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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-י'עף

יופות
~

יניים

2012בספטמבר30ליום

(מבוקריםבלתי)

הענייניםתוכן

עמוד-

5-2הדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8החשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכוללהרווחעלדוחותתמצית

12-11בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

בללי
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-עורס.א

בסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)

.סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבורי

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

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

.2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצוייםאישית

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקופה.ה

לצורך("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.1
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותיקבלת

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםD">Wמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ח
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט

,פניםמבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:וביניהסמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל

~
soxטכנולוגייותעלממונהוכןנכסיםלשערוךחברה

.מידעאבטחתומנהלמידע

.החברהשלההתאגדותבתקנותוהשיפויהביטוחבסעיףתיקוןלהכניסהחליטההחברה.יא
.ההוןשוקאגףשלאישורלקבלתכפוףהתיקון
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Shמ"בעגמלקופותלניהול

2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספו

,,ש,,,,,,,,ן,,,,,[עמותגעסוג

''ןןןןןןןןןיי'%2012/9/30ןקןןחשבונוה%מקןןןןן"

,,ן,,,"
הכלסךמניותמסלולללאמסלולכללי

062,1319081,13*שכירים

221-221עצמאים

283.1319302.13הכלסך

.פיצוייםחשבונותכולל.

נטו,הקופהנכסיסך

י 447מניותללאמסלול

ן822,252ןהכלסך

.בחודש27-השהיהספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקופהנכסישיערוך"

הדוחבתקופתהקופהתשואות

%68.6כללימסלול

%28.2מניותללאמסלול

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי109,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
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-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות

2012שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

.לשנהo/3e-כשלבקצבנמשכהבישראלהצמיחהכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתונינוספתהרעהנרשמההרבעוןבמהלך

בגירעוןהעלייהעםלהתמודדכדי.מהתוצר%4-ל%5.3ביןלהיותצפוי2012לשנתהממשלתי
.וישיריםעקיפיםמיסיםהעלאתעלהממשלההחליטה
.%25.2שללרמהo/5e.Zשלמרמהברבעוןירדהישראלבנקריבית
.הרחוקובמזרחב"בארה,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולס
עודכנוהעולמיתהצמיחהבנושאהבינלאומיתהמטבעוקרןהעולמיהבנקשלהמאקרותחזיות

.מטהכלפי
המרכזיהבנק:מרחיבותתכניותהציגוהעולםרחביבכלוממשלותמרכזייםבנקים,בנוסף

הציגהאמריקאיהמרכזיהבנק,בקשייםהמצויותמדינותשלח"אגלרכישתתכניתהציגהאירופי
המרכזייםהבנקיםוגם,הדיורבשוקלתמוךמנתעלמשכנתאותמגוביערךניירותרכישתתכנית

.מרחיבותתכניותהציגוויפןסיןשל

החובואגרותהמניותשווקי

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"בעגמלקופותלניהולחברה-ס'עף
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%%%

12.214.117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

00.634.334.4מדדצמודממשלתיח"אג

-22.505.477.1מדדצמודקונצרניח"אג

20.425.123.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD

I

52.1172.662.7-

-2555.944.1216.18א"תמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

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)IFRS(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
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
/,
-י ,

"
ע

ל"מנכ(סללתמירד"עותאריך



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"וו,אני

(ייהחברהיי:לחלו)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהלעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
החתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחרים

,הדוחשלח"
דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבחתאסערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלמממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופחלתום,מגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותי'באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
.לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתםלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"י/ען
נ-יע תאריך

הלןעפים,ארגובדורוןח"רו
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:להלן)מ"בעגמלקופתלניהולחברהעורסשלהמטרףהכספיהמידעאתסקרנו,לבקשתכם
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.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופהוהפסדרווח

לתקןבהתאםזובאייסלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנחלההדירקטוריון

הסוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינהחישראליהמוסדשל14חשבונאות

ביטוח,התוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחשתלפי11בינייםלתקופתכספימידעלעריכתאחראים

.סקירתנועלבהתבסס11בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריוהנו.וחיסכון

מידעשלסקירח"הישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
חכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהגחיקפהמשמצמתחיגתסקירה.ואחריטאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאיים
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.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו
.ביקורתשלדעתחויתe~llnDאנואין,לכךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקינחהישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחיגותמכל,ערוך

.בחשבונאות
לנוחגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

-האוצרמשרדחנחיוהאחר,המהותיוההבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישחמיצתלסבור
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוםלום

12/9/3011/9/30באור

(מבוקרלא)(מביקרלא)

נכסים

שתפיסנכסים

207157136בבנקיםמזומנים

1[ןמ'.11מראשהוצאות

252112142'הנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחיילויות
[25719364שרותיםלנותנילשלםהוצאות

2111ב3הגמלקופת-זכאים

112UE112השוטפותההתחייבויותכלסד

בינייוהלספייםהדוחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםתבאורים

ידי
44ש



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלישתלרושעתלתשעת

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גיוסגיזםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/30באור

(מבוקרלה)(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרלא)

הכנסות

הגמלמקופתניהולדמי
מזומניםושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

מנכיילשכר

ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורדירקטוריםגמול

(יהבבנק)תפעולשירותי

(ס"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי
השקעותתיקניהולדמי

כספיםמנהל
חשבונותביקורת
משפטיייעוץ

מקצועייםשרותים
פנימימבקר

ביטוחים

מחשובשירותי
אגרות

ושיווקפרסום

לעמיתיםדיוור

אחרותהוצאות

בהעברהאיחורבגיןכיצוי

ההוצאותכלסך

כוללרווח

107,1057,1333360

2211

109059,1334361י1

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

1471465049

1331165135

1851836260

73642521

65662322

35351112

2401610ך

66642221

1321221061

11721ד56

881012732

3-3-

34-1

121045

3231108

6633

1--

109,1059,1334361

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

~

ן
1

נ

.בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדגלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו
בינייםהכספייטהדוחותלתמציתבאוריט

2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

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

.("הקופה"

חשבונאיתמדיניות-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
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

הגמלקופתזכאים-3באור

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

הגמלמקופתניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופהניהולהואעיסוקהשכלהחברה
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