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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.

בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)

לעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי
.סוציאליים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה.

וקופתלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה*
לכספיםביחסרקלפיצוייםאישיתגמל

לכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31ליוםעדהינוהפקדתםשמועד
רשאית,שעהלהוראתבהתאםכי,יצוין.ואילך2008.1.1-מההחלהינוהפקדתםשמועד
בשניםלתגמוליסמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופה

2010-2008.

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה*
.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*

ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
חשבונות

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

חברתעםהמנהלתהחברההתקשרה,2010מאוקטוברהחל*
לגופיםשירותיםם"שלמגן

התפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך(ת"שללמגןלהלן)מ"בעמוסדיים
המתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.יהבמבנקהמתקבלים
עדניתנווחס,אהרסלקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות,הצטרפות)מהעמיתים
משימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמבר

,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכתבאותהבבנק
ההתקשרות,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים
עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעצפויהלאהחדשה
.הכספיהדיווח

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.

.פניםומבקרסיכוניםמנהל,משפטייועץ,וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.

.הדיןבהוראותכמתחייב404%50יישוםלצורךבתהליכיםנמצאתהחברה.

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר.

545,12*שכירים

241עצמאים

786.12כ"סה

.פיצוייםחשבונותכולל*



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםכספייםנתונים

נטו,הקופהנכסימן

מניותללאמסלול
כ"סה

המימוןומקורותפעולותיהתוצאות,המנהלתהחברהעסקימצב

.ח"שאלפי264-בכהסתכם2010בספטמבר30ליוםהחברהמאזן
ניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי891-בכהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופה
.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתוריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה

הגמלקופותענףסקירת

4שללסךהסתכמו2010/9/30ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי
מיליארד166.

.2696.4שלגידול,2009/12/31ביוםח"שמיליארד6.159לעומת,ח"ש

.%85.10הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

בקופותהמשיכות.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד2.4היההגמלבקופותההפקדותסך
תקופהבאותההגמלקופותביןהעברות.ח"שמיליארד2.7-בהסתכמותקופהבאותההגמל

.ח"שמיליארד3.0-בהסתכמו

-3-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מרביתאתשאפיינוהירידותאתמתקניםכשהםלעלותהמניותמדדיחזרוהשלישיברבעון
אגרותשוק.%98.13-בעלה100א"תומדד%39.15-ב25א"תמדדעלהזהברבעון.השניהרבעון
-ל%5.2ביןעלובונדהתלמדדיכאשר,האחרוניםברבעוניםאותושאפיינובעליותהמשיךהחוב

%9.3.

מאקרן

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
לפעילותהמשולבהמדד:לדוגמא.האחרוניםברבעוניםמהקצביותראיטיבקצבכיאםהכלכלית
.מתוןבאופןאךלעלותהמשיך,ישראלבנקשמפרסם,המשק
.%23.1-בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
רקעעל,%75.1שללרמה511.1שלמרמה,השלישיברבעוןבמשקהריביתאתהעלהישראלבנק

,זאתעם.הדיורבמחיריהעלייהוהמשךהאבטלהשיעורירידת,הכלכליתההתאוששותהמשך
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכהברמהעדייןהריבית

החובואגרותהמניותשוע

המדדים.השלישיברבעוןכיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדי
ואירופהב"בארההעיקריים

ח"האגמדדי.%14-%5.15שלבשיעוריםהעיקרייםהמניותמדדיעלובישראל.%15-ל%5ביןעלו
ברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרני

20בונדהתלמדד:האחרונים

.%95.3שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%49.2שלבשיעורעלה

:הםבשווקיםלעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.המפותחותבמדינותבעיקרמרכזייםבנקיםשלהמרחיבההמדיניותהמשךי

.מהמדינותבחלקפיסקאליתתמיכההמשך*
.באירופההחובותמשברילגביהחששותהתמתנות

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/9-110/9-72009

%%%

90.123.182.3לצרכןהמחיריםמזד

20.894.133.10מדדצמודממשלתיח"אג

23.1190.322.40מדדצמודקונצרניח"אג

88.485.052.2צמודלאממשלתיח"אג

06.739.1586.74ף"המעומניותמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוהפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבסרה
החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית
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ש"עוגמל-לניהולחברה

שלהמניותלבעליהמבקויםדוח

מ"בעגמלקופותלניהולחברהש"עו

מהא
"החברה":להלן)מ"בעגמלקופתלניהולחברהס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

אתהכולל,(

עלבינייםהתמציתייםהשחותואת2010בספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמצית
רווח

באותושהסתיימוחודשיםnwl>wlחודשיםתשעהשללתקופה,הכוללהרווח,והפסד
.תאריך

לתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

=;הממונהלהנחיותבהתאם,"בינייסלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאות

y

'
,ההוןשוק

לאישורכללים)הכנססמסלתקנותובהתאם("הממונההנחיות"-ולהלןהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח

"גםקופותוניהול
כספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו("התקנות"-להלן)1964-ד"המשכ,

:.סקירתהעלבהתבססוובינייסלתקופת

הסקירההיקר
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל!סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

נהליומיישום,והחשבונאייסהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
בהתאם

להשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני
הענייניםלכלשניודעביטחון

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמשתייס

מסקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלעהערםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתםעלבהתבסס

האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינות
אגף-

.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוק

שלעלם,מועלס
.

,חאי/
494ן

/44/ש/
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הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

ג10/9/3009/9/3009/12/3באור

(למבוקרמבוקהולא(מבוקרלא)

נכסים

שוטפיםסיים

19254148בבנקיםמזומנים

711141מראשהוצאות

ה26414הנכיאשבלסד
191

התחייבויות

שוטפתיחיותחייב

1046892שרותיםלנותנילשלםהוצאות

2ע316021הגמלקופת-זכאים

211112121שוטפותהתחייבויותהכלסך

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים

עאנ41ף4
תפעולשירותינותןל"מנכ1יי11(הדירגאר"יו



מ"בעגמלקופותלניהםחברה-ש"עו

הטללהרתחעלדוחות

(חדשיםשלליסבאלפי)

לשלושתלשלושתלמשעתלתשעם

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום

09/30"0מי
"9/ש

300"9"309"
09/30

מבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאל4נמבוקר

הכנסות

הגמלמקופתניהולדמי
מזושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

4890838301

1__=_1מזומנים

891838302

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

הוצאות

ל"מנכשכר

הוצאוהחזרנמוליםדמי
יהבבנקניהולעמלת

השקעותתיקניהולדמי
חרבונותרימורת

1461256242167

1081083637144ועדותוחבריירקטורים

2251977570270

921041439144

26279835

6060202080

42-24(4)-

343161045

115893643132

והשתלמויותעיוןימי
אגרות

משרדאחזקת
ושיווקפרסום

לעמיתיםדיוור
אחרותהוצאות

978(*)522(*)

26-11-

ההוצאותכלסך

כוללרווח

לעמיוזור'דכולל(*)

.הנטפיים?מהדוחהנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללינבאור

להלן)ס"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"ולהלןמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

.("הקופה"

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-ולהלןהתמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
הדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי

עקבייםהינם,בינייםהכספיים
נאמראםאלא,2009בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
.אליהםשנלווולביאורים2009

.בחודש28-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקופהנכסישיערוך

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהנגיפייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

הגמלקופתיתרת-3באור

ידיעלששולמומהוצאותנובעתהחברהשלהכספיהמצבעלהדוחותבתמציתהקופהיתרת
דמיחשבוןעלמקדמהבתוספת,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבוניהולדמיבקיזוזהחברה
הואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותלתשלוםשנועדה,לחברההקופהשהעבירההניהול
.עצמהמשלהכנסהמקורותאיןולחברה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עומס
בינייםהבשפייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

הגמלמקופתניהולדמיהכנסות-4באור

ענפיתגמלקופתהיאהקופה.מהקופהגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
הוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך

.דיןכל
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה
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