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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ש"עו

בינייםכספייםיוחותתמצית
2012במרץ31

ענייניםתוכן

עמוד

5-2הדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8החשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכולל'הרווחעלדוחות

12-11בינייםהכספייםלדוחותבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.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"/"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ו
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותיקבלת

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ח
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט

מבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:וביניהםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
.נכסיםלשערוךוחברהsox-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל,פנים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמתפר

2012/3/31ליוםחשבונותמספף.יי"".-ייי"'עמיתיםסוג,

הכלסךללאמסלולכללימסלול
מניות

070,1311081,13*שכירים

224-224עצמאים

294,1311305.13כ"סה

.פיצוייםחשבונותכולל,

נטו,הקופהנכסיסך

,,.,,,,,,,,ן,ןןןן,,,,,,,;,,,,ן,,,ן,
ליום,נטונכסים,ן,ן,ן,,ן,,,,,,,,ן,ו,,,,,,,,;,,,

ושיא,,",,ן
~שייי%""""ייי"

.,
וי"

,
,,ייוי!וי"

.,
2012/(/31

.

.,,.;,,

רן;:,,,,,,,;,,,,,.,,,ן,
":

,,ן,
"

שוכאלפי,.,;2ן,,ך:,ן
171,246כללימסלול

274מניותללאמסלול

445.246כ"סה

'
2012/3-1לתקופהמלמברתנומלנליתיקרוטוהשואה..ן,ן,ון,ן,.ן,,,,

%86.2כללימסלול

%59.0מניותללאמסלול

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות
עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי368-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקהגמלקופותענףסקירת
מיליארד4.163שללסךהסתכמו2012/3/31ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי

.%88.3שלקיטון,2011/3/31ביוםח"שמיליארד0.170לעומת,ח"ש

.%21.0הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד3.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.nrrwמיליארד7.9-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה4ש"עו
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
שלהשנייההמחציתבמהלךהסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית

חטיבתשלהצמיחהתחזית.הייבואבנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
מארסבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר

מתוןבקצבאך,במשקהפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אחוז2.0-בעלה
פעםהרבעוןבמשךירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמחציתשנרשםלזהיחסית
.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה-אחת

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגהחובאגרותשוקגם
%99.1-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה

.%87.1-בעלה40בונדתלומדד

העיקרייםהמדדים.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
,%18עדשלבשיעוריםעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה

.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*
המרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות*

באירופההפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה*
באירופהפוליטייםשינויים*
בעולםמדינותבמספרריביתהורדת*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

%%%

38.070.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"אג

-389.177.1.ח9מדדצמודקונצרניח"אג

1-23.5.ס61.00צמודותלאח"אג

MSCI WORLDI39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18יא'תמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

לעמיתדוחעלפנימיתבקרה

הבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת
הבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזרים":להלן)"תיקון-כספידיווחעלהפנימית
פרסוםמועדעד,לעמיתהדוחשל)Walk-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים
יועץשכרהכךולשםהחוזריםדרישותליישוםפועלתהחברה.2012במרץ31ליוםהכספיהדוח

התיעודשלבאתסיימההחברה,2012במרץ31ליוםהכספיהדוחפרסוםלמועדנכון.חיצוני
.החוזריםלדרישותבהתאם,לעמיתלדוחביחסהתיעודתהליךואימות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1 :להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

.("הדוח"

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
,ההוןשוקעלהממונה

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

סוג
מנכול,סלעהשעירד"עו"תאריך

-6-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1 :להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

.("הדוח"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מהגיסאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

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

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריסאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
)1

יליה__
כספים,ארגושץיננהלדורוןח"רותאריך
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ס"עוגמל-לניהולחברת

המניותלבעליהמבקריםדוון

של

מ"בעגמלקופותלניהולחברהש"עו

U3גמלקופתלניהולחברהס"עושלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו,לנקשתכם

"

y(להלן:

רווחעלהתמציתייםהדוחותואת2012במרך31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםשלושהשללתקופהוהפסד

14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

אחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"בחשטנאותלתקינההישראליהמוסדשל

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיזובינייםלתקופתכספימידעלעריכת

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו
מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישוהשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
הכספייםלענייניםהאחראיםאישיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המחותיותהבחינותמכל,ערוך

.בחשבונאות

לנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

-האוצרמשרדהנחיותאחר,המחותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנחכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,תהוןשוקאגף

'oypuftl

"
ועלם

רואי
,,

ון

2012במאי23,גן-רמת

OUALEMן52522,נ-רמת1י111.הח'רחןTel:7554500-3-672;יפו"1 &

MOUALEM

" muallem@muallem-cpa. ca. ll

.52522ן84ן:6137655-3-972:טקסן
~ע."ך6!0-1!"

Chilazon

114.

-

.0



(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/3/3111/3/3111,12,31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שיים

שוטפיםנכסים

19771136בבנקיםמזומנים

-32251הגמלקופת-(חייבינ

2-13מראההוצאות

21UL162גהנכסיםכלסי

ווצחייבויות

טוטפות,יחוהתחייב

221122164שרותיםלותםהוצאוונלשלם

3--3קופתהגמל-זכאים

112מס221ההתחייבהותכלסד

ינגהכספמהדוחותנפרדבלתיחלקמהחיטהמצורפיםהבאורים

"" י444-
ארגובללרוןח"רותמעיהסלעד"עויצחקשריהכספייםהדוחותאישורתאריך

מקפיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו
חץ/



(חדשיםמקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

2/3/3111/5/3111/12/31גבאזר

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4367300447,1הגמלמקופתניהולדמי

1-2מזומניםושוויממזומניםהכנסות

368300449,1סךכלההכנסות

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

5הוצאות

4949195מנכוילשכר

4640152ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

6162243(יהבבנק)תפעולשירותי

242185(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

212285השקעותתיקניהולדמי

12-46כספיםמנהל

10950חשבונותביקורת

222185משפטיייעוץ

4211150מקצועיםשרותים

2712109פטמימבקר

3138132ביטוחים

335אגרות

4255הצעוקפרסום

12952לעמיתיםדהור

315אפרותהוצאות

--1בהעברהאיחורבמןפיצוי

449ה368300ההוצאותכלסך

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

__4____ב____נ__שללוצח

.הכסגפםמהדוחותתריבלתיחלומהחיםהמציפיםהבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

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,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

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



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

הגמלקופתזכאים/חייביםך3באור

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

הגמלמקופתניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופהניהולהואעיסוקהשכלהחברה

-12-


