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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה4ש"עו.א

בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)

.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבוןשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה.ג
שנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
לקופההפקדורנלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמוהמס

.2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישית

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופץ.ה

לצורך("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחבלה.ו
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירונייקבלה

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםההקשרההחבלה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ח
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט

כספיםמנהל,סיכוניםמנהל,משפטייועץ:וביניהםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
.פניםומבקר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמטפר

11,6/30לדוקחשבונותיוסמר,,,'),1,,עאיתיק'ית

הכלסךמניותללאמסלולמסלול
כללי

835,124839,12*שכירים

240-240עצמאים

075,134079.13כ"סה

פיצוייםחשבונותכוללי

נטו,הקופהנכסיסך

ח"שיפי"י,,),,,,,,,,;,,)ן,,,,,,),,;,;;,,),,),,,;, ,,,,.,,,,(,

"
,),,,,,(,

919,242כללימסלול

137מניותללאמסלול

056,243כ"סה

011/6-1גלתקופה,מצטפרתברוטונומלנלית,,תשואה,,,,),),),,,

-%09.1כללימסלול

%15.1מניותללאמללול

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

דכוימהכנסותברובןמומנוההוצאות.השנהונתחילתעהאלפי698-בכהסתכמוההברההוצאות
,הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופהניהול

.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעלירההקופה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה4ט"ען 2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןיזח

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת

מיליארד3.166שללסךהסתכמו2011/6/30ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי
.%52.2שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד6.170לעומת,ח"ש

.%85.6הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנימינליתהתשואה

סך
ההפקדוי

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד1.4-בהסתכםהגמלבקופות
.ח"שמיליארד7.7-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות

2011שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת
מאקרן

בקצבאךהכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקידיעלהמתפרסם,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשוןברבעוןמאשריותרמתון

הצמיחה.הראשוןהרבעוןלעומתהשניברבעוןירדשלוהממוצעהשינויקצבאךלעלורנהמשיך
ירדהאבטלההיקףאפרילבחודש-באבטלההצמצוםובהמשךבשכרמתונהבעליהbAמתבטאת

.מלאהכתעסוקההנחשבתלרמהקרוב,%8.5-ל
בנק.2010השניברבעון%53.1שלעלייהלעומת%46.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

%25.3שללרמההרבעוןבתחילת%5.2שלמרמה-במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראל

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,האינפלציהבקצבהעלייהיקעעל-בסופו

החובואגרותהמניותשוק
מדד.%10-%7שלבשיעורים2011שנתשלהשניברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

השיגוהממשלתיותהחובאגרות,זאתלעומת.%8.7-בירד100א"תומדד%36.7-בירע25א"ת
השקליותהממשלתיותהאגרותומדד%69.1-בעלהממשלתימדדצמודמדד:חיןביותתשואות

ירדולעומתו%49.0-בעלה20בונדתלמדד-מעורבתמגמההציגובונדהתלמדדי.%41.1-בעלה
.%34.0-ב40בונדתלמדד

התחזקזובתקופה.%3שללירידה%5.4שלעליהביןנעוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים
.%1.0שלבשיעורהאירוומול%89.1שלבשיעורהדולרמולהשקל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהגיאופוליטייםהאירועיםבעקבורנהוודאותאיעליית*
.באירופההמדינותשלהחובותמשברבעקבותהוודאותבאיעלייה*
.האינפלציהבקצבעלייה*
.הריביתהעלאתבקצבעלייה*



מ"בעגמלנגופותלניהולחברה4ש"עו
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

:הנבחריםבמדדיםהשינוי,שיעורילהלן

11/6-111/6-42010

%%%

17.246.166.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

35.069.103.8מדדצמודממשלתיח"אג

09.179.0-03.13כדדצמודקונצרניה"אג

40.041.103.5צמודלאשמשלתית"אג

MSCI WOIaJD99.336.0-55.9

2573.7-36.7-84.15א"תמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוקדיהגוהשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
זותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסוויהגוף

לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרות
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח

פנימבקרה
~

כספידיווחעלת

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרלספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

הכזיפייםמהדוחורנהנגזריםכספייםדיווחים

הבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת
אחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,("החוזר":להלן)"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,"תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
הנגזריםכספייםדיווחיםשל)Walk-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים

מהדוחות

"
אתרבאמצעותלרבות)הרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשיםכספיים

החברה.2011ביוני30ליוםהרבעוניהכספיח"הדופרסוםמועדעד,המוסדיהגוףשלהאינטרנט
30ליוםח"הדופרסוםלמועדנכון.חיצונייועץשכרהכךולשםהחוזריםדרישותליישוםפועלת

,הכספייםלדוחותהנלוויםלדיווחיםביחסוהאימותהתיעודשלבאתסיימההחברה;2011ביוני
.החוזריםלדרישותבהתאם



זןןצ[,ט,וןנייזזקי'יץ1ןךקק-%גוזזתך%--,1ר
%ןען57[ון%ג5-

ין'בע%כינוז*בוזו%וז

:כימצהיר,גזלעד1זמיר"שאנק

החברהיק",להלן)מ"בעגמלקופחולמהולחברה-("עףשלהרבעתיהדוחאוזסקחט
'ילרבע

הדוח":להלן)ביוני302011(ובב(עהסוהינ

מצגבוחסרולאמהיתיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס
מצגאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל

-

,ם
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהלולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידלאהיעלבהתבאס
מפ)נאופןבאופן

החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותנחינות%"
.בדוחולתקופויןיהמכוסים'למועדיס

,,,,,
"!

,,,,,
ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרהםהשבחברהרים%ואני

-וכן;החברהשלכספידיווחעלימלת%פ4ולבקרהי'לגבהמג
(

"
יי4(

"פ,יה"
.%ל4

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנוני,שפע%,,ינהליש
ונהלים

כא5

י"
,

טיא%לפיועדיס*

"
ידיעללידיעתנומובא,לחברוןהמתייחסמהותידע.1'ש

;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ל)
פ41י
דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנולי,;1,',

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגבישליטחון%'1%שה'ס.,מידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניצהתאם'.ערוקןםהכספייםשהדוחות
,.,,י,,,,,וההוושוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוימשלגבי,נאלי%ו;,הבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(4)
התקופהלתום,הגילוילגביוהכתליםשבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
,,"-וכןהערכתגיןעלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספי4וה?4"עלהחברהשלהפנדקיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(4)
',סביראו,מהותיבאופןשהשפיע

שצפוי
הפנימיתהבקרהעל,מהוונןביופןלהשפיע

'י11""',,,.,_(,י,,1י'-וכן.כספידיווחעלהחברהשל ;,,,,;,
,,,,,;,),,,,,ן,,,,,,י

ידירקטוריוןןהמ4יןש"מלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני
לגבייותר%;העדכגיתאעיכתנו!,ל%,בהתבסףלל,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
,,,,,,:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

'
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)

החברהשלליכולתה,לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
,,-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

" מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילכאמוראין
///געל

י ,ש,.
%

תמאד"עותאריך

~

ל"מנכ,4לע
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קופותגניהולחברהשס,עה--,,,
-מ"בעגמי

כספיםמנהלהצהרת

:כיץצהיר),שרגובדורוןר"רו,גי,(

ק'החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלמהולחברה-ס"עוהרבעתיישלהדוח4לתזיערתג'.1
הדוח":להלן)2011בעני30(בעג(יןהקח1ייכלרבעון

(כלכוללאינשהדוח,ידיעתיעלבהתבסעו.2

~

sxמצגבור(חולאמהווניונעובדה1ל'נכע6ל
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהלולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידע(הרבעונתנ(זפיטהכהדוחות,גע,1פעלבהתבוזז.3
לנן',נאופבאופל

רזמצבאת,המהותיות41ר1ינות;'ן1,י;ל1.
החברהשלהפעולותויוצאותואתהכספי

.בדוחולתקופוהיןהמכוסים,למועדים
,,,,,,;,!,,, ,,,;,,,,,[,,;,;1(,,,;,,

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרה1יים%8%הבחברהכקמריםאני.4
ש1ילגבי

פולבקרהן('1,
-וכן;החברהשלכספידיווח-עגנימית%,

ונהלי1שא4,154יגש(א)
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואן,;(שש4"

%להמיועדים,כאלשן
1טיאיי

.

*
ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותיהייע

,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים
קידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנועיסו,,

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגבימידקןישירהןשישביטחוןלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניצהתאם"ערוכ4הכספייםשהדוחות
;,;,.,,,'1,ן,,,,;ההוןשוקעלהממונה

האפקטיאתהערכנו(ג)

5%ן,גו"הבקרותגישליית"
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגבי"

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםמלקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
,,';.,;;;-וכן;'%הערכתעלבהתבססבדורוהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספיל41לחעלהחברהשל4ת?הפנבבקרהשינויכלבדוחגילינו(י)
מהוגילופןלהשפיעשלארג'סביראו,מהותיבאופןשהשפיע

"
הפנימיתהבקרהעל,ר

,,י11,,י-וכן.כספידיווחעלהחבויהשל
"

,
""

,,,

"
,''

"
(.,,;,,', ,.;,,י,,,,,י;,,,,,

לי
,;,,(

;;,,,,,[,,,.,;
המבטההחשבון,;לרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהןאחריםאני.5

"
גדירקטוריון,

,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
בהתבסי
לגביבירתר,'העלכנלההערכתנו)על,:,ה'

'לא:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשליך4כולתה,,לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהן

',;1',,,-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(לב

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעיללאמוראין

אדורוןח"רותאריך

"
כספיםג(מנו
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מ"בעגמייופותלניהולהנוהס"עו

:ולהלןמ"בעגמלקופתלניהולחברהס"ישלהמצורףהמייהמידעאתסקרת)לנקשתכם

רווחעלהתמציתייםהדוהותואתנ202ביוני30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכוה,("החברה"
שהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםשישוץשללתקופהוהפסד

~

הדירקטיריון.תאריךאוהו
14חשבונאותלתקןגהוציםזוביכייסלהקופתכספומידעשלולהצגהמריכתאהדאיםוההנהלה

אחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספיייח,ד,יבחשבונאותלתקינתהישראלי.המוסדשל

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיזוגיגייטלתקופת(b5Vמידעלעריכה
.סקירתנועלבהתבססווביגייסלתקופתכספימידעעלמסקנהלהגיעה4אאחריווננו

מידעשלסקילה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1!מקירךלתקןגהתאםיקירתנואתערכנו

כטפימידעשלסקירה.'היישווישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלחעהכעביבאםלתקופותכספי
לתקופו

"
הכמפייטלענייגיסהאחראיםאנשיםapבעיקר,מבירוריםמורכבתגינייס

במידהבהיקרהמצומצמתהעהסקירה.ואחריםאנליסייססקירהנהליומיישום,וווחשבוכאיום

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםגיקורתלתקניבהתאםהנערכתביקלרתמאשרניכרנו

.בביקורתמזותיםלהיווןיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטאוןלהשיגלנו
.ביקורתשלדעהחוותמחוויםאנלאין,לילבהתאט
ל,סקירתנועלבהתבסס

"
אינוהטלהכספישהמידעלטבורלנוהגורםדברליכנןלתשומתבא

לתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןיבהתאם,המהותיותהבהעוהמכל,ערוך

.בחשבונאות

לנותגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתגיס,הקוזמהבפסקיולאיור;בנוסף

האוצרמשידהנחיותאחר,המהותיותהבהינוונמכל,ממלאאינוהשלהכספישתיידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,הוווןשוקאגף

ן

ליי'
ה"

)

" י"ח
,גו,

ן
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מ"בעגמלקופותלויתולחברה-ס"עו

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)ן

ליוםליוםליום

11/6/3010/6/3010/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

נכהינו

שוטפיםנכסים

113144178,בבנקיםמזומנים

9411136מראשהוצאות

הנכסיםכלסך
,

7

~

2255214

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות
15396115שרותיםלנותנילשלםהוצאות

35415999הגמלקופת-זכאים

2255214פ2שחיפות*%וטוחייבויהכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

,,,(,,1:ג,,-ינ,,,,,..



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחוישיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

0/12/31ג06/3010/06/30/ג0/06/302גפ21/06/3באור

מבוקרמבוקרלאמבוקילאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4697589397292254,1הגמלמקופתניהולדמי

1-1-1מזומניםושווישמזוממםהכנסות

698589398292255,1ההכנסותכלסך

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

5החצאית

97844842195ל"מנכשכר

81724136160וחבריועדותלדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

287'1231506176(יהבבנק)תפעולשירותי

43-22-18(ת"של1מןןמשלימיםתפעולשירותי

44802240121השקערתתיקניהולדמי
-

--וו-23'כספיםמנהל
301721835השבתותביקורת

4340222014משפטיעול" 2----,אחרותמשפטניתהוצאות

6118501156שרותיסמקציעים

5028381845פעמימבקר

697931-36151ביטוחים

והשתלמויותעעןימי

מחשובשירותי
2.-31אגרות

543156ושיתקפרסום

231514546לעמיתיםדעור

-33214הוצאותאחרות

-מם-(2)-החזרחמיניהול

698589398292255,1ההוצאותכלסך

-------------------------------------------------
.--_.4____ב-,כוללר11ח

==ג~

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכתפייםלדוחותבאורים

2011ביוני30ליום

כללי-1באור

חבר-יס,עו

"
להלן)ס"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהול

.("ונקופה"

חשבונאיתמדיניות=2באור

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

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף

בדוחות
,

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספיים
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותהכלולהמייגעעל

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרבחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלון
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש,.אחרת
.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכק

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהעויכהת
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2011ביוני30ליוםן

הגמלקופתיקרת-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופקיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהקבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

הגמלמקפתניהולדמי-4בפר

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלוהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.ונקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה
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