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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30

ענייניםתוכן

עמיד

5-2הדירקטוריוןדוח

7-6הצהרות

8החשבוןרואהשלסקירהדוח

9הכספיהמצבעלדוחותתמצית

10הכוללהרווחעלדוחות

12-11בינייםהכספייםלדוחותבאורים

=aaz



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ש"עו
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
ס"עגמלקופתבניהולעוסקת,("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

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקופה.ה

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלטמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות.ח
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ט

,משפטייועץ,כספיםמנהל,ל"מנכ:ביניתם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
לניהוליועץ,נכסיםלשערוךחברה,%50-404ליישוםמלווה,סיכוניםמנהל,פניםמבקר

.המידעטכנולוגיות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

;הקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

11/09/30ליוםחשבונותמספרעמיתיםסוג

הכלסךללאמסלולמסלול

מניותכללי
871,126877,12ישכירים

237-237עצמאים

108.136114.13כ"סה

פיצוייםחשבונותכולל.

נטו,הקופהנכסיסך

"עבאלפי
(*)

312,236כללימסלול

185מניותללאמסלול

497,236כ"סה

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך"

הדוחבתקופתהקופהתשואות

ברוטונומינליתתשואה
2011/9-1לתקופהמצטברת

-%60.3כללימסלול

2.לי35מניותללאמסלול

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

מהכנסותברובןמומנוההוצאות.השנהמתחילתח"שאלפי059,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמי

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בספטמבר30ליוטהדירקטוריוןדוח

הישראליבמשקהגמלקופותענףמקירת

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

.-%74.1הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד1.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.nrrwמיליארד3.8-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות

2011שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

בקצבאך,נמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקמפרסםאותו,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשונהבמחציתמאשריותרמתון

היקף,באבטלההצמצוםבהמשךגםמתבטאתהצמיחה.יחסיתמתוןבקצבאךלעלותהמשיך
.בשכרמתונהובעליה,ההשתתפותשיעורשליציבותתוך%5.5-לירדהאבטלה
והשפעותבעולסההאטהבשלזהברבעוןירדו,ההוןמשוקנגזרותשהןכפי,האינפלציהציפיות
.החברתיתהמחאה

ובמיוחדהאינפלציהבקצבהעלייהרקעעל,%25.3שלברמההריביתאתהותירישראלבנק

החובותמשברהחרפת,הרבעוןבמהלךהצמיחהבתחזיותההרעהלאור,מכןלאחר.הדיורבמחירי
-באוקטוברלחודשהריביתאתהנגידהוריד,האינפלציהבציפיותוהירידה,באירופההריבוניים

.%3שלשנתילשיעור%25.0

החובואגרושהמניותשווקי

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/Z6eעדשלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובעולסהעיקרייםהמניותמדדי
.%24עדשלבשיעוריםירדובאירופההמניותמדדי.%3-%11שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%26עדשלבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםהמדדים)



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.יווןשלפירעוןמחדלותוהחששבאירופההחובותמשברהחרפת* .יותרגדולותלמדינותהמשברמהתפשטותהחשש.

.גדוליםלבנקיםדירוגיםלהורדתבנוסףבעולםהצמיחהתחזיותהורדת*
.החובותבמשברלטיפולבאירופהואפקטיביותמשותפותפעולותהיעדרי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/9-111/9-72010

%%%

17.200.066.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

19.383.203.8מדדצמודממשלתיח"אג

85.1-90.2-03.13מדדצמודקונצרניח"אג

52.311.303.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD93.10-35.14-55.9

2575.18-94.11-84.15א"תמדד

הכלכליותלהתפתחויותבהתאםהשקעהמדיניותהתווההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון
.לעילשתוארו

כשפידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ערסשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2011בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומוקא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזגהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אזנבאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י
~

,
~י עותאריך

תמיףד"
,

~
ל"מנכ,יע



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.ן"הדוח":להלן)2011,בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

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

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
יההוןשוקעלהממונה (

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג
התקופה,לתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריכןבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.י
כספיםמנהל,ודגוב,דורוןח"רו'תאריך

-ז-
ע
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מ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עו

)מ"בעגמלקופתלניהולחברהס"עושלהמצורףתכספיהמידעאתמקונו,פקשתנם
להלי

:

עלהתמציתייםהדוחותואת2011בספטמבר30ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל,("החברה"
.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופהוהפסדרווח

לתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

הםוכן,י'בינייםלתקופותכספידיווח'בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאות

ביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיזובינייםלתקופתכספימידעלעריכתאחראים

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכון
מידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל!סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי
הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאיים

מאפשרתאינתולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

.בביקורתמווהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

לתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך

.בחשבונאות
לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבניסף

-האוצרמשרדהנהיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף
1ץ

ג'5(ו'
1נ20בנובמבר24,גן-רמת
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/9/3010/9/3010/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(קר)מבלא)

נכסים

שוטפיםנכסים

)15719278בבנקיםמזומנים

627236מראשהוצאות

112241%11הנכסיםכלסך

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

1(1931045שרותיםלנותנילשלםהוצאות

32626099הגמלקופת-זכאים

1241%21מ1שוטפותהתחייבויותהכלסך

.הכספייםמהזוחותנפרדבלתיחלקמהשיםהמצורפיםהבאירים
ה

~df '4,י,,ג,
/

/,
ארגובעירוןח"רוגלע,'/ק(תמיד"עויצחלרפהקהכספייםהדוחותאישורתאריך

מנהקכספים(,ל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחירשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוסביוםביוםביוםביום

נ09,3010/09,3011/09/3010/09/3010/12/3,גגבאנר

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4057,1890360301254,1הגמלמקופתניהולדמי
21111מזומניםושוויממתמניםהכנסות

255ה059,891361302ההכנסותכלסד
.---.---.---.---.---

5הוצאות

1461464962195ל"מנכשכר

1611083536160וחבריועדותלדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

1832256075287(יהבבנק)תפעולשירותי

64-21-18(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

66922214112השקעותתיקניהולדמי

--35-12כספיםמנהל

402610935חשבונותביקורת

6460212084משפטיייעוץ

2----אחרותמשפטיותהוצאות

12242612456מקצועיםשרותים

713421645מבקרפנימי

1011153236151ביטוחים

ו----והשתלמויותעיוןימי
1----מחשובשירותי

42112אגרות

1095556ושיווקפרסום

312681146לעמיתיםדיוור

66334אחרותהוצאות

059,1891361302255,1ההוצאותכלסך

:ננננננבנ-----------------------------נ---------

_4__ב__נ_נ_נ_כוללמוח

הכספייםמהדוחותנפרדגלתיחלקמהיייםהמצורפיםהבאיריס



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

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

.(יהקופהיי'

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,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

-11-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

הגמלקופתיתרת-3באור

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

הגמלמקופתניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתaw<הנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

-12-


