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מ"בעענפיתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

קופת-שובלבניהולעוסקת,(החברהיי"ולהלןמ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
שכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.(הקופאי"להלן)ענפיתגמל

.ועצמאיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטור

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתחינההקופה.ג

שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילד
המס

אישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמו
אגףמולבברור.13/5/5עדוכן2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצויים

.יוארךהשעההוראתתוקףכינמסרוחסכוןביטוחההוןשוק

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

תפעולשירותילחברהשמספקהגוףהינו("יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.ה
.הקופהעמיתיעבור

מוסדייםלגופיםתפעולשירותימתןוהפסקתהפעילותסגירתעליהבבנקשלהודעתובעקבות
וזאתחדשמתפעללבחירתתחרותיבהליךלפעולהחברההחלה,2014בינואר1-מהחל

.החברהדירקטוריוןלהחלטתבהתאם

~oמגןחברתעםהתקשרההחברה.1 r>wשירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותים
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

ופועלים,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.ן
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניתם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
לשערוךוחברהאינטרנטספקי,ביטוחייועץ,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,סיכוניםמנהל
.נכסים

פנימימבקרמינויההוןשוקאגףידיעלאושר2013באפריל21פיוס.י
.חדש



מ"בעענפיתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

חשווניתמספליקאועגתטקפר,ןשןןי%ושששאןי%

)ם%וו,ן,,וו!!ןןן,ןןןןןןן!ן,ן,ן",ן,,ן,,ן;;:ן;.ך

"
,יו/6

ליים',
1ן/12/ן'

728,4741,4(*)שכירים

249260עצמאים

977,4001,5הכלסד

.פיצוייםחשבונותכולל(.)

נטו,הקופהנכסיסו

20122012/12/31עש63ש2013/3

231,121696,119620,123

,,,;י,:,!'ן,ילמנקיפךקצטגךת,מ
2012/12-1ן2013/6-12012/6-1

%02.2

2013/6-1

288,3הפקדות

(348,3)משיכות

(399,4)(אליהןאו)אחרותמקופותנטוזכויותהעברת

(459,4)נטוצבירההכלסך



מ"בעענפיתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתהילתח"שאלפי456-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחהחוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמחלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית



מ"בעענפיתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצחיר,גולדשלגראשר,אני

בעענפיתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.)
:להלן)מ" החברה"

.("חדור":לחלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("
מצגבוחסרולאמזנותיתעובדםשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוחדוה,ידיעתיעלבמתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדחשל
.בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

ומידעוכרבעונייםהכספייםחדשות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי המצבאת,המתותייךחבתינותמכל,נאותבאופן

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספי המכוסיםולתקופותלמועדים
.בדוח

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתהגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרתקביעתעלפיקחנואו,כספי
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

להוראות))IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבחולאםערוכיםחכספייסשהדוחות
,חתוןשוקעלהממונה

לגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוי מסקנותיה

התקופוןלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן;תערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלודוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרח
:כספי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעותייסהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפויים.סביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחelv<,לעבד,לרשום

ביס-)משאוההנתלהמעורבתבה,מזנותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברחשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחסשישאתריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

מנכ,גולדשלגראשרתאריך
ל"



""YSענפיתגמלקופתלניהולחברה"שובל כספיםמנהלהצהרת

וגילוייםדוחות,הכתרות-כספידיווחעלפנימיתבקרח"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבחתאס)
שנקאגףשל" .(וחסכוןביטוח,החון

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

בעענפיתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
:לחלן)מ"

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("חחברח"
כיצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעוניעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיחנחוןמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסחלתקופהבחתייחסמטעיםיחיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המחותיותהבחינןתמכל,נאותבאופן

.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצחרההמצהיריםבחברתואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולהקרחהגילוילגבי
ונתליםבקרותשלפיקוחהתחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

י-יועללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחרים

דיונהעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרחקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידתלספקהמיועדת,כספי
1(8)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

~
ולהוראות(1

ןהחוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוההברהשלהגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופחלתוט,הגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זחברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרתשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוחצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדתיתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלחפנימיתהבקרח

שלבתפעלתה)אבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
חחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלחפנימיתהבקרח
-וכן;כספימידעעלולדווחלטכס,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלחפגימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י%11,הסג
-

-

------
כספיםמנהל,סותריראובןח"רותאריך



1Z(0.'ושותעצמון.צ .

AZMON

חשבון-רואי
.(%

98C~PA

13-אוגוסט-26

ג"משע-אלול-'כלכבוד
שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
המזיניותעיקריעלהביאורואתוהוצאותהכנסותדוחותואת2013ביוני30ליוםהמאזןאתהכולל

.תאריךבאותושהסתיימההחודשיםשלשתשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופתכטפימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות

בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון
.סקירתנועלבהתבססאלה

סקירההיקף
כספימידעשלסקירה"נישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישופ,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםגאלפי)

לייםליוםלייט
ג2/12/3ג12/6/5020(.)15,6/30

(ומביקר(מביקרלא,(מביקרלא)ביאיר

נכסינו
426447חובחויתרותחייבים

(יי)8(**)88בבנקפקדון-כיננסיתהשקעה

(*י)207(*ף%25272מזומניםושווימוומניס

262344262הנכסיםכלסד

--===

מחדשסווג(..)

1

--מניותהון

התחייבויות

51734נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

6245341258זכותויתרותוכאים

---
262344262תהתחייבויותכלסד

אאשך"

.א.2ביאורראה,מחדשסוד(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמשויםהמשרפיםחבאולים

כספיםמנהלודירקטורל"מחדירקטור



מ'בלמפעליתגמלקופתלניהםחברה-שובל

והפסדרווחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחירשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

13/6/30ביאור

~

2/6/302012/12/31ג(.)12/6/3013/6/30(

(מבוקר)(מבוקרלא)(מביקרלא),מבוקרלא)(מבוקרלא)

455481232246928נטו,הגמלמקופתניהולמדמיהכנסות

13-16מימוןהכנסות

456484232247934ההמסותכלסך

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

7456484232247934וכלליותהנהלההוצאות

32247934נ456484ההוצאותכלסך

----לתקופהרווח
===================================

,א.2ביאורראת,מחדשסווגק)

הכספקםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהחיםהמטרפיםהבאורים



מ"בעענפיתגמלקופתלניהולחברה"שובל
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

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

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1]1(8"להלן)1]5יבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אסאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלח
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/6/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/6/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012ביולי30מיום")ERS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

קשוריםצדדים-3באור
חולקות(מ.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה
במקבילמכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותימשרד

ביןזכותאוחובהיתרות.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברותבשתי
."קשוריםצדדים"בסעיףנכללותהחברות



בעייתמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הנספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/6/30(.)12/6/302012/12/31

(קר)מב)(קר)מבלא)(קר)מבולאחובהויתרותחייבים-4ביאור

-22מראשהוצאות

6247-קשוריםצדדים

26447חובהויתרותחייביםכ"סה
---

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

ליוםליוםליוט

12/6/302012/12/31(ל13/6/30

(קר)מב)(קי)מבלא)(קי)מביאנטו,לעובייםהטבותבשלהתחייבויות-5ביאור

--6חופשהבגיןהתחייבות

634פיטוריןבגיןהתחייבויות

--5קצרלטווחהטבות

1221נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בשנתח"שאלפי7סך),התקופהבמהלךח"שאלפי4לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(מ

ליוםליוםליום

13/6/30(.)12/6/302012/12/31

(מבוקר,ממקחלא,(מבוקרלא)זכותויתרותזכאים-6ביאור

(**)197304220לשלםהוצאות
(**)483738קשוריםצדדים

245341%25זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג(*י)

-(1-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספייםלדוחותביאורים

(הדשיפשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביץביוםביוםגיוסביום
12/6/302012/12/31(*ג3/6/30ג12/6/30(*)13/6/30

(מבוקר)מבוקהלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

4223241970

66552535101

2832141559

11116420

16148734

78584442172

2544132173

1531758490352

15187926

13187527

ששש181ש

202091039

3973022176

152181141

44נ2נ22321
10100

61001061(*)

0000(4)

212881346(*)

00001

עםגג11ם
8פ5228ש


