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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלי
הסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכר

.ועצמאים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.

המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
2008.

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

(ם"שלAD1-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםת"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.
השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך

,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימים
.(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה*
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופעלה,מכךהמשתמע
עםהתקשרההחברה2011באפריל26מיוםהחל.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה
השקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהבמקוםהקופהנכסילניהולמ"בעערךניירותפסגות

.מ"בע

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.

מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניתם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
.נכסיםלשערוךוחברהאינטרנטספקי,פנים

קרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון.
.הגמלקופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמות

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר.

חשבונותמספרחשבונותמספר'עמיתיםסוג
,,

3/31/ליום11'
12/31/ליום10

752,4731,4שכירים

311316עצמאים

063.5047.5כ"סה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011במרד31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

מומנוההוצאות.ח"שאלפי249-בכהסתכמו2011שנתשלהראשוןברבעוןהחברההוצאות
בדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמימהכנסותברובן

.הסקוריםהכספיים
.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת

מיליארד0.170שללסךהסתכמו2011/3/31ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי
nrrw,%35.0שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד6.170לעומת.

.%29,6הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

בקופותהמשיכות.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד1.4היההגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד5.7-בהסתכמותקופהבאותההגמל



הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקופהשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקפתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
2011/03/31

389,135נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

2.ן%7מזומכיכושווימזומנים

1.84ל83סחיריםערךניירות

%71.5סחיריםשאינהערךניירות

7.ול36והלוואותפקדונות

(0~ל07:)נטו,הנכסיםיתר

2010/03/31

744,131נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%41.1מזומניםושווימזומנים

81.ול71סחיריםערךניירות

%80.7סחיריםשאינםערךניירות

9_ל04:והלוואותפקדונות

0451.0נטו,הנכסיםיתר

2010/12/31

583351נטו,הנכסיםכ"סה ..,..

עיקרייםמרכיבים

%41.7מזומניםושווימזומנים

%54.83סחיריםערךניירות

%18.6סחיריםשאינםערךניירות

%73.7והלוואותפקדונות

0_1454נטו,הנכסיםיתר



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2011/3-1

],780הפקדות

(],864)משיכות

(997)(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(],08])נטוצבירהכ"סה

2010/3-1

],788הפקדות

(335)משיכות

(472)(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

98]נטוצבירהכ"סה

2010/12-1

957,6הפקדות

(345,3)משיכות

(934.2)(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

678נטוצבירהכ"סה



לניהולחברה-שובל
"

מ"בעמפעליתגמלופת

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתהקופהתשואות.ג

2011,3-1

%11.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/3-1

%19.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/12-1

%88.7מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011במרץ31ליוםהצמדהבסיסלפיהקופההשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץהמחיריסלצרכןהצמדהבלא

836,2-32-868,2מזומניםושווימזומנים

317,69134,38-339.7790,4סחיריםערךניירות

660,767-727,7-סחיריםשאינםערךניירות

965,9--965,9-והלוואותפיקדונות

44--242השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

3397394.5יי155.72801.55ההשקעותכלסד

'%00לוP/1p5לו%5341הקופהמהשקעותבאחוזים

2010בדצמבר31לעם

935-355,2-290,3מזומניםושווימזומנים

990,68205,37-830,7025,4סחיריםערךניירות

374,867-441,5-סחיריםשאינםערךניירות

נ,556--556,10-בבנקיםפיקדונות
256--24232השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

949.6951367422.21830568ההשקטתכלסך
,

%51%41%2%6%00הקופהמהשקעותבאחוזים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

הצמיחה.הכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
בנקשלהמשולבהמדד.הייצואבנתוניושיפורהמקומייםבביקושיםהגידולבהמשךמתבטאת
ומרץפברואר,ינוארבחודשים%5.0-ו%5.0,%6.0שלבשיעוריםעלההמשקלמצבישראל

.בהתאמה
.%7.0-בהראשוןברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
העלייהרקעעל,%5.2שללרמהo/2eשלמרמה,במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,בפועלהאינפלציהבקצב

החובואגרותהמניותשוק

ומדד%4.0-בירד25א"תמדד:%3.3עדשלבשיעוריםבארץהמניותמדדיירדוהראשוןברבעון
זובתקופה.%1-ל%5.0ביןעלוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.%34.1-בירד100א"ת

אגרותשוק.%46.4שלבשיעורהאירומולונחלש%91.1שלבשיעורהדולרמולהשקלהתחזק
-בירדממשלתיותמדדצמודותח"אגמדד:הואאףשליליותתשואותהציגהממשלתיותהחוב

ברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האגמדדי.%32.1
.%05.1שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%52.0שלבשיעורעלה20בונדהתלמדד:האחרונים

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים .אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהפוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית. .האינפלציהבקצבעלייה.

.הריביתהעלאתבקצבעלייה*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/3-110/3-12010

%%%

70.086.0-66.2לצרכןהמחיריםמדד

32.1-73.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

89.130.503.13מדדצמודקונצרניח"אג

00.1-78.103.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD64.474.255.9

2540.0-34.784.15א"תמדד

-8-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהראשוןברבעוןהקופהפעילות

אלח"שמיליון2.5-כרכשההקופה2011שנתשלהראשוןברבעון:להמרהח"ואגמניותאפיק

.%28-הסביבנשארהבמניותהאחזקה,ח"שמיליון8.4-כשלמכירותמול

החשיפהח"שמיליון2.1-כהקופהרכשה2011שנתשלהראשוןברבעון:קונצרניצמודאפיק

.%19-ל%18שלמרמהעלתהזהלאפיק

מולאלח"שמיליון5.3הקופהרכשה2011שנתשלהראשוןברבעון:ממשלתישקליאפיק

.%24-הסביבזהלאפיקהחשיפהח"שמיליון65.1שלמכירות

:2011הראשוןלרבעוןתנועותריכוז

צמודותלאממשלתיותח"אגצמודותקונצרניותח"אגלהמרהח"ואגמניותהפעולהסוג

ח"שמיליוני5.3ח"שמיליוני2.1ח"שמיליוני2.5קניות
ח"שמיליוני65.1-ח"שמיליוני8.4מכירות

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2011/3/312010/3/312010/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
373436.(ח"שבאלפי)

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדייהגוף'-להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
זוהקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

-9-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
.("הדוח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

וףן1,ין
ל"מנכ,גולדשלגראשרתאריך



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובן,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

2011במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
.("הדוח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

דוו,יו
~ תאריך

כספיםמנהל,סוויריראובן
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לכבוד
שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעמפעליתגמלשפתמניהולחביה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח'הנדון
חברה-שובלשל

~

lnui_?מ"בעמפעליתגמליפת

חברה-שובלשךהמצורףהכספיהמידעאתה:
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהול

הכנסותדוחותואת1.201במארס13ליוםהמאזןאתהכולל
המדיניותעיקריעלהביאורואחוהוצאות

החודשיםשלשתשללתקומהאחריםוביאוריםהחשבונאית
.תאריךבאותושהסתיימה

כספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנחלההדירקטוריון
לתקןבההאםאלהבינייםלתקופת

והנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות
בטוחההוןשוקאנף-האוצרמשרד

היאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו.וחסכון
בינייםלתקופתנספימידעעלמסקנהלהביע

.סקירתנועלבהתבססאלה

הייי
מקירה

שלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתל
כספימידע

שלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערבתבינייםלתקופות
לתקופותכספימשעשלסקירה."היישוה

~

לענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר.מבירוריםמורכבתנוים
נהליומיישים,והחשבונאייםהכספיים

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםקירה
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

מאפשרתאינהולפיכךכישראלמקובליםביקורתלתקני
ניינים.דןלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהייהמשמעותיים
.קורתבשלדעתחוותמחוויראנואין

לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא.סקירתנועלןהתבםם
ערודאיננול"הנהכספישהמידעלסבור

שוקאגףהאוצרמשרדוהנחיות34IAS.בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההון

--,.",1,(ןיציוןעצמון
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הכספיהמצבעלדוהותהמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

לייםליוםליום
31/גב/0/3/3110ב11/3/31באור

ןמתוקר)מבוקהלא)(מבוקרנלא

םנכסי

שוטפיםנכסים

217259153בבנקיםמזומנים

-35-שוניםחייבים

375-76הגמלקופת-חייבים

95229מראשהוצאות

301346258שוטפיםנכסיםכ"סה

---.-..-------------

שוטפיםשאינםנכסים

48-8פיקדון

8-8שוטפיםשאינםנכסיםכ"סה

-.---------------

1211ננ1פ3הנכסיטכלסד

ההחייתיות

שוטפיההתחייבייות
246נ30223שרותיםלנותנילשלםהוצאות

-3-116קופתהגמל-זכאים

116שוניםזכאים

303346262שוטפותהתחייבייותהכלסד
--.------....

התחיימיש
צגיי

6-4מעבידשבדיחסיייים

9ההתחייבויותכלמן

~

116נ3

~

2

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיתלעמהחיםהמצורפיםהבאורים

4/מ1---/יץ,קחו2-(דועןן,(

סוויריראובןגולדשלגראשרקרישפיןמשה/הכספייםהדוחותאישורתאריך
כספיהמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקלפתלניהולחברה-שובל

הבוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלישת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

11/03/3110/03/3110/12/31באור

מבוקרמביקרלאמבוערלא

הכנסית

],5248252080הגמלמקופתניהולדמי

1-2מזומניםושוויממזומניםהננסות

249252182ההכנסותכלסך

6הוצאות

151538ונלוותשכרהוצאות

202696ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

3442161(יהבבנק)תפעולשירותי

12-10(ם"שלומגןמשלימיםתפעולשירותי

2626106השקעותתיקניהולדמי
9939השקעותייעוץ

--14כספיםמנהל

8733חשבונותביקורת

111145משפטיייעוץ

13135מקצועיםשרותים

[233569פנימימבקר

,222738ביטוחים
6121והשתלמויותעיזוימי

133אגרות

1438]0משרדואחזקתדירהשכר

131650ושיווקפרסום

5524לעמיתיםדיוור

71476אחרותהוצאות

)24925282ההוצאותכלסך

----------

--_,נ__כוללחח"ר

.הכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרד31ליום

כללי-1באור

-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה.בנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת

.כתאגידפעלההקופה2008במאי31ליוםעד.1996בפברואר11ביום,הציבוריבסקטור
.החברהידיעלהקופהמנוהלתזהמתאריךהחל

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה
הסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגים

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ב
המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוקופת,ואילך
2008.

חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת

הגמלקופתיתרת-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

החברהבהםבמקרים.הקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
o<צריכה

~

wמקדמהלחברהמעבירההקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקים
ביתרהכלולה,קיימתאם,כאמורמקדמה.מהעמיתיםשייגבוהעתידייםהניהולדמיחשבוןעל
.החברהבספריהקופהשל

-5



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

פיקדון-4באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך

.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש

הגמלמקופתניהולדמי-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-7באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:המוסדייםלגופיםושקשורים2011שנתשלהראשוןברבעון

,(3'מסתיקון)(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק0
.2011.3.10מיום2010-א"התשע

מיום2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוק0
2011.1.6.

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק0
.2011.1.26מיום2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010

אשר2011-א"התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת0
.2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה

סליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכירטיוטת0
.2011.3.27מיום2011-א"התשע,(_'מסתיקון)(פנסיוניים

מיום2010-א"התשע,(שעההוראת)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות0
2011.1.4.

2011-א"התשע,ניהולדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2011.3.27מיום

,(...תיקון)(הפצהעמלות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2011.3.27מיום2011-א"התשע

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות0
.2011.3.14מיום2011-א"התשע,(השתלמות

,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2011.3.9מיום2011-א"התשע

מחברההנדרשמזעריעצמיהון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2011.1.12מיום2011-א"התשע,(מנהלת
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהבתפייםלדוחותבאורים

2011במרץ31ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-7באור

טיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוףי6-9-2011מוסדייםגופיםחוור0
.2011.3.28מיום'כספיםוהעברתלמשיכהבבקשות

מיום'ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירורי5-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0
2011.3.28.

מיום'סחירבלתיחובנכסשלהוגןשווילקביעתמודל'3-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0
2011.3.16.

אוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה'1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר0
.2011.3.15מיום'השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשל

.2011.3.14מיום'פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר0
.2011.3.14מיום'עדכון-שירותיםלמתןהסכמים'ויועציםסוכניםחשר0
מיום'מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות'מוסדייםגופיםחוזר0

2011.3.16.
החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה'1-9-2011מוסדייםגופיםחוזר0

.2011.2.28מיום'הפנסיוני
.2011.3.27מיום'הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי'מוסדייםגופיםחוורטיוטת0
מיום'שנייהטיוטה-מוסדייםבגופיםעמיתיםנתוניטיוב'מוסדייםגופיםחוורטיוטת0

2011.3.20.
מיום'שנייהטיוטה-ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

2011.3.9.

.2011.2.28מיוםטיוטה-ניודממשק-'גנספחמוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
הנכסברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2011.2.21מיום'טיוטה-הבודד
לאחובבאיגרותמוסדייםגפיםהשקעתלענייןהוראות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2011.2.8מיום'טיוטה-הבהרה-ממשלתיות

מיום'שלישיתטיוטה-מנהלותמחברותהוןדרישות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0
2011.1.12.

.2011.1.4מיום'טיוטה-דיגיטליתחתימה'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0

המאזןתאריךלאחראירועים-8ביאור

2011באפריל26מיוםהחלנכסיהניהוללצורךמ"בעערךניירותפסגותעםהתקשרההחברה

.מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהעםבמקום
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