמלה
(**)ל"

-.%05ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןגמלה

בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(י")
ועמלתזרסוכןלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל" .סליקה

.משמרתדמימשלמתלאהקופה

השקעות.11

;פקדונות,לרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי

בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
.הגיאוגרפיהפטוראתלהגדילמנתעל,ל" תשואההשגתהיאהקופהמדיניות
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימלית

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקופה.וותשואה
עלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפי ושלובעולםבישראלהצפויות
.השוניםהסיכונים

מימון.12

לערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
פיעל,להתחייבות התחייבויותלמעט,דין

.רגילעסקיםבמהלךשנוצרו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל עלדוח
2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

מיסוי.13
עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.

.הכנסהמספקודתפי החברה.
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.14

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-התששה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
ה"התשס,(פסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

2005. גמקופותולניהוללאישורכלליס)הכנסהמסתקנות.

"
,

התשכחי
-1964.

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*

מהותייםהסכמים.15

העסקהלצורךומיקרוביולגיםלביוכמאיםהשתלמותקרןמ.ס.קעםהתקשרההחברה
עלותשלבשלישנושאתהחברהמזכירתאתמעסיקההחברה.החברהמזכירתשלמשותפת
.מ.ס.מקהיתרעלהחורומקבלת,ההעסקה

:ביטוחפוליסותשתי("שובל":להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברהלשובל אחריותביטוח.א
2009למאי19בשנתיתפוליסהחודשה-ודירקטוהיםמשרהנושאי

,2009.5.18בשהסתיימההפוליסהבמסגרתנרכשהבמקביל.רטרואקטיביכיסויללא
התאריך)רטרואקטיביכיסויהיוםקייםשלמעשהכךחודשים12בת"גילויתקופת"

.(1996.02.11הינוהרטרואקטיבי

19בשנתיתפוליסהנרכשה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
כיסויללא2009למאי

היהניתןלא2008.03.31בתאריךהסתיימההקודמתוהפוליסהמאחר.רטרואקטיבי
כיוםהרטרואקטיביהתאריךלפיכך.החדשהלפוליסהבמקביל"גילויתקופת"לרכוש
עלתביעהשלמקרהכלעלביטוחיכיסוישאין,הדברמשמעות.2009.05.19הינו

.09/5/19השלפניבתקופהאירוע

שירותיםונותניספקים"10בפרקלעילראהנוסףמידע
".

משפטייםהליכים.16
-17בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעלהלןראה

תלויותהתחייבויות" מיוחדותוהתקשרויות
.הקופהשלהכספייםבדוחות,"

עסיניתואסטרטגיהיעדים.17

.שנבחרההסיכוןברמתמירבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחיכל

הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקופה
.שכרהסכמיבמסגרתלקופהשהצטרף,(והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

-10-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל עלדוח
2009בדצמבר31ליוםהתאגידעתקי

סיכוןבגורמידיון.18

התרחבות,אחרתלקופהמקופהעמיתיםמעברשלהמובנההתהליךעקב
הייעוץשירותי

שללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוני
.אחרותלקופותמהקופהכספיםהעברת
(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו

הפירעוןביכולתלקשייםחשופההקופה,כןכמו.ובעולסבארץההוןבשוקישעריםלירידות
להשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשל

.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקופהתשואתעלהןלרעה
עליהדרךלדוגמא-הקופהעלבעקיפיןלרעהלהשפיעעלולההעולמימהמשברהיציאה
.הריביתבשיעור
המגזראטרקטיביותלהקטיןיכוליםבלבדלקצבהמיועדים08.1.1מהחללקופההפקדות
.ולעצמאיםלשכירים
ופרק,הקופהשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה

ניהול-' .בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופהעלהעתידית



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" להלן)ענפיתגמלקופת

1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.בנאמנות("הקופה" במסגרת
2008במאי31ליוםעד.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמי

עלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה
.החברהידי

ניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה
.הקופה

הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
משלמתלאגמלקופתהינההקופה.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

לקצבה בשלבהשהופקדוכספיםעל
כספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנת

מתנהליםבקופה.2008המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדו
חשבונות ולעמיתיםשכיריםלעמיתים

.עצמאיים
נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*

מנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
ולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף,אותםומשקיעההעמיתיםכספיאת

כל.הדירקטוריון
אתלעמיתמחזירההקופה.מסלוליםללא,אחדהשקעותבתיקמנוהליםהקופהנכסי
,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקופהמעבירהאו)כספו

ובכפוףהעמיתדרישתלפי .הדיןלהוראות

הם,לשכיריםתגמוליםעבורלקבלרשאיתהקופהשהייתההשכרמתוךההפרשותשיעורי
.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמן%7עד

תגמוליסשללחשבונותשכיריםעובדיםשלהפקדותמקבלתהקופה,כןכמו
על,לעצמאים שאפשרהחלופותאחתפי

משנתצוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברבהסכםהאוצר
%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,2002

בגינםשאין)שנקבעושכרמרכובי .(לפנסיההפרשה

.2010בדצמבר31עדבתוקףהאישור.130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

שתפקידה,מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלההשקעותתחוס6 אתלנהל
ליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיק

ההוראותכל עלהחלותהרגולטוריות
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהול

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים*

-12-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה.שובל 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

(גהמשךהחברהשלכללייםמאפיינים

המניותבעליעלמידע

-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."התאגידפעילות"

היסודמסמכי

עליהיה,חיצונייםדירקטוריםשמינויכך,שונההחברהתקנון
עלולא,הכלליתהאסיפהידי הדירקטוריוןידי

.השינוילפנישהיהכפי

נכסיםוהיקףחשבונותמספרי

903,126הואהמאזןלתאריךהקופהשלהמאזןהיקףסך
.שואלפי עלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

.948,4הואהמאוןבתאריךהקופהידי

הפעילותתחוםעלכללימידע
-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

."הפעילותתחוםעלכללימידע"

-3



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות
פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

בגיןהמדדלעומת2009דצמברבגיןהמדד)%9.3שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2009בשנת
המחיריםיציבותמיעדחורג2009בשנתלצרכןהמאיריסמדדעלייתשיעור.(2008דצמבר

מעליית,ממשלהמהחלטות(היתרוביןונובע,(%3-ל%1יביןישראלבנקשל
הסחורותמחירי ועליה,הכלכליתההתאוששותבעקבות

.הדירותבמחירי
השקליתהריבית

בינואר%75.1-מ)בריביתהירידהמגמתנמשכה2009שנתשלהראשוניםהחודשיםבארבעת
הקיפאוןעםמתמודדבעודוטילותלמשקלספקנועדהזוהורדה.(באפריל%5.0-ל

באשראי המשברעקב
נתוניםשלזרימההמשךועם,ספטמברמחודשהחל.2008-בשפרץהעולמי

העלאתשלמהלךהחל,אינפלציונייםלחציםוהיווצרותהריאליתהכלכלהלגביחיוביים
.(2009בסוף%1-לעד)ריבית

חוץמטבע

הראשונהבמחצית%16-כשלירידה)השקללעומתהדולרבתנודתיותהתאפיינה2008שנת
ללאכמעטהדולרשעראתשהותירותנודות-השנייהבמחצית%6.17-כשלותיקון

(שינוי הדולראתשאפיינהההתחזקותלמגמתבהמשך
2009מאיעד2008שלהשנייהבמחצית

השליליתהמגמההמשך.%5.9-בכהדולרהתחזק
-הותופעתמרץעדבעולםההוןבשוקי

FLIGHT TO QUALITY-כגוןגבוהביטחוןבעלישנחשביםנכסים-איכותלנכסיובריחה
החל.זובתקופההדולרלהתחזקותתרמה(ב"ארהממשלתשלח"אג

בעקבות,ממאי התאוששות
גבוהסיכוןפרופילבעלינכסיםאחרהמשקיעיםחיפוש,בעולסהמניותשוקי

שלבשיעורהשנהלסוףעדנחלשוהדולרהמגמהשונתה-,האמריקניהגירעוןותפיחת,יותר
שינויללאהדולרנותרשנתיבסיכום.%3.9-כ

השנהבמהלך.(%71.0שלהיחלשות)משמעותי דולריםישראלבנקרכש
מצבואתולשפרבישראלבמשקלתמוךמנתעל,גבוהיםבסכומים

.בעולםהתחרותי

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד3.39-כשלבסך2009בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מנתעלתוצר%6-להגרעוןמסגרתהוגדלה2009לשנתהמדינהבתקציב.ג"מהתמ%1.5

נמוךהיהבפועל2009לשנתהגרעון.העולמיהמשברהשלכותעםלהתמודדלמשקלסייע
לציפיותמעבר,ממסיםהמדינהבהכנסותוהעליה,המשקבמצבהשיפורבגללמהתקציב

.בעקבותיושבאה,התקציבנסמךעליהן

הלאומיהתשלומיםמאזן

(תוצר%7.3)דולרמיליארד2.7-ל2009בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

2007בשנתדולרמיליארד6.4ו(תוצר%1)2008בשנתדולרמיליארד1.2שלעודףלאחר
.(תוצר%8.2)

בגרעוןירידהבעיקרמבטא(2008שנתלעומת)2009בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהגידול
עחלקיתשקוזזו,השירותיםבחשבוןבעודףעליהעםיחדהסחורותבחשבון

הגירעוןגידולי" מחונטוהשוטפותבהעברותוירידהההכנסותחשבוןשל
.ל" -14-



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

תרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2009שנת
במדדיםשינוייםהמציג )2009בשנתעיקריים

:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי
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.בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדי
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בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

בארההמניותושוקהשנהמתחילתכברלעלותהחלבישראלהמניותשוק
לעלותהחלב" .הראשוןהרבעוןסוףלקראת

חלקעלמפצהזועליה.אחוזיםלעשרותהגיעבשווקיםהעלייהשיעור
מהירידותמשמעותי .2008בשנתשהיוהחדות

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלהתאוששותהסיבותבין

,המשברלבלימתהעולסבכלהמרכזייםוהבנקיםהממשלותשלמשולבתפעילות*
המרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדותלרבות

שפללרמותהעולםברחבי היסטוריות
.הבעייתיהאשראישוקאתלהפשירכדי

.ממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

החובאגרותשוק

%שלבשיעור2009בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
ומדד,33.10 החובאגרות

.%2.40שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניות
השחר,הגילוןמדדי והמק

.(להתאמה%3.1-ו%4.2,%6.2שלבשיעוריםעלומ"

במדדיםשינוי

הנבחריםבמדדיםיינוי"היררי,ייוילהלן

-%9.74%2.46ף"המעומדד

-%1.1-%7.0דולר

-%7.2%4.6יורו

%3.10%5.9ממשלתימדדצמודח"אג

-%2.40611.16קונצרנימדדצמודח"אג
%6.2%7.3ילון)

%4.2%5.12שחר
%3.1%57.5מ"מק

במשקהוןגיוס

החברותתחילה.השנהבמהלךבאווירהמהשיפורנהנההראשוניהשוק
גייסויותרהחוקות חברותגםובהמשך,הון

הנפקתשלבדרךהןנעשההגיוס.יותרנמוכיםהשקעהבדירוגי אגרות
באגהנמוכההתשואה.מניותהנפקתשלבדרךוהןחוב

קיזזההממשלתיותח" .החברותשלהסיכוןבפרמייתהעלייהאתחלקית

כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2009בשנת
-ו5.35- שמיליארד2.2

עמיליארד3-ו6.23-כשלסךלעומת.בהתאמהח"
~

.2008בשנת,בהתאמה 5נוךכרוכךגייסהאוצר
ומלרד(מילי68
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותוערנותהגמליופותענף.3
2009בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2008בדצמבר31-בשקלמיליארד218לעומת,שקלמיליארד280-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעליה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%6.28שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

לעומת%42.31שלבשיעורעלה2009שנתבסוףלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%4.19שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף.2008שנתסוף

%31.29שלבשיעורתשואההיתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
תשואה2009בשנתהשיגההקופה.%37.16שלבשיעור2008בשנתשליליתתשואהלעומת

.%62.10שלבשיעור2008בשנתשליליתתשואהלעומת%22.22שלבשיעורברוטונומינלית

.%98.0היה2009בשנתלתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
14באורראה)%81.0הואהקופהמעמיתישנגבוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתיהשיעור

.הגמעקופתשלהכספייםבדוחותניהולדמי

המאזןתאריךלאחראירועים.4
תמדדעלה10/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך

מדד,%37.7שלבשיעור100א" %שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות
לצרכןהמחיריםומדד81.1 (

וריביתהדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש
.%25.1עלועומדתשינויללאנותרהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכלכליותהתתפתחויותרקעעלהיופהשלההשקעותמדיניות.5

באפיקוהןהקונצרניבאפיקהןההוןבשוקמאודטובהשנההייתה2009שנת
.המנייתי לנוצופןמהלדעתמאודקשההיההשנהבתחילת

והשווקיםרעבכיהיההרוחמצבהעתיד
אומנםרווחהאנחתלתתיכוליםאנו2009שנתבסוףמסתכליםכשאנוכיום.בעצבנותנעו
שלנמוכהמחשיפהבעיקהנבעהלהתאוששותהסיבהאךמיתוןשלרבעוניםמספרפההיו

נדלבועהובלירעליםלנכסיםהמקומייםהבנקים
שהיווההגבוההחיסכוןשיעורבנוסףנית" מחנקמנעלצריכהביטחוןכרית

לקצביוחזרהמהמיתוןמהירהויציאהבמשקאשראי
ריביתשלאלטרנטיבהבהיעדראךנולהאינההסביבהכיום.העולםלשארביחסיפיםצמיחה
.הפיננסילשוקולזרוםלהמשיךצפויהכסףנמוכה
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל 2009לשנתהדירקטוריוןדוח
(המשד)הכלכליותההתפתחויותרקעעלהתופהשלההשקעותמדיניות.ש

הקופהפעילותסיכום
עמיליון4.22המניותבאפיקהקופהרכשה2009בשנת

שמניותכךמתפלגותהקניות."
עמיליון6.11שלבשווינקנו25במדדספציפיות

,מיליון5נקנה25א"תעלסלבתעודות,"
עאלף75600א"תמדדעלסלתעודות

עמיליון1005.5א"תמדדעלסלתעודות,"

ותעודות" מדדעלסל
עמיליון3.כ25הפיננסים

בשווי25סלבתעודותאחזקותהקופהמכרהמנגד."
עמיליון19בזהבאפיקההשקעהגדלהכ"סה10מיליון6.3של

אתהגדילהלמעשה."
בחומניותהכולל%5.20-בכוהבאפיקאחזקותיה

2009.12.31-הלתאריךנכון,וארץל" לאפיקהחשיפה
ממשלתיהצמודהאפיקאתהגדלנוהסולידיבאפיק,%9.22הינההמנייתי

קצריםצמודיםהקופהמכרהומנגד,מ)מיליון2.3-בכהבינוניבטווח
מיליון1.5שלבשווי ע

באגמהתיק%5.11-בכמחזיקההקופה2009שנתלנזוףנכון"
באפיק.ממשלתיצמודח" באפיקעומיליון17החברהשחלפהשקליהממשלתי
הקופה2009שנתלסוףונכוןהממשלתי %20-לכחשופה

ולאנומיליון1כרכשההקופהשקליהקונצרניבאפיק.שקלימהממשלתי
באפיק.מהתיק%5.2ל%1-בכהאחוקהאתהגדילהובכךמכרה

הקופההצמודהקונצרני אגרכשה
שנהלסוף(שמיליון6שלמכירהמול"עמיליון8שלבשוויגבוהיםבדירוגםחים"

המטבאפיק.הקונצרנילאפיק%23-בכהחברהחשופה
מיליון5.5שלבשוויקניותנעשוחי" ש

.%3.7הינה2009שנתלסוףלאפיקוהחשיפהreמיליון5.1-כשלבשוויומכירותח"

סוג
-

אגח"אגח"אגמניות
ל"חוח"אגח"אגח" ואגהפעולה

קונצרניותממשלתיותקונצרניותממשלתיותח"
צמודותצמודותשקלישקלילהמרה

נ000,400,220000,050,17קניות
"

0'00לע000,1,

~

,,פ000,500,5שו000,075.8]0,300,3
5;(000,00]0ן0,150,17"0נק000.680.3מכירות

פ000.050,60000,500,1"

פעילותהותוצאותהקופהשלהכטפימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1
-(ומבאלפי)הקודמתהיענהגומונ"זוינה'בי

שיעור-2008שנת-2009שנת
השינוי )(נךבאלפי)

(ש)באלפי הפקדות
082,7304,7(%04.3)

(%81.40)(591,6)(901,3)(1)משיכות

(%40.26)(818,6)(018,5)(2)מהקופההעברות

306237%11.29הקופהאלהעברות

מהמשברוליציאהההוןבשוקלהתייצבותבמשיכותהקיטוןאתלייחסניתן(1)
גרסאשר,הכלכלי .2008בשנתמהרגילגבוהותלמשיכות

הקופהתשואתשלהיחסיתליציבותאחרותלקרנותמהקרןבהעברותהירידהאתלייחסניתן(2)
בהשוואה אחרותלקופות

תשואהלעומת%22.22היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
ממניותבעיקרנבעו,2009בשנתהקופהשצברההרווחים.אשתקד(%62.10)שלשלילית
,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.קונצרניותחובואגרות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח הכספייםבדוחותראהנוסףמידע

.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחהקופהשל
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מ"מעמפעליתגמלקופתלניהולחצרה-שוסל 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)פעילותהותוצאותהקופהשלהכיפימצבה
שלבשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3

גם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הטילותיחס"-להלן)%7.45 עדייןיכוליםאינםאם
מןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותולמשוך

.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקופהשל
,ההפקדותנתוני זובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופה
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברתעס,העמיתיםבהתנהגות
פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות
בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים

הקופה.הנזילותלצרכי .מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%5.81מחזיקה
סיכוןתוךהקופהתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת

מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ" בנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים
.הקופהעמיתישל

.במזומןשלאעמיתיםזכויותלהעברתנוהלאישרההקופה

903,126-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאון.4
אלפי272,106לעומתח"שאלפי ש

.%4.19שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"
.ההשקעהבאפיקימהרווחיםנבע2009בשנתהמאזןבהיקףהגידול

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת
-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה" החברהפעילות
".

שוקסיכוניניהול

כללי
במסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

קבלתתהליכי .בקופהההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
.השוקסיכוניאתלהפחית,היתר

שו2סיכוניניהולעלאחראי
תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף

חוק"להלן)2005-ה" גמלקופות
.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע(" .2009.8ביום

3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם9
סיכוניםובקרתניהולמערך" גמלקופותשלמנהלותבחברות

". מיסודהיאהחוורןמטרת
ובקרתניהוליחידתהקמתובאמצעות,מנהלתבחברהתשתית

,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיביייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים
בכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראילוועדת
חסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסיהגלום,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופת

ואשראישוקסיכונילזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(2);העמיתיס הגלומים
,למדידתם,גמלבקופותהעמיתיםחסכונותכנגדהמוחנקיםההשקעהבנכסי

.בהםולשליטהאחריהםלמעקב
החברה.2010אפרילחודשלקראתשיכוניםמנהלולמינויהחוורליישוםנערכתהחברה
.לקופהסיכוניםמנהללמינויחודשים4בתאורכהלמתןלבקשההאוצרלמשרדפנתה
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בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניתיאור
בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה

.הקופהבדוחותההנהלהבסקירת"

שוססיכוניניהולמדיניות
השילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימלי הגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
.ממנוהרווחים

הנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
האסטרטגית עשנקבעהכפי

.הדירקטוריוןי" הנכסיםהקצאת
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגית

נזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתי נקבעההשקעותתמהיל

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעל
אלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

.שוניםזמןבטווחי החשוביםהאלמנטיםאחד
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניות

מרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקי הסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטא
בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה

פרקלהלןוכןהקופהבדוחותההנהלהבסקירת"
.הדירקטוריוןבדוח"הקופהניהולאופן"

היקף.הקופהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלנקבעהחשיפה היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקופהשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
בפרקלעילעודראה.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

סיכוניניהולעלאחראי" ."שוק

הצמדהבסיסידוח
.הקופהשלהכספייםבדוחות3ביאורראה

סיכוניםעלנוסףמידע
מעקב,התלויותוההתחייבויותהמעסיקיםחובותמצבעלמידעראה.!

,עליהםהחברה בשללחברההנוגעוהסיכון
.הקופהשלהכספייםבדוחות17בביאור,כך

בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול" .הקופהשלהכספיים

היקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעראה.3
בביאורים,החשיפה בדוחות8-4

.הקופהשלהכספיים

אחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעראה.4
בדוחותהשנתילדוח שלהכמפייס

.הקופה

ההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
במדדישינוי:כולל בתקופההשוק

סחירפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפה
,מניותבנושאי ובחובארץסחירולאסחיראשראי

החלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותועדת.ל" וביןהקודמתבישיבהההשקעה
עלהקופהלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצוע

והרכבהקופהשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאתוכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפי
.בפועלהקופהנכסי

חריגותלמניעתבקרהככלי.6
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכללי שלחריגה

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקופה
-20-
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(המשד)סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
הבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהלים
לתוםכיהסיקויהבובנקל" והנהליםהבקרותזותקופה

,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגבי
בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

הדיןלהוראותבהתאםהשנתי הממונהשקבעהדיווחוהוראות
בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעל

.אלו
מתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספיבדוחגילוי

כספידיווחעלפנימיתבקרה.8
כלאירעלא2009בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנהבמהלך

שלהפנימיתבבקרהשינוי דיווחעלהחברה
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספי

.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
כספי וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

בענייןחוור2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרד
אחריות" כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה

אתליישםשמיועדותהוראותקובעהחוזר." sox-השל404סעיףדרישות Act(להלן-
בארצותפורסמו404סעיףמכח.("404יסעיף

החשבוןרואהשלדעתווחוות,הפנימיתהבקרהעלההנהלהלאחריותבאשרהוראותהברית
דיווחעלהפנימיתהבקרהשלהביקורתלגביהמבקר

תידרש,החוורהוראותלפי.כספי עללהצהירהחברההנהלת
ונהליםנאותותפנימיותבקרותשלולשמירתםלקיומםאחריותה

הערכתהאתלמסורוכןהפיננסילדיווחבנוגענאותים
ונהליםבקרותשלהאפקטיביותלגבי זמניםלוחותנקבעובחוזר.אלו

הכספייםמהדוחותהחליהיההחוזרהוראתיישוםלפיהם
.2009לשנת
2009-10-9מוסדייםגופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש

באאשר גופיםחווראתלהחליף
להוראההיישוםמועדבדחייתהינוהשינויעיקר.2007-9-9מוסדיים

.2010לשנתהכספייםלדוחות

,70SASהמכונה,יהבבנקעלדעתלחוותתידקקהחברה,8(ל](404יישוםלצורך
הואיל העיקריותהמידעומערכות

לחוותתידרשהחברה.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתות
בעסהרפועלים:כגוןנוספיםשירותיםמנותניגםדעת

.ההשקעותתיקומנהלימ"
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סיכוניםניהולמדד.10
ומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

,2009מרץמחודשהחל,חודשמדי Riskמדדאת - HS-STDא

~
istorical Simulation based Value(סימולציהבסוסעלבסיכוןערך

תיקשלהסיכוןאתהמחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור(היסטורית
.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחיההשקעות

ביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפריסכברההוןשוקאגף,כןכמו
לכל שהיאהקופהלרבות,קופה

.זהדוחנשוא

:המנהלתהחברהעלשהוטלוקניות

עיצוםהמנהלתהחברהעל2010בשנתהטילההוןשוקאגף
הואילשו500,37בסךכספי ועדתהתכנסה2008ובשנת

.להוראותבניגוד,בלבדאחתפעםהחברהשלהביקורת
.א"בתהשלוםמשפטלביתערעורהוגש

-22-



51
תח קק

חק

--- ==
נ1 =ח

"=

== הג

כ(ע ין;ב
צ ע!(-

1ה
קן

ן%

-ע ל

י -,%

%י

ל1
2ם2 .
פ(פ 5י5
םג -ח

י*י5
ן

:%,מן
ןןין'ןח

יש
1ים 4יק

וע
קו""

"
ין

יטתשש4"
ה



cc

,,,ע[ע[1עע[

,,,,,
1%,יל ן,15,),,,,,

%ן,,),,ן-------------



--ש ש

ק,
ע

".=
4א="""="

ת

5ע
,ץ

--------------
-



gx

,,,,,,,,,,ם"

'['1ש

יאשת ן5ק

-ז
5

י,,,,(זן !ין!1!יי.'

co

א41!י1!ויו9
"יש



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
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דירקטוריםגמול

ליוהתשלום.בישיבותהשתתפותעבורגמולמקבליםהחברהשלהדירקטורים
ר" ע665אחרולדירקטור,לישיבהעו740הואדירקטוריון

.לישיבה"

הניהובדמיכלול)לדירקטוריםהשכר

.ח"שאלפי97-ב2009בשנתהסתכם"
דירקטוריםשיפוי
אדםלטובתעליושתוטלכספיתחבותעלמשרהנושאלשפותרשאיתהחברה

פיעלאחר שעשהפעולהבשלדיןפסק
.בחברהמשרהנושאהיותובתוקף
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הכללית

החדשה

והלוואותנלוות,משכורתמקבל,החדשההכלליתבהסתדרותתפקידובתוקף(')
בהסתדרותכמקובל הכללית

.בקופהפעילותובגיןמההסתדרותנוסףתשלוםמקבללא.החדשה

המבקרהחשבוןרואה
ושותיעצמון.צ-משרד

א"ת8ישראלמקוהרחי-מען
עצמוןציון-האחראיהשותףשם
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היופהניהולאופן
החברהדירקטוריון

ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20098שנתבמהלךהתכני .ביקורתוועדתהשקעות
נוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי

גםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוןבישיבות.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווחלהגיש
.בחברהאחריםתפקידיםבעלי

ועדת.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון

ועדתבדיוני בנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות
.ספציפיותלהשקעות

פעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעורתהחברה
ועדתבדיוני סייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבל
בנוגעהןהתיקיםמנהלאתוהנחההתיקיםמנהלועםהקופההנהלתעםמתמידקשר

נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלההשקעותתחום

וכשתפקידהמ" לפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתלנהל
הוראותכלליישום הדין

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלות

חלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומרהתיקיםמנהל
ההשקעותועדתמחברי לעדכנםכדי

התיקיםמנהל.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמסלהתייעץוכדי
ערךבניירותוהשקיע,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתיישם

.האמורותולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון

החברהשלהכלליהמנהל,שלו
פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיסחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
לביצוע,עמיתיםלהעברת,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלנציגי
ועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף
כינוסמאזשבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריוןשלאוההשקעות
שוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטותיישוםעלדיווחכולל,הקודמתהישיבה
.בפרטהקופהשלההשקעותתיקמצבועלבכללההון
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הפניםמבקר

מערךאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,החברהנדרשה,2008משנתהחל
בכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימיתהביקורת

תחומי ,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס,הקופהפעילות
הפנימיתהביקורתמערךפעילותהסדרת

.ועודכתוביםעבודהבנהלי
הביקורתלועדתשהוגשה,העבודהתוכניתלאורפנימיתביקורתמקיימתהחברה

.2011-2008בשניםידםעלאושרהאשר,ולדירקטוריון
.האוצרלאישורהוגשההתוכנית

שירותיםונותניספקים

-10פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."שירותיםונותניספקים"

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל
עהמוחזקיםבתאגידיםהצבעהבזכויותשימושנוהל

מסדירהקופהי"עאושראשרגמלקופתי" לאופןובנוגעבאסיפותלהשתתפותבנוגעהקופהמדיניותאת
הנוהל.באסיפותההצבעה כפוף

,הבאיםהפרסומיםלרבות,הדיןולהוראותהכנסהמסלתקנות1ה41תקנהלהוראת
:הדוחבשנתשיצאו

גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.1

"
באסיפהמנהלתחברההשתתפות)

2009-ט"התשס,(הנללית

מחויבתמנהלתחברהבהםמקריםמפרטותאשרהתקנותלתוקפןנכנסו09.10.8ביום
גיבושאופןאת,בוהצבעהזכותבעלתשהיאתאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתף
.ההצבעהלחובתהסייגיםואת,הצבעהבדברהמדיניות

-מהתחילה)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר11-9-2009חוזר.2
(0.1.1ן

חובתאתהמסדירזהחוזרפורסם,1בסעיףכמפורט,בענייןתקנותלפרסוםבהמשך
הואבהםבתאגידיםבפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוף
.הצבעהוכותבעל

באסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל
הנוהל.ההצבעהאופןולגבי עסקאות:הבאיםלנושאים,היתרביו,מתייחס

משרהנושאיהעסקת,וענייןשליטהבעליעם
אופציותהקצאת,מסוימיםסעיפיםלענייןתקנוןתיקון,משרהלנושאיוביטוחשיפויומתן

,דיבידנדחלוקת,משרהנושאיואינםענייןבעלישאינםלעובדים
פנימייםדירקטוריםמינוי וחיצוניים

.העסקתםותנאי

הנציגיםלהכרעתתובאבהוהצבעהבאסיפההשתתפותמקריםבאילוקובעגסהנוהל
.קשוריםצדדים:לדוגמא,ההשקעותועדתשלהחיצוניים

ושותארז,נפתלי-בןשמשרדאישרהההשקעותועדת
באסיפותהקופהאתשייצגהגוףיהיה' .השונות

:להלןהמפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל

שלההצבעהודרךהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהבהןאשראסיפות
בהןהצבעהדרךלענייןשההחלטההאסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווח.אסיפותבאותןהקופה

,הנסקרתבתקופה(לעילבסעיףכאמור)ההשקעותועדתלהכרעתהובאההשתתפותחובתאו/ו
הגורםלהמלצתאוההצבעהלמדיניותבניגודהצבעהשלובמקרים

יפורטו,הענייןלפי,המקצועי



בעמפעליתגמלשופתלניהולחברה"שובל
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(המשד)ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

רשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאשראסיפות
לאיוהנימוקיםהאסיפות .בהןהשתתפות

,קובעהנוהל-ועדכונםהנהליםבנושאלדיוןהתייחסות
ועדתתקייםלשנהאחתכי .הצורךבמידתותעדכנסלנהליםבנוגעדיוןההשקעות

בצירוף,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהקופה
.שלהההצבעהמדיניות

ניתןשבאמצעותוחשובתחוסהכלליותבאסיפותרואההקופה
ועיוותיםמוסכמותלשנות ההוןבשוק

.המיעוטאחזקותוביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראלי

וברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעובנוהל,כאמור
דבר,נושאיםשלרבבמספרהצבעהלגבי ובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשר

.הצובוריותהחברותמול

ממשלאיכותמדיניותאתגםתואםההצבעהאופן
.לחוזרבהתאםהקופהשאימצהתאגידי

אתלהעבירלקופהמאפשרתשנהמדירבותבאסיפותההשתתפות
הנושאיםלגביתפישותיה הציבוריותהחברותבקרבהשונים

המובאיםהאסיפותסעיפיניסוחאופןעלהן,ולהשפיע
.האסיפותתוצארתעלוהןלהצבעה

.אסיפות20-ב2009שנתבמהלךהשתתפההחברה

.באינטרנטמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים

והטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה
-17בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטי

הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
-13פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

."מיסוי"

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים

-17פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."עסקיתואסטרטגיהיעדים"
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לימים("ההברה"-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברהשובלשלהמצורףהמאזןאתביקרנו

כספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולתקופותוהפסדרווחדוחואת2009-ו2008בדצמבר31
אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהנםאלה

.ביקורתגיעלבהתבסס

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפי-על.1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)

ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה
גםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיוהשלמידגמיתבדיקהכוללת

וההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינה
בסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשל

..דעתנלחוותנאות

שלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
באותםהמסתיימות2008לתקופותפעולותיהתוצאותואת2009-ו2008בדצמבר31לימיםהחברה

a1sraelמקובליםכספידיווחלתקניבהתאםתאריכים

~
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,אשרגולדשלגר,אני

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
:להלן)מ" .("הדוח":להלן)2009לשנת("החברה"

חסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבו

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםיוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,

ןהדוח

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו.ב
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ג
שאירעכספי המכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוח
-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי
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ימ'בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת
:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהשנתיהדוחאתסקר.1
:להלן)מ"

.("הדוח":להלן)2009לשנת("החברה"
ולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתועלבהתבסס.2

הנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסר
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהן

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתועלבהתבסס.3
שלהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהחברה

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.4
-וכן,החברהשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו(ב)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ג)
שאירעכספי המכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוח
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק
הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכו,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(י
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחםשישאחריםעובדיםמעורבים
,י.כספידיווחעלהחברה

על,אחראדםכלאונמאחריותהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי
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בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
מ"

מאזנים
מדווחיםיבומים

(חדשיםשקליםגאלפי)

ליוםליום
09/12/3108,12/31גשר

(נמגוקר(נמגוער

נכסים

שוטףרכוש

בבנקיםמיומנים

13,הגמלקופת-חייבים מראשהוצאות

השוטףהרכושכלסך
137נ27

....--.

התחייבויות

שוטפות"התסייטי
שרותיםלנותנילשלםהוצאות

212137. קופת-וכאים
458הגמל

שוטפאהתחייטיותהכלסך
270137

ט

/'י11נ222
מהחשתנפרדגלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

(ן.הכספיים מ.ן

-
)JIltl

Sh

1-עלב,.=י
_

יש-'4='._
שירניתךל"מנכהדירקטוריוןר"יו

ללמפעיל"



בעמפעליתגמלעופהלניהולחגרה-שובל
מ"

והפקדרווחדוחות
מדווחיםטכוסים

לתוצאהלשנה
08/6/1מיוםשנסתיימה

ועדביום
08,12/31ג09/12/3נאור

ומגוערן4גוקר1)

הכנסות

6הגמלמקופתניהולדמי
962523

._---------הוצאות
ונלוותשכרהוצאות

5243 הוצאותוהחזרגמוליםדמי
97ועדותוחברילדירקטורים

50 50יהבבנקניהולעמלת

"5השקעותתיקניהולדמי קרןביחידותהשקעהבניןניהולדמי
2"חוץובקרן

השקעותייעוץ
40 2.חשבונותביקורת

29 21משפטייעוץ

45 30מקצועיםשרותים

25פנימימבקר

95 81ביטוחים

110 33והשתלמויותעיוןימי

5מחשובשירותי

-141 ו)אגרות
3 משרדואחזקתדירהשכר

2(.)ושיווקפרסום

33(י)לעמיתיםדיוור

אחרותהוצאות

-12
הוצאותסך

962523

__=-=-=נננקיר11ח _
_.נ

י71.ושרסוס!בסערס.לעמית1ר,.הןהזנאיהננללי717מח

חלקמהוויםהמצורפיםהגאורים
.הכספייםמהדוחותנפרדבלתי



בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובללניהולחברה
מ" 2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
קופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ" להלן)ענפיתגמל

.("הקופה" הקופה
ומיועדת,(להלןכמוגדר)הגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינה

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתים

:הגדרות.ב

:אלהכספייםבדוחות

ולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
-גמלקופות תשכ

.1964-ד"
הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3

.לסטטיסטיקה
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף.4
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5

,ה"התשס-גמל 2005.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
עריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות

דוחות ועל,כספיים
.20-2-2005מספרגמלחוזרפי

נוקפיםבפועלוהוצאותיהוהכנסותיה,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
לחשבונות הדוחות,לפיכך.בקופההעמיתים

בהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעל
אינםעצמי עלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפים

לדוחותצורפוולאהכספייםבדוחותהמצוי .הכספיים
וההצגההפעילותמתבע.ב

.חדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות
והוצאותבהכנסותההכרה.ג

.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
ונכסיההקופהפעולות.ד

בתמורה,הקופהעמיתילטובתבנאמנותמנהלתהחברה
.הקופהנכסיאת,ניהוללדמי הקופהשלוהתחייבויותיהנכסיה

בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהלים
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.הכספייםבדוחותונכסיההקופהפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים
)IFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ה

שהדוחותמנתעל,לבצעושיש,הכספייסבדוחותמהותיתיקוןאין
שנערכוכדוחותייחשבו

-להלן)בינלאומייםכספידיווחתקניפיעל
בביאורהוצגהלאגםולפיכך,aFRSתקני

לדיווחבישראלמקובליםחשבונאותכללילפידיווחביןהתאמה
.IFRSתקנילפי
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2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדים

לנהלשתפקידה=מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהלההשקעותתחום הדיןהוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאת
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלות
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

הגמלקופתזנאים-4באור

הקופהמןכספיתמהעברהבעיקרנובעתהחברהבמאזןהקופהשלנטוהזכותיתרת
איןולחברההואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותתשלוםלצורךשנועדה,לחברה
עצמהמשלמקורות

ענייןבעלי-$באור

.בזכותנםאלפי58בסךהינההחברהבספריהקופהיתרת2009בדצמבר31ליוםנכון.א
.נםאלפי962בסךהיו2009בשנתמהקופהניהולמדמיהחברההכנסות

:ענייןלבעליההברההוצאותפירוטלהלן.ב

שנסתיימהשנה/לתעופה
בדצמבר31ביום

20092008("*)

ח"שאלפיח"שאלפי
9750דירקטוריםגמול

11033ביטוחפרמיות

2425והשתלמויותעיוןימי

08ג231כ"יה

הכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(י)
.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשה

.בחברההמבניהשינוימועד,2008ביוניגמיוםהחל(יי)
-37-



בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובללניהולחברה
מ"

2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשד)ענייןבעלי-5באור

:ענייןבעליבגיןהחברהיתרותפירוטלהלן.ג

בדצמבר31ליום

20092008

ח"שאלפיח"שאלפי

(18)(39)לשלםדירקטוריםגמול

-79מראשביטוחפרמיות

עצמיהון-6באור
.הגמלקופותחוקהוראותפיעל,עצמיהוןקיוםמחובתפטורההחברה

ניהולמדמיהכנסות-7באור

גובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
שלבפועלסכומןלפי,הקופהמעמיתי .השונותהניהולהוצאות

הוצאות-8באור

ניהולדמיגובהוהיאענפיתגמלקופתמנהלתהחברה
לשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהלפי

.דיןכלהוראותפיעלהמירבי

הפרשות.מזומןבסיסעלניהולדמיהוצאותבספריהרושמתהחברה
לשלםלהוצאות נערכותמראשולהוצאות

.הכספייםהדוחותהכנתבמסגרת,בלבדכספידיווחלצרכי

מיסוי-9באור

לאהמסבשנת.המסיסרשותלעניין,רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
לחברההיו עלבמסחייבותהכנסות

דוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפי



בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובללניהולחברה
מ"

2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

נושףמידע-10באור

.הקופהשלהנפרדיםהכספייםבדוחותראה,הקופהלגבינוסףמידע

המאזןתאריךלאחרארועים-11באור

תמדדעלה10/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
מדד,%37.7שלבשיעור100א" עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

המחיריםומדד%81.1שלבשיעור
שערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)לצרכן

הדולר בנקוריבית
נ%25גל'וגומדתעינוי'ללאנותרהעראל'י


