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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

בינייםכספייםדוחותתמצית
2012במרץ31

ענייניםתוכן

עמוד

5-2הדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8החשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכוללהרווחעלדוחות

12-11בינייםהכספייםלדוחותבאורים



מ"בעמפעליתגמלעופהלניהולחברה-שובל
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

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

.עצמאים)

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
לקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמס

.2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישית

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

לצורך("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותיקבלת

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים
.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי

מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:וניניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
יועץ,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,%50-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל,פנים

.נכסיםלשערוךוחברהאינטרנטספקי,ביטוחי

קרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון
.הגמלקופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמות



ענששזב

השפהשלעיקרייםנתונים

:העופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספו

45
8י(א,

276278עצמאים

516[026כ"סה

~

5

פיצוייםחשבונותכוללי

נטו,הקופהנכסיסך

השהוא)2012מרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנטוהקופהנכסיסך
עלעמד(בחודש29-

.ח"שאלפי628,122

הדוחגתקופתהקופהתשואות

.%74.2שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2012/3-1בתקופההשיגההקופה

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי237-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובהההברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת

קופות":להלן)לפיצוייםואישיתלתגמוליםגמלוקופותלקצבהמשלמותשאינןהגמלקופותנכסי
ביוםח"שמיליארד0.170לעומת,ח"שמיליארד4.163שללסךהסתכמו2012/3/31ליוס("הגמל
.%88.3שלקיטון,2011/3/31

.%21.0הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשל)ברוטהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניסחודשים12-בח"שמיליארד3.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד7.9-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות

-3-
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ימ'בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

2012במרץ31ליוםטוריוו"הדירדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקיקירת

מאקוו

בישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
מתוןבקצבנמשכה

הסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית
שלהשנייההמחציתבמהלך

הצמיחהתחזית.הייבואלנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
חטיבתשל

למצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר
מארסבחודשהמשק

הפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אתון2.0-בעלה
מתוןבקצבאך,במשק

ירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמהמיתשנרשםלזהיחסית
פעםהרבעוןבמשך

.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה-אחת

החובואגרותהמניותשווקי

ברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשון

ו.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה

למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגהחובאגרותשוקגם
%99.1-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה
.%87.1-בעלה40בונדתלומדד

.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
העיקרייםהמדדים

,%18עדשלבשיעוריםעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה
.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

נתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*
ןוהצמיחההתעסוקה

;המרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות*

הפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה*
ןבאירופה

באירופהפוליטייםשינויים*
,

.בעולםמדינותבמספרריביתהורדת*
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

~

or%%

38.070.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד

23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"ג

-90.389.177.1מדדצמודקונצרניח")

61.000.1-23.5צמודותלאח"ג

MSCI WORLI39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18א"תרד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

לעמיתהדיווחעלפנימיתבקרה

מוסדייםגופיםבחוזר(לעמיתלדוחבנוגעהפנימיתהבקרהעלההנהלההצהרות).ג.7סעיףיישום
החברה.בשנהנדחהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריותשעניינו10-9-2009

ונדרשתלעמיתהדוחשלהתיעודתהליךואימותהתיעודשלבסיוםעליהבמבנקדיווחקיבלה
.בחברההמבוצעיםהבקרהתהליכיאתלהשלים

-5-
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
.("הדוח":להלן)2012

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לדירקטוריון,המבקר 'ביותרהעדכנתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלקורת::%ש

לגבי

"
-י

ם

-

יי'יליי,ים,ם
ימייתפיל0'ןייייו'ק7

חייה"יי"
יין

י
ןגייתן"ן,.יןקניןי,

,
ה::ד%קנג:ג"ייחייננ4,יןת,2";ייק

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
כספיםמנהלהצהרת

כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
.("הדוח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרה
:כספי

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתהאובקביעתה הבקרה

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימית
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
מעורביםאוההנהלהמעורבתבה

.נספי
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהעותק

לגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי
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לכבוד
שלהדירקטוריון'הכר
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
המדיניותעיקריעלהכיאורואתוהוצאותהכנסותדוחותואת2012במארס13ליוםהמאזןאתהכולל

.תאריךבאותושהסתיימההחודשיםשלשתשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות

בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון
.סקירתנועלבהתבססאלה

סקירההיקף
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופוהכספימידעשלסקירה."הייסותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבהביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיתלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנת

,ערוךאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות34IAS,בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההון

"יע.ג
'טיע,

עצמוןציון
חשבוןרואה

י2.,פ1,'1תאריך



גמלעופתלניהולחברהישובל
מ"מפעליחעןע

הגססיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיטשקליפנאלם)

ליוטליוםליום

))/2ג/גג12/3/3111/3/31באור

(מבקו,(מבנקרלא,(מביקרנלא

נכווינו

שוטפיםנכסים

בבנקיםמניס)מז
381217246

,י-721 ק-חייבים

-3הגמלקופת-חייבים
75-

17932 ---מראשהוצאות

419301השוטפיםהנכסיםכלסך
349

--...;-...-.....

שוטפיםבלתינכסים

48ןדוקפי
88

-.............-......
2ג2222222הנכסיםכלסו

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

65%302118שרלהיםלנותנילשלסהוצאות

359-39הגמלקופת-זכאים

-7-1מ.ס,ק-זכאים

57ן424303השוטפותההתחייבויותבלמן

--............--...
שוטפותבלתיהתחייגויות

-36מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות
._ג_______________

2ט422222ההתחייבהותכליך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

שתאריך

ירי)סוראובןח"רוגולדשלגראשר,4טיקע,ןהכספייםהדוחותאישור קטפיםמנהלל"מנכן/,

,ע -9-



מ"בעמפעליתגמלקיפחלניהילחברה-שובל

-טייטה-
הבוללהרווחעלחחות

(חדשיםשעליםבאלפי)

לשלישתלשלושת
ישנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהtnttnv)wשנמתיימוש

ביוםביוםביופ

11/12/31ב1,3,3נ2/3/31נבאור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

5235248938הגמלמקופתניהולדמי
211מזומניםושוויממזומניםהכנסות

237249944ההכנסותכלסד
..............................

6הוצאות

131566ונלוותשכרהוצאות

202082ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

3134131(יהבבנק)תפעולשירותי

121246(שלדםמגן)משלימיםתפעולשירותי

232695השקעותתיקניהולדמי
10938השקעותייעוץ

161456כספיםמנהל

10839חשבונותביקורת

111145משפטיייעוץ

151391שרותיםמקצועים

232368פנימימבקר

172272ביטוחים

9632והשתלמויותעיוןימי

7.4מחשובשירותי
113אגרות

(.)(12)710משרדואחזקתדירהשכר
21345פרסו10שיווק

5522לעמיתיםדיוור

57אחרותהוצאות
21 ---

237249944ההוצאותכלסד

=:-=:-=---------כוללרווח
.בע-

__נ__
_ב

שאלפינ!שלבסךקודמותתקופותבגזהפרשותהיקוויכויל('1
.ח"

.הכספייםמהדוחותופרדבלתיחלקמהווזםהמצורפיםהבאורים



מ"מפעליהנ4עגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהבתפייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

כללי-1באור

גמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
.("הקופה"להלן)ענפית

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיברי.א

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

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1[1(5"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותהכלולהמידעעל
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראסאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

הגמלקופתזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

פיקדון-4באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך
.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

הגמלמקופתניהולדמי-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופהניהולהואעיסוקהשכלהחברה

קשוריםצדדים-7באור

משרדחולקותמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה
בשתיבמקבילמכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותי
.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברות

נוסףמידע-8באור

.2012.3.25ביוםמהדירקטוריוןפרשקרישפיןמשהמרהחברהדירקטוריוןר"יו.א
עלהחברהשלההשקעותועדתלחברסולניקיוסימרשלמינויואושר2012.5.23ביום.ב

ידי .וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף


