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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30

ענייניםתוכן

עמוד

5-2הדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8החשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכוללהרווחעלדוחות

12-11בינייםהכספייםלדוחותבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

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

.ועצמאים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה

המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
2008.

הקופהלפיובתקנוןהשינויאתההוןשוקעלהממונהאישר2011באוגוסט21בתאריך
6מיוםהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןלהחלטתבהתאםוזאתפיצוייםכספילקבלרשאית

.2011ביולי

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה

חשבונות"ואוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
להוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים

.דיןכל

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

הקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעל
תיקיניהולמבטחיםמנורה,זהלתאריךעד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשל

.מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי

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

.נכסיםלשערוךוחברהאינטרנטספקי,ביטוחי

קרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון
.הגמלקופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמות

אתהמנהלתהחברהשינתה,הדוחתקופתבמהלךההוןבשוקההתפתחויותבעקבות
לאגרותהחשיפהרמתאתהגדילההחברה.השנהלהמשךשלההצפויהההשקעותמדיניות

להורדתבמקבילוזאת,מזומניםושוויומזומניםקונצרניותחובאגרות,ממשלתיותחוב
.למניותהחשיפה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

חשבונותמספרחשבונותמספרעמיתיםזוג

10/12/31ליום11/9/30ליום

749,4731,4ישכירים

297316עצמאים

046.5047,5כ"סה

.פיצוייםחשבונותכוללי

נטו,הקופהנכסיסך

עלעמד(בחודש27-השהוא)2011ספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנטוהקופהנכסיסך
.ח"שאלפי199,126

הדוחבתקופתהבופהתשואות

.-%37.4שלבשיעורשליליתברוטונומינליתתשואה2011/9-1בתקופההשיגההקופה

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי721-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת

מיליארד0.159שללסךהסתכמו2011/09/30ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי
.%80.6שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד6.170לעומת,ח"ש

.-%74.1הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד1.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד3.8-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקס

בקצבאך,נמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקמפרסםאותו,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשונהבמחציתמאשריותרמתון

היקף,באבטלההצמצוםבהמשךגםמתבטאתהצמיחה.יחסיתמתוןבקצבאךלעלותהמשיך
.בשכרמתונהובעליה,ההשתתפותשיעורשליציבותתוך%5.5-לירדהאבטלה
והשפעותבעולםההאטהבשלזהברבעוןירדו,ההוןמשוקנגירותשהןכפי,האינפלציהציפיות
.החברתיתהמחאה

ובמיוחדהאינפלציהבקצבהעלייהרקעעל,%25.3שלברמההריביתאתהותירישראלבנק
החובותמשברהחרפת,הרבעוןבמהלךהצמיחהבתחזיותההרעהלאור,מכןלאחר.הדיורבמחירי

-באוקטוברלחודשהריביתאתהנגידהוריד,האינפלציהבציפיותוהירידה,באירופההריבוניים
.%3שלשנתילשיעור%25.0

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%11-%15שלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%89.12-בירד100א"תומדד%94.11-בירד

הממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק,זאתלעומת
התלמדדי.%11.3-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%83.2-בעלהלמדדהצמודות

.%57.1-בירד40בונדתלומדד%83.0-בירד20בונדתלמדד:ירדובונד

העיקרייםהמדדים.o/Z6eעדשלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%24עדשלבשיעוריםירדובאירופההמניותמדדי.%3-%11שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%26עדשלבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.יווןשלפירעוןמחדלותוהחששבאירופההחובותמשברהחרפת* .יותרגדולותלמדינותהמשברמהתפשטותהחשש.

.גדוליםלבנקיםדירוגיםלהורדתבנוסףבעולםהצמיחהתחזיותהורדת*
.החובותבמשברלטיפולבאירופהואפקטיביותמשותפותפעולותהיעדר*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/9-111/9-72010

%%%

17.200.066.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד,

19.383.203.8מדדצמודממשלתיח"ג!

85.1-90.2-03.13מדדצמודקונצרניח"ג!

52.311.303.5צמודלאממשלתיח"ג!

MSCI WORLD93.10-35.14-55.9

תדד,
2575.18-94.11-84.15א"

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו
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כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

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

מנכ,גולדשלגראשרתאריך
ל"



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות(111(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליסהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

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

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך
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המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
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בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון
.סקירתנועלבהתבססאלה

סקירההיקף
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
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.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה
,ערוךאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכוללהרווחעלדוחות

(חזייםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוטביוםביוםביום

11/09באיי
/0Jlנ,1,09,3010,09נ0נ/010/09נ, lz/le

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הכגסות

5718762249222080,1הגמלמקופתניהולדמי

12נ21מזומניםושוווממזומניםהכנסות

721763251223082,1ההכנסותכלסך

---.......----------.........-....................
6הוצאות

4248141638ונלתתשכרהוצאות

5868281696וחבריועדותלדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

1001363249161(בנקיהב)שירותיתפעול

35-11-10(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

75772525106השקעותתיקניהולדמי

29291010השקעותעוץ"
39

--42-14מנהלכספיס
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601231342169פעמיוכבקר

55791924138ביטוחים
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3955143950ושיתקפרסום
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

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

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

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

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1,1(8"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותהכלולהמידעעל
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-

אסאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2010בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
~
FRS,דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

(גמלקופת-זכאים/חייבים)הגמלקופתיתרת-3באור

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

פיקדון-4באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהתקשרותלצורך
.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועדקצרבפיקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

הגמלמקופתניהולדמי-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתow<הנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופהניהולהואעיסוקהשכלהחברה

קשוריםצדדים-7באור

משרדחולקותומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןמ.ס.קשלהמנהלתוהחברההחברה
בשתיבמקבילמכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותי
.המשותפותבהוצאותיהןזועםזומשתתפותהחברות.החברות


