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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל

,בינייםדוחות

-==-7=-

2012בספטמבר30ליום

(מבוקריםבלתי)

הענייניםתוכן

עמוד

5-2הדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8החשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכוללהרווחעלדוחותתמצית

12-11בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א

הסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכר

.ועצמאים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
לקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמס

.2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישית

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ה
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.ז
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים
.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניתם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
וחברהאינטרנטספקי,ביטוחייועץ,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,סיכוניםמנהל,פנים

.נכסיםלשערוך

קרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון.י
.הקופהניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמות



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

מספרמספר-סוג
חשבונותחשבונותעמיתים

ליוםליום
12/9/3011/12/31

751,4738,4.שכירים

263278עצמאים

014.5016.5הכלסך

.פיצוייםחשבונותכולל

נטו,הקופהנכסיסו

גמלהעסקיםליוםנטוהקופהנכסיסך.כלליהשקעותמסלולבמסגרתמנוהליםהקופהנכסי
.עואלפי767,122עלעמד(בחודש27-השהוא)2012ספטמברבחודשהאחרון

הדוחבתקופתהקופהתשואות

.%99.5שלבשיעורברוטונומינליתתשואה2012/9-1בתקופההשיגההקופה

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי708-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

-3-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת

קופות":להלן)לפיצוייםואישיתלתגמוליםגמלוקופותלקצבהמשלמותשאינןהגמלקופותנכסי
ביוםח"שמיליארד0.159לעומת,ח"שמיליארד2.166שללסךהסתכמו2012/9/30ליום("הגמל
.%53.4שלגידול-2011/9/30

.%87.8הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד4.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד6.9-בהסתכםתקופחבאותההגמלמקופות

2012שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסעירת
מאתרו

.לשנהo/3e-כשלבקצבנמשכהבישראלהצמיחהכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתונינוספתהרעהנרשמההרבעוןבמהלך

בגירעוןהעלייהעםלהתמודדכדי.מהתוצרo/4e-ל%5.3ביןלהיותצפוי2012לשנתהממשלתי
.וישיריםעקיפיםמיסיםהעלאתעלהממשלההחליטה
.%25.2שללרמה%5.2שלמרמהברבעוןירדהישראלבנקריבית
.הרחוקובמורחבארהייב,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם
עודכנוהעולמיתהצמיחהבנושאהבינלאומיתהמטבעוקרןהעולמיהבנקשלהמאקרותחזיות
.מטהכלפי
המרכזיהבנק:מרחיבותתכניותהציגוהעולםרחביבכלוממשלותמרכזייםבנקים,בנוסף

הציגהאמריקאיהמרכזיהבנק,בקשייםהמצויותמדינותשלח"אגלרכישתתכניתהציגהאירופי
המרכזייםהבנקיםוגם,הדיורבשוקלתמוךמנתעלמשכנתאותמגוביערךניירותרכישתתכנית

.מרחיבותתכניותהציגוויפןסיןשל

החובואגרותהמניותשחוי

א"תמדד.%5.12ובין%7.8שביןבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.הקודםברבעוןהחדההירידהאתתיקןובכך,%1.17שלבשיעורעלהבנקים
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
תלמדד:עלובונדהתלמדדי.%25.1-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%34.3-בעלה
.%25.5-בעלה40בונדתלומדד%1.4-בעלה20בונד

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%15עדשלבשיעוריםעלובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%6-כשלבשיעוריםעלוב"בארה
המניותבשווקיבעליהשתמךהעיקריהגורם.%6.6שלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםמדד
שאכןציפיות.והממשלותהמרכזייםהבנקיםשלאגרסיביתלהתערבותהמשקיעיםציפיותהיה

.התממשו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%%%

12.214.117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד

00.634.334.4מדדצמודממשלתיח"ג

-22.505.477.1מדדצמודקונצרניח"ג

425.123.5.ת2צמודלאממשלתיה"ג

]MSCI WORL52.1172.662.7-

-2555.944.1216.18א"תדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת האפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף
עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

דיווחעלפנימיתבקרה,
כספי

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

ל"מנהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות(111(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

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

י,1!



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואתריסאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקתנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוההמכוסה

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

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת2012בספטבר30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוחאתהכולל
.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהושלתשעהשללתקופותהכולל

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות

בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון
.סקירתנועלבהתבססאלה

סקירההיקף
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

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

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה
,ערוךאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות34IAS,בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההון
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2,31ג/12/9/3011/9/3011באור

(מבוקר)(מבוקרנלא(מנוקרנלא

ודינ4!3ל

שוטפיםנכווינו

99292246בבנקיםמזומנים

7892871מ.ס.קחייבים

41,12מראשהוצאות

230370349השוטפיםהנכסיםכלסך

-...-..-..-...-...
שוטפיפבלתינכסים

4811ןדוקפי
888שוטפיםחבלתיהנכסיםכלסך

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

וצו238378הנכסיםכלסי

התחייבויות

ntowiwהתחייבויות

2366318[9שרותיםלנותנילשלםהוצאות

239ן5ן3הגמלקופת-וכאים

234378357השוטפותההתחייבויותכלסד

-..-.-.-...-..- שוטפותבלתיהתחייכותת.
--4נטו,מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

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

וצו238378ההתחייטיותכלסך

.בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהומםהמצורפיםהבאורים
,/

"4

'הכספייםהדוחותאישורתאריך

"
,

גאשר-משל

~

[מוויראובןח"רושלגר

כספיםמנהלל"מנכןדירקטור



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיסהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

11/12/31א11/30א11/30אס12/9/3011/3באני לא)
מבוקרן)מבוקהנלא(מבוקרלא)מבוקהלא)(מבוקר

הכוסות

הגמלמקופתניהולדמי
מזומניםושוויממזומניםהכגסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרדירקטוריםגמול

(יהבבנק)תפעולשירותי

(ס"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי
השקעותתיקניהולדמי
השקעותייעוץ
כספיםמנהל

חשבונותביקורת
משפטיייעוץ

מקצועייםשרותים
פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי
מחשובשירותי
אגרות
משרדואחזקתדירהשכר

ושיווקפרסום
לעמיתיםדיוור

אחרותהוצאות

ההוצאותכלסך

כוללרווח

.וש.אלפ35-כשלבסךקודרותתקופותנציןם'קונ'תנהל(')

703718222249

5222

708721224251

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

51421914

76582128

921003132

36351211

65752125

2929910

57422014

3129104

33331011

3384533

69602313

46551419

272599

13-4-

2211

16(18)(*)55

639214

171373

2ןע2

708721224251

ן------------------------------
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938

944

..........

66

82

131

46

95

38

56

39

45

91

68

72

32

4

(12)(*)

45

22

ע

944
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.בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדביתיחיקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
בינייםהבכפייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

פללי-1באור

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

וחשבונאיתמדיביווצ-2באור

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

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1,1(5"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותהכלולהמידעעל
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייסלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייסבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהבשפייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

הגמלקופתזכאים-3באור

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

פיקדון-4באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך

.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןנההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש

הגמלמקופתניהולדמי-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופהניהולהואעיסוקהשכלהחברה

קשוריםצדדים-7באור

חולקות(מ.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה
במקבילמכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותימשרד
.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברותבשתי
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