
י,אז



בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
מ"

2009לשנתנגיפייםדוחות

הענייניםתוכן

עמודים

ןןהתאגידעסקיעלדוח
2

הדירקטוריוןדוח
29-12

המבקרהחשבוןרואהדוח
30

הצהרות
32-31

:כספייםדוחות

מאזנים
33

והפסדרווחדוחות
34

הכספייםלדוחותביאורים
39-35



בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
מ" עלדוח

2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

מדווחיםסכומים
התאגידפעילות.1

בעגמלקופותלניהולחברה-עוייס
ס"עוגמלקופתבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ" להלן)

.(להלןכמפורט)בנאמנות("הקופה"

במסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה
להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמי .לפנסיהרכיבים

מתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי31ליוםעד
ידיעלהקופהמנוהלתזה .החברה

עוהגמלקופתניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה
.ס"

בפרק,הדירקטוריוןבדוחראהנוסףמידע.הקופהעמיתיהינםהחברהשלהמניותבעלי
,1.הקופהשלכללייםמאפיינים

בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי
או"יהבבנק"-להלן)מ" והקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"
לפיהעמיתיםחשבונותואת הוראות,החברהתקנון

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
ההשקעותניהולמבנה"פרק,להלןראהבהשקעותהטיפוללגבי

".
:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

והמנכהדירקטוריםכל-
ככל)ל"והמנכמהדירקטוריםמימחזיקבהםהתאגידיםכלוכןל" (כאלהשקיימות
אוהמניותמהוןיותראו%25שלבשיעור

.השליטהמאמצעי ותאגידיםהחדשההכלליתההסתדרות-
מהוןיותראו%25שלבשיעורידהעלהמוחזקים

.השליטהמאמצעיאוהמניות
מהוןיותראו%25שלבשיעורידו-עלהמוחזקיםוגופיםהסוציאלייםהעובדיםאנגוד- אוהמניות

.השליטהמאמצעי -
של(הכנסהמסלתקנות41אבתקנהכמוגדר)המשקיעיםקבוצת

מ"בעערךניירותפסגות תיקאתהמנהלת
1.הקופהשלההשקעות

.החברהידיעלהמנוהלת,ס"עוגמלקופת- השתלמותקרן-
.הסוציאלייםלעובדים

.הסוציאליתהעבודהלקידוםהאגודה-
השקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה

במהלךשנפתחהשקעהמסלולובנוסף,כללי סך.2009שנת
ללאמסלול.עואלפי753,224עלעמדהמאזןליוםהכלליהמסלולנכסי

המאזןליוסנכסיווסך,2009/03/04ביוםבפעילותהחלמניות
.שואלפי162עלעמד
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים

הכלליתהעובדיםהסתדרות
העובדיםאיגוד-החדשה

הסוציאלים

ן

שיכויות%26מירימיכייות%33.33
1ההצבעה יולרבותהדירקטורים

ן(.)הכלליתמאסיפהר" ן'(.1הדירקטוריון

ו,

-

גמלקופותלניהולחברה-עריי בע
מ"

בקופההעמיתיםשלהןהזכויותיתר(י)
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2009בדצמבר31ליוםהתאגידעסקי

2009-2008כיפינתי
---

2001
978'185,1(1)ניהולדמימוצאות

050,1
915,224(2)מנוהליםנכסיםזך

215,179371,199
972,4נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפגודותזך

885(490,6)
(3)(שלילית)ויובית

(%87.9)1.23י20כללימסלול-ברוטונומינליתנשואה
%82.9

-_--%70.0-(1מניותללאבווטונומינליתנשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

עלייתבגללבעיקרגדלוההוצאות(1)
שיווק,פרסוםבהוצאותוגידולהביטוחיםתעריפי .ודיוור

.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(2)
מרווחיבעיקרנובע2009בשנתהגידול הקופה

.מהשקעותיה
הקודמתהשנהובין2009שנתביןהשינוי(3)

.ובמשיכותמהקרןבהעברותמירידהנובע
.2009/03/04-בלפעולהחלמניותללאהמסלול(4)

עלחיצונייםגורחיםוהשפעתכלליתולביבה.4
החברהפעילות

ולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
ההוןשוקאגףעלהממונה .להלן14בסעיףפירוטראה

-19בביאורראה,נוסףפרוט
.הקופהשלהכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"

מצב:שונותלהשפעותחשופההחברה
דומיםגופיםביןתחרות,ל"ובחובארץההוןשוקי פעולותגסהכוללת,במשק

.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדאגרסיביותשיווק

שונות

בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות" הקופהשלההשקעות

.הקופהפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

בעגמלקופותלניהולחברה-עוייס
ראהנוסףמידע.גמלקופתבניהולתקנונהפיעלעוסקתמ" .לעיל2-ו1בפרקים

עובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהמנוהלתהקופה
.סוציאלים

בהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה
2008המסשנתבשל גמלוכקופת,ואילך

בשלשהופקדוכמפיסעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמולים
המסשנות .2008המסלשנתשקדמו

.עצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה

.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה
לאגמלקופתהינההקופה כספיםעללקצבהמשלמת

לתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008המסשנתבשלבהשהופקדו
המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופת

בקופה.2008המסלשנתשקדמו לעמיתיםחשבונותמתנהלים
.עצמאייםולעמיתיםשכירים

.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה
ממשכורתונגזריםההפקדותסכומי התנאיםפיעלהעמיתשל

לחשבונותהשכרמתוךההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמי עלהשכרמן%7עדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכירים
ידיעל%5.7-ו,העובדידי עובדיםכללבדרךהסעצמאיםעמיתים.המעביד

בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכירים
r00Z(Zושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק

עבורםמפקיד o/7eעד(בחירתםלפי)
.(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעושכרמרכיבי

,אותםומשקיעההעמיתיםכספיאתמנהלתהחברה
ולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף .הדירקטוריון

.חשבונוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמיתכל.מסלוליםבשנימנוהליםהקופהנכסי
(אחרתלקופהמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקופה

לפי,שנצברוהרווחיםבתוספת להוראותובכפוףהעמיתדרישת
.הדין

ניהולדמי
עלניהולדמיהקופהמעמיתיגובההחברה

.בפועלההוצאותסכוםפי השיעור
הנכסיםליתרותביחס,הכספיבדוחשהוצגוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתי

החודשיות על.(%50.0אשתקד)%57.0הואנטו
הואניהולדמישלהמכסימליהשיעור,הקופהתקנוןפי .לשנה%0.2

185,1שלבסךהקופהאתחייבההחברה
.השונותהניהולהוצאותלכיסויגשאלפי

בדוחות7-ו6מספרמספרבביאוריםראהנוסףמידע
החברהבהוצאותהעוסקים,הכספיים .ובהכנסותיה

לענףהשוואה
2009בשנתעלהלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף

הקופהנכסיהיקף.%42.31שלבשיעור %5.25שלבשיעורעלה
".תקופהבאותה %שלבשיעורהייתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

חברה-ס"עו.31.29 בעגמלקופותלניהול
במסלול%20.23שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגהמ"

.(2009/03/04-מהחל)מניותללאבמסלול%70.0,הכללי
.%98.0היה2009בשנתבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור

הניהולדמישלהשנתיהשיעור בעומהעמיתיםשנגבו
.2009%59.0הואבשנתמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"

ההשקעותתיקמבנה
.47-49עמודינו,הצמדהבסיסילפיהקופהמאיןראה
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ההשקעותניהולמבנה

הנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
מביאהזומדיניות.הכוללת הסיכוןדרגותאתבחשבון

כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעות
השיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות

להשקעהוהמכסימלייםהמינימליים ועדת.אפיקבכל
במשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות

במסגרתהשנה ,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
כלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב

השוקובתנאי גםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתנים
להשקעותבנוגעהחלטות הלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיות

.סחירים

וכן,מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלמ"בעערךניירותפסגות

~

עלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםועל
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהול ועדתלהוראות

''''.השקעות
ואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישםהתיקיםמנהל

ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטות ספציפייםערךבניירות
ובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעל

ולהנחיותלמדיניות 1,.האמורות

האשראימערך

מוסדייםגופיםחוזר)"השקעותפעילותאגבאשראיסיכוניניהול"מוסדייםגופיםבחוזר .07.08מיום(15-9-2007
מוסדייםגופיםובחוזר27

גופיםידיעלסחירלאאשראיהעמדת" מקצועית,ניהוליתלתמיכהתשתית-מוסדיים
9-2007-מוסדייםגופיםחוזר)"ותפעולית ,07.08.27מיום(16

הארגוניתהתשתיתלענייןהוראות,היתרבין,נקבעו
והתפעולית בניהוללתמיכההנדרשות

ידיעלונהליםמדיניותקביעתלרבות,אשראיסיכוני מערדמנהלמינויחובת,ההשקעותוועדותהדירקטוריון
קביעת,סחירלאאשראי

'
פורום להערכתמקצועייםבכליםהשימושועקרונות,חוב

'.סחירהלאהאשראיסיכון
הוא,האמוריםלחווריםבהתאם,הקופהאתהמשרתהאשראימערד

שלהאשראימערד '.הנדרשותבהתאמות,מ"בעערדניירותפסגות
ן

-6-
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הקופהעמיתי.'

.סוציאלייםעובדיםהסהקופהעמיתי
בסקטורשכרלהסכמיבהתאם

אליהמחדלברירתקופתבבחינתהיאהקופה,הציבורי להעבירעהמעביד
למעט,ידועלהמועסקיםסוציאלייםעובדיםבגיךכספים

nyo1lnהנקיותהמשהתומשסם
",ימ"סקאלת

ק, ,,
-"

,,,,,,.,,,,,,,
"

,ג44 י4,,,,,י,,,
HiZOO,.,',י,וה,

~

i

ירו,,,,
-ן,ן9ן,-845,9230,12שכירים
'--19'-(29191'--238243עצמאים

,403)(791,2)473,12166,11-(")כ"סה
3)

.עצמאיםוגםשכיריםגםשהםעמיתיםישנם(.)
,הקופהאלנטוהעברות-סוגרייםבליסכום('.)

מהקופהנטוהעברות-סוגרייםעםסכום
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והפצהשיווט.7

למידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההקופה
אישלמידעואתרהקופהעלכללי עוגמלאתר).לעמיתים

(יהבבנקשלאיגפוגמלואתרש"
תחרות.8

.השתלמותוקרנותגמלקופותמאותפועלותבשוק
נתונהבקופההבחירהגמלקופותחוקבעקבות

.העמיתבידי שהשיגההגבוהההתשואה
לקופותמהקופהההעברותבהיקףלירידהגרמה,הקופה

.אחרות

אנושיהע.9
בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

."הדירקטוריוןחבריעלפרטים" .מרוכזתהשתלמותביוםהשתתפוהדירקטוריםכל
דירקטוריםשנינשלחולכךבנוסף לקורסחדשים

.דירקטורים

.החברהעובדאינול"המנכ.סלעתמירד"עוהואהחברהל"מנכ

שירותיםונותניספקים.10

ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה
.הקופהשלההשקעותתיקמנהללגבי,"

לחברהמעניקיהבבנק
,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותי

לפי המנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקופהתקנון
החברהשלהכללי ,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

הבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה החברההוראותפיעל
לביצוע,עמיתיםלהעברות,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכל

תשלומים שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקים
.אחרים

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקופהנכסי
.מ"

ברוקראז)ערךבניירותסחרההקופה
.דיסקונטובנקפסגות,סהרפועליםבאמצעות('

יועץ,וביניהם,מקצועייםויועציםבספקיםנעורתהחברה
.פניםומבקרמשפטי

2010.3.31.
ליוםעדלחברהסיכוניםמנהלמינויולעגורכהיק
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הקופהשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמינה

:השנהבמהלו

)התערוף---העמלהסוג
*)

-%5-%09.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה
"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

-
%02.0

%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה
בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

--(**)ל"

משקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(")
והנמוךביותרהגבוההתעריףאת ,ביותר

.השנהבמשךששולמו
בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(י")

ועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל" .ורטוכן

.משמרתדמימשלמתלאהקופה

השקעות.11

וקרנותפקדונותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.השקעה
בסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות

בהשגתהכרוכים אתמפזרתהקופה.זותשואה
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתה

עלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפי ובעולםבישראלהצפויות

.השוניםהסיכוניםושל
בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

.הגיאוגרפיהפטוראתלהגדילמנתעל,ל"

תימון.12

לערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
פיעל,להתחייבות .דיך



בעגמליופותלניהולחברה"ס"עו
מ" עלדוח

2009בדצמבר31ליוםהתאגידעתקי

מיסוי.13
חייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.

.הכנסהמספקודתפיעלבמס
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה*

החברהפעילותעלופידוחמגבלות.14

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

"
.2005-ה"התשס,

ובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
ה"התשס,(פנסיוני 2005.

גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

"
,

.1964-התשכחי וחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.האוצרבמשרד

מהותייםהסכמים.15

שירותיםונותניספקים"10בפרקלעילראה
".

משפטייםהליכים.16
משפטיטיפולעלמידעלהלןראה

תלויותהתחייבויות"-18בביאור,מעסיקיםבפיגורי מיוחדותוהתקשרויות
.הקופהשלהכספייםבדוחות,"

עסקניתואסטרטגיהיעדים.17

להגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.שנבחרההסיכוןברמתמירבילרווח כל

.לעמיתיםמחולקיםהקופהרווחי
,סוציאלייםעובדים,מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקופה

העובדיםבאיגודהמאוגדים לקופהשהצטרף,הסוציאליים
.שכרהסכמיבמסגרת

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי.18

לטובתהקופהענייניניהולעללשקודתמשיךהחברה
תוך,הדיןלהוראותובהתאםעמיתיה מתן

,404%50בענייןהתקדמות:כדלקמןלנושאיםדגשים
סיכוניםמנהלמולפעילותתחילת בחינת,צלמערכתומנטר

,בפניותיהםולטיפולעמיתיםבשימורהטיפוללשיפוראפשרויות
וגאוהתפעולהסכםבענייןאפשרויותבחינת

ובחינת,המתפעלהגורםמולעבודהדרכי חברות/קופותעםלמיזוגאפשרויות
.כאלהעםפעולהלשיתופיוכןאחרותמנהלות

-10-



בעגמלשופותלניהולחברה-ש"עו
מ" עלדוח

2009בדצמבר31ליוםהתאגידעתקי

מיכוןבגורמידיון.19
לקופהמקופהעמיתיםמעברשלהמובנההתהליךעקב

הייעוץשירותיהתרחבות,אחרת
שללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדייםגופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוני
.אחרותלקופותמהקופהכספיםהעברת

)חשופההקופה,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו
(בעולםהמשקיעיםכלכמו שעריםלירידות

הפירעוןביכולתלקשייםחשופההקופה,כןכמו.ובעולםבארץההוןבשוקי
עלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשל

להשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידי והןהקופהתשואתעלהןלרעה
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעל

עלבעקיפיןלרעהלהשפיעעלולההעולמימהמשברהיציאה
עליהדרךלדוגמא-הקופה .הריביתבשיעור

יכוליםבלבדלקצבהמיועדים08.1.1מהחללקופההפקדות
המגזראטרקטיביותלהקטין .ולעצמאיםלשכירים

הכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
ניהול-'ופרק,הקופהשל .בהשקעותסיכונים

וקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריך .הקופהעלהעתידית

-11-



בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

היופהשלכללייםמאפייניות
עלמנוהלת,(ייהקופהיילהלן)יס,עוגמלקופת

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עוידי להלן)
.("החברה"
במסגרת1996בינואר28ביוםהוקמההקופה

להכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמי 31ליוםעד.לפנסיהרכיבים
מנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקופה2007ביולי עלהקופה

.החברהידי
הוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמי

הינההקופה.סוציאליםעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה"*
בהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופת

2008המסשנתבשל גמלוכקופת,ואילך
שהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמולים

בשל .2008המסלשנתשקדמוהמסשנות
שכיריםלעמיתיםחשבונותמתנהליםבקופה

.עצמאייםולעמיתים

.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
נגזריםההפקדותסכומי ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו מתוך

הס,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכר
עלהשכרמןo/7eעד על%5.7-ו,העובדידי

שכיריםעובדיםכללבדרךהםעצמאיםעמיתים.המעבידידי
מיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפו

מפנסיההמעברהסכם ,צוברתלפנסיהתקציבית
o/7eעד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק

שכרמרכיבי .(לפנסיההפרשהבגינםשאין)שנקבעו
עללחברהניתניםהתפעולשרותי8

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידי ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב
חשבונות הוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
.דיןכללהוראות

המשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגותחברת*
הרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלתוכן,מכך

שלההשקעותניהולעלהחלות בכפוף,הקופה
.השקעותועדתלהוראות

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
.מ"

המניותבעליעלמידע
התשנהחברותחוקפי-ועל,המנהלתבחברהחבריםהםהקופהעמיתי

הם,1999-ט" .מוגבלאינובחברההחבריםמספר.נקובערךללאמניותכבעלינחשבים
.הסוציאלייםהעובדיםאיגודבחברהחברבנוסף

היסודמשסכי
לתקנות98סעיףתוקן2009אוקטוברחודשבמהלך

בשכרהדןהחברהשלההתאגדות .חיצונייםדירקטורים
נוספיםתיקונים2009בשנתהוכנסולא,לכךמעבר

בתקנות .החברהשלההתאגדותבתזכיראוההתאגדות
אישורקבלתלאחרהקופהתקנוןתוקן2009.1.1ביום

גמללקופתהקופהלהפיכתהאוצר מנוהליםבהמסלולית
אישורוכן(מניותללאומסלולכללימסלול)השקעהמסלולישני לקבלת

.הפיצוייםרכיבבגיןלקופההפקדות

נכסיםוהיקףחשבונותמספרי
915,224הואהמאזןלתאריךהקופהנכסיסך

נאלפי
~

. מספר
הואהמאזןבתאריךהקופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונות

473,12.
הפעילותתחוםעלכללימידע
-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

."הפעילותתחוםעלכללימידע"
-12-



בעגמלקופותלניהולחברה"ס"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

התפת.1
מדיניותעלוהשפעתובמשקהכלכלייתרוויית

העופהשלההשקעות

לצרכןהמחיריםמדד

המדד)%9.3שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2009בשנת
בגיןהמדדלעומת2009דצמברבגין %8.3.2008דצמבר

בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2008בשנת
מיעדחורג2009 %1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

ונובע,(%3-ל

~

,ממשלהמהחלטות(היתרין מעליית
ועליההכלכליתההתאוששותבעקבותהסחורותמחירי

.הדירותבמחירי
השקליתהריבית

נמשכה2009שנתשלהראשוניםהחודשיםבארבעת
בינואר%75.1-מ)בריביתהירידהמגמת %5.0-ל

עםמתמודדבעודומילותלמשקלספקנועדהזוהורדה.באפריל
באשראיהקיפאון החל.2008-בשפרץהעולמיהמשברעקב

נתוניםשלורימההמשךועם,ספטמברמחודש חיוביים
מהלךהחל,אינפלציונייםלחציםוהיווצרותהריאליתהכלכלהלגבי

העלאתשל .(2009בסוף%1-לעד)ריבית

חוץמטבע

לעומתהדולרבתנודתיותהתאפיינה2008שנת
הראשונהבמחצית%16-כשלירידה)השקל %6.17-כשלותיקון

הדולרשעראתשהותירותנודות-השנייהבמחצית
(שינויללאכמעט

ך:גגגי

~

2009מאיעד2008שלהשנייהבמחציתהדולראתשאפיייהיית:ההעךימת המשך.%5.9-בכהדולרהתחזק
-הותופעתמרץעדבעולםההוןבשוקיהשליליתהמגמה

FLIGHT TO QUALITY-(שנחשביםנכסים-איכותלנכסיבריחה
כגוןגבוהביטחוןבעלי בעקבות,ממאיהחל.זובתקופההדולרלהתחזקותתרמה(ב"ארהממשלתשלח"אג התאוששות

נכסיםאחרהמשקיעיםחיפוש,בעולםהמניותשוקי
גבוהסיכוןפרופילבעלי הגירעוןותפיחת,יותר

שלבשיעורהשנהלסוףעדנחלשוהדולרהמגמהשונתה-,האמריקני בסיכום.%3.9-
במהלך.(%71.0שלהיחלשות)משמעותישינויללאהדולרנותרשנתי

השנה לתמוךמנתעל,גבוהיםבסכומיםדולריםישראלבנקרכש
מצבואתולשפרבישראלבמשק

.בעולםהתחרותי

המדינהתקציב

בסך2009בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
שחס,שקליםמיליארד3.39-כשל .מהתמזג%1.5-

הגרעוןמסגרתהותלה2009לשנתהמדינהבתקציב
מנתעלתוצר%6-ל השלכותעםלהתמודדלמשקלסייע

נמוךהיהבפועל2009לשנתהגרעון.העולמיהמשבר
בהכנסותוהעליה,המשקבמצבהשיפורבגללמהתקציב

לציפיותמעבר,ממסיםהמדינה שבאה,התקציבנסמךעליהן
.בעקבותיו

הלאומיהתשלומיםמאזן

בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןודף:
(תוצר%7.3)דולרמיליארד2.7-ל2009 1.2שלעודףסחר

מיליארד6.4ו(תוצר%1)2008בשנתדולרמיליארד
2007בשנתדולר .(תוצר%8.2)

שנתלעומת)2009בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהגידול
בגרעוןירידהבעיקרמבטא(2008 יחדהסחורותבחשבון

שקוזזו,השירותיםבחשבוןבעודףעליהעם
הגירעוןגידולי"עחלקית בהעברותוירידהההכנסותחשבוןשל

.ל"מחונטוהשוטפות



בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

ההעבשוקהתפתחויות.2

במדדים(כנושגצ'ך:(חודשכלבסוףלפי)2009בשנתעיקריים
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בעגמלצופותלניהולחברה"ס"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

ושוקהשנהמתחילתכברלעלותהחלבישראלהמניותשוק
לעלותהחלב"בארההמניות הרבעוןסוףלקראת

.הראשון
עלמפצהזועליה.אחוויסלעשרותהגיעבשווקיםהעלייהשיעור

מהירידותמשמעותיחלק בשנתשהיוהחדות
2008.

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלהתאוששותהסיבותבין

,המשברלבלימתהעולםבכלהמרכזייםוהבנקיםהממשלותשלמשולבתפעילות*
המרכזייםהבנקיםידיעלריביתהורדותלרבות

שפללרמותהעולםברחבי היסטוריות
.הבעייתיהאשראישוקאתלהפשירכדי

שללסיכוןהרצוןאתהעלוממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.המשקיעים

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

החובאגרותשוק

2009בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
ומדד,%33.10שלבשיעור הקונצרניותהחובאגרות

השחר,הגילוןמדדי.%2.40שלבשיעורעלהלמדדהצמודות
(בהתאמה)%3.1-ו%4.2,%6.2שלבשיעוריםעלומ"והמק

.2009בשנת

במדדיםשינוי

הגורי,יעילהלן
ינוי~'

הנבחריםבמדדים

-
שש_ המעומדד

-%9.74244.46ף"
-%1.1-%7.0דולר

%72%46יורו

10%5.9.י34ממשלתימדדצמודח"אג

-%2.40%6.16קונצרנימדדצמודח"אג

גילוי
o/6e.Z%7.3

ge/o.2%512שחר

%31%575מ"מק

במשקהוןגיוס

.השנהבמהלךבאווירהמהשיפורנהנההראשוניהשוקגס
יותרהחזקותהחברותתחילה גםובהמשך,הוןגייסו

שלבדרךהןנעשההגיוס.יותרנמוכיםהשקעהבדירוגיחברות
הנמוכההתשואה.מניותהנפקתשלבדרךוהןחובאגרותהנפקת

הממשלתיותח"באג העלייהאתחלקיתקימה
.החברותשלהסיכוןבפרמיית

אגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2009בשנת
-ו5.35-כשלסךומניותחוב שמיליארד2.2

.2008בשנת,בהתאמה10מיליארד3-ו6.23-כשלסךלעומת.בהתאמהח" גייס2009בשנת
.שומיליארד5.68שלברוטוסךהאוצר
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בעגמלקופותלניהולחברה.ס"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

2009בדצמבר31- מיליארד280-ב
.2008בדצמבר31-בשקלמיליארד218לעומת,שקל

מוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעליה
,החיוביתבתשואהבעיקרה במהלהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%6.28שלממוצעבשיעור

.החולפתהשנה

2009שנתבסוףלתגמוליםהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
לעומת%42.31שלבשיעורעלה .2008שנתסוף

.תקופהבאותה%5.25שלבשיעורעלההקופהנכסיהיקף
תשואההיתההקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

.%31.29שלבשיעור עו
בשיעורברוטונומינליותתשואות2009בשנתהשיגהמ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס" של

.מניותללאבמסלול%70.0,הכלליבמסלול%20.23

לתגמוליםהגמלקופותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.%98.0היה2009בשנת השיעור

עוגמלקופתמעמיתישנגבוהניהולדמישלהאפקטיביהשנתי
הוא2009בשנתס" %57.0.

המאזותאגידלאחראירועים.4

תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
מדד,%37.7שלבשיעור100א" עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

לצרכןהמחיריםומדד%81.1שלבשיעור מול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירדהידוש)
וריביתהדולרשער ללאנותרהישראלבנק

.שינוי

החלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
,ההשקעותועדתשלההשקעה .התשואהעלולפיכך



בעגמלקופותלניהולחברה"ס"עו
מ" הדירקטוריוןדוח

2009לשנת

ההתפתחויותרקעעלהעופהשלההשקעותמדיניות.1
הכלכליות

התחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
הניצביםהסיכוניםבמכלול סיכוןכולל)הקופהבפני

.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקופה.(הנזילות
עלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפי ואתובעולםבישראלהצפויות
.השוניםהסיכונים

נכסיההרכבאתשינתההקופההדירקטוריוןלהחלטתבהתאם
ההוןבשווקיהשינוייםלאור פירוטלהלן.כאמור

':שנתיבסיכוםאפיקיםלפיהשינויים
2009בשנתהכלליבמסלולהפעילות

לאגהחשיפההוגדלההשנהבמהלך
ח"אגנרכשו,החשיפההגדלתבמסגרת.קונצרניותח" בהיקףמדדצמודותקונצרניות
אגונמכרונםמיליון1.8-כשל

מדדצמודותקונצרניותח" אגנרכשו,כןכמו.ע5מיליון2-כשלבהיקף
מיליון8.1-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח" אגונמכרושו

נמיליון1.0-כשלבהיקףשקליותקונצרניותח"
~

.
לאגחשיפתהאתהקטינההקופה

ח"אגנרכשו,וובמסגרת.למדדצמודממשלתיח" 3.5-כשלבהיקףצמודותממשלתיות
שלבהיקףצמודותממשלתיותח"אגונמכרוגשמיליון .שומיליון3.9-כ

'1

לאגחשיפתהאתהגדילההקופה,מנגד
ח"אגנרכשו,זובמסגרת.צמודלאממשלתיח" 0.20שלבהיקףשקליותממשלתיות
-כשלבהיקףשקליותממשלתיותח"אגונמכרוגשמיליון וו'.גןמיליון1.2

בארץמניותנרכשוהמניותבאפיקהשבחהפעילותבמסגרת
שומיליון0.15-כשלבהיקף בארץמניותונמכרו

עלסלתעודותנרכשו,ממקביל.נםמיליון0.15שלבהיקף
מניותמדדי שמיליון5-כשלבהיקףל"בחו

8.4-כשלבהיקףל"בחומניותמדדיעלסלתעודותונמכרוח" שמיליון
.ח"

אגונמכרוהשנהבמהלךנרכשוח"המטצמודבאפיק
שלבהיקףח"מטצמודותקונצרניותח" צמיליון6.4-כ

ו''."
2009בשנתמניותללאבמסלולהפעילות

.(מ"מקלרבות)קצרמ"במחמדינהח"באגמושקעיםהמסלולנכסי



בעגמלסופותלניהולחברה"יט'עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

~

פעילותהותוצאותהקופהשלהכטפי11ם
לעומתבשלהן

:(:באלפי)הקודמתהשנה

הפק
'

ובהעברותיהםיתיהם

שיעור-2008שנת-2009שנת
-השינוי

-(1)ותהפק

*
-52ך%-

-זך
ZOFf5.2

במספרלעליהבהפקדותהעליהאתלייחסניתן(1)
.העמיתיםחשבונות הקיטוןאתלייחסניתן(2)

מהמשברוליציאהההוןבשוקלהתייצבותבמשיכות
למשיכותגרםאשר,הכלכלי .008ןמהרגילבשנתגבהות

לקופותמהקופהבהעברותהירידהאתלייחסניתן(3)
הקרןשלהטובהלתשואהאחרות

המדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
%70.0,הכלליבמסלול%20.23היא ללאבמסלול

אוהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות)מניות
לפי-השנהתחילת שליליתתשואהלעומת,(המאוחר

שצברההרווחים.אשתקדהכלליבמסלול(%87.9)של
חובואגרותממניותבעיקרנבעו,2009בשנתהקופה

התנהגותעלנתוניםראה.קונצרניות וכןשוניםמדדים
עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם

בשוקההתפתחויות" ו."ההון
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

למשיכתשנכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
בשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספים במסלול%0.19של

-להלן)מניותללאבמסלול%8.33שלובשיעורהכללי
.("הנזילותיחס" אינסאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף

למשועדייןיכולים אתלממןנוהגתהקופה.כדיןאותו
מתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכות

ון.בבורסהממכירותצריךואם,הקופהמהשקעותשוטפים
תשלומיםלבצעהקופהשליכולתהעלשמירהלצורך

ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכל יחד,הקופהשל
עוקבתוכן,הנזילותליחסגס,וסיכוןרווחשיקוליעם

,ההפקדותנתוניאחר .בפועלהנכויותוהעברתהמשיכות
עסלהתמודדהיכולתעלשומרתהקופהוובדרך

שינוי לאכספיםמשיכותועםמהקופהכספיםהעברתעס,העמיתיםבהתנהגות
.יהיואם,צפויות השקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות

פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלק
למימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים

הקופה.התילותלצרכיבהתאם מנכסיה%2.83מחזיקה
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסים

למקסםכוונהומתוך,הקופהשלההשקעותמדיניותבמסגרת
סיכוןתוךהקופהתשואתאת ההשקעותועדת,נמוך

להערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימה
השינוייםלגבי שלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

.הקופהעמיתי
915,224-ב2009בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן.4

אלפי215,179לעומתח"שאלפי .%5.25שלעליה,2008בדצמבר31ביוםח"ש
מהרווחיםבעיקרנבע2009בשנתהמאוןבהיקףהגידול

.ההשקעהבאפיקי
החברהפעילותעלחיצונייטגורמיםהשפעת

-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה" החברהפעילות

".
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בעגמלקופותלניהולחברה"ס"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקשיכוניניהול
כללי

הטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכוי ו.בקופהההשקעההחלטות

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקופה
בין,נועדואלוכללים אתלהפחית,היתר

.השוקסיכוני

שוקסיכוניניהולעלאחראי
קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף

חוק"להלן)2005-ה"תשסגמל גמלקופות
.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע(" .2009גיוס

3-2-2009גמלחוזראתההוןשוקאגףפרסם8.9
סיכוניםובקרתניהולמערך" גמלקופותשלמנהלותבחברות

". מיסודהיאהחוזר,מטרת
ובקרתניהוליחידתהקמתעאמצעות,מנהלתבחברהתשתית

ייעוץ(1):אלהלהבטחת(סיכונים
,ההשקעותלועדת,לדירקטוריוןורציףמקיף,אובייקטיבי לוועדת

בכלהמנוהליםלחסכונותמהותיסיכוןכללגבי,המנהלתהחברהולהנהלתהאשראי
הגלום,המנהלתהחברהשבניהולגמלקופת

חסכונותכנגדהמוחזקיםההשקעהבנכסי לזיהויראוייםובקרותמשאבים,כליםשלקיומם(2);העמיתים
ואשראישוקסיכוני כנגדהמוחנקיםההשקעהבנכסיהגלומים

,למדודתם,גמלבקופותהעמיתיםחסכונות למעקב
ן..בהםולשליטהאחריהם

חודשלקראתסיכוניםמנהלולמינויהחוזרליישוםנערכתהחברה
אישורפיעל,2010אפריל .ההוןשוקאגף

שועסיכוניתיאור
בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקראה

.הקופהבדוחההנהלהבסקירת"
שועסיכוניניהולמדיניות
השילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות

הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימלי הרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
.ממנו מדיניות

הנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעות
האסטרטגית עשנקבעהכפי

.הדירקטוריוןי" הנכסיםהקצאת
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגית

נזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
.הנכסיםתיקופיזור,הקופהעמיתי עלנקבעההשקעותתמהיל

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיס
אלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

.שוניםומןבטווחי החשוביםהאלמנטיםאחד
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניות

מרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקי הסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטא ראה
בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעוד

אופן"בפרקוכן,הקופהבדוחההנהלהבסקירת" הקופהניהול
.הדירקטוריוןבדוח"

.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
עלנקבעהחשיפההיקף היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוףהחברהשלההשקעותוועדתידי

''.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות
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בעגמלקופותלניהולחברה-ס"ש
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

שוטסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
ניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

."שוקסיכוני
הצמדהבסיסידוח
.הקופהשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

סיכוניםעלנושףמידע
ומעקבהמעסיקיםחובותמצבעלמידעראה.1

לחברההנוגעוהסיכון,עליהםהחברה ,כךבשל
.הקופהשלהכספייםבדוחות18בביאור

בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול" .הקופהשלהכספיים

המשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעראה.3
בביאורים,החשיפההיקףעל 8-4

.הקופהשלהכספייםבדוחות

סיכוןעלמידעראה.4
בדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעולי שלהכספיים

.הקופה

הדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
שינוי:כוללההשקעותוועדת

במדדי פעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק
לאותההכל)הקופה ההשקעותוועדת.(תקופה

הקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלת
.הביצועובין

חריגותלמניעתבקרהככלי.6
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכללי הקופהשלחריגה

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכללי

ונהליםבקרותהערכת.7
הגילוילגבי המנכ

הבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל" ו

"
המנכ,זוהערכהבסיסעל.חברה

כיהסיקויהבובנקל" לגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוי עלולדווחלסכם,לעבד

בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידע
להוראותבהתאםהשנתי שוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדין

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההון בהוראות
''.אלו

חוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק
בקרותיישוםעםבקשרהממונה ונהלים

לדוןהאחראיתהחברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתתכהן,הגילוילגבי
במתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקויים

למועד.הכספייסבדוחותגילוי במערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסום
גילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרה בדוח

ו.הכספי
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בעגמלקופותלניהולחברה"ס"עו
מ" הדירקטוריוןדוח

2009לשנת

דיווחעלפנימיתבקרה.8
כספי במהלך

כלאירעלא2009בדצמבר31ביוםהמסתיימתהשנה
שלהפנימיתבבקרהשינוי באופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברה

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי החברהשלהפנימיתהבקרה
.כספידיווחעל

דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות.9
כספי וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

בענייןחוור2007מאיבחודשפרסם,האוצרבמשרד
אחריות" אתליישםשמיועדותהוראותקובעהחוזר."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה -השל404סעיףדרישות

"1sox(404יסעיף-להלן
הנהלתתידרש,החוזרהוראותלפי.(" ולשמירתםלקיומםאחריותהעללהצהירהחברה

ונהליםנאותותפנימיותבקרותשל בנוגענאותים
הערכתהאתלמסורוכןהפיננסילדיווח

ונהליםבקרותשלהאפקטיביותלגבי לפיהםזמניםלוחותנקבעובחוזר.אלו
הכספייםמהדוחותהחליהיההחוזרהוראתיישום

.2009לשנת
גופיםחוזראתההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניחודש

באאשר2009-10-9מוסדיים גופיםחוזראתלהחליף
היישוםמועדבדחייתהינוהשינויעיקר.2007-9-9מוסדיים

להוראה .2010לשנתהכספייםלדוחות
.החוזרליישוםהיגויצוותמינתההחברה

פרט:ויליןה

"~
יישום

ידריך,יסייע,שייעלמנתעלחיצוניחשבוןרואימשרדובחרה;החוי לביצועבהערכותהחברהאתוילווה
.הפרויקט

פרסוםלמועד.הפרוייקטביצועשלבעיצומונמצאתהחברה
2009לשנתהכספייםהדוחות החברהביצעה

מהותייםעסקייםותהליכיםחשבונותוכןמהותיותעסקיותיחידותשלמיפוי
והבקרותהסיכוניםמיפוי,התהליכיםתיעודתהליךאתגםסיימההחברה.הכספילדיווח הקיימותהפנימיות

.התיעודאימותוכןוהעסקאותהתהליכיםברמת

בנקעלדעתלחוותתידקקהחברה404tsoxיישוםלצורך
הואיל,70SASהמכונה,יהב המידעומערכות

לחוותתידרשהחברה.הבנקידיעלמתופעלות,אותההמשרתותהעיקריות פועלים:כגוןנוספיםשירותיםמנותניגםדעת
.ההשקעותתיקומנהלימ"בעסהר

סיכוניםניהולמדד.10
ומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

,2009מרץמחודשהחל,חודשמדי 1נRisk-5א-STDמדדאת
Historical Simulation based Value(סימולציהבסיסעלבסיכוןערך (היסטורית

המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקופהעבור
תיקשלהסיכוןאת ההשקעות

.בעברבשוקשהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקופהשלהנוכחי

באינטרנטמפרסםכברההוןשוקאגף,כןכמו
לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדי נשואשהיאהקופהלרבות,קופה

.זהדוח
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בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול

-עלהחיצונייםלדירקטוריםמשולס2009בשנתהדירקטוריםשכר
"הקבועיםהסכומים"פי כלליס)החברותבתקנותלאמורבהתאם

התש,(חיצונילדירקטורוהוצאותגמולבדבר
-ס" ש160,17בסךשנתימתשלוםמורכבהשכר.2000

ישיבהלכלומתשלוםמ"מעבתוספתח" ש1095בסך
.(השנהלסוףנכון)מ"מעבתוספתח"

בשנתהסתכמווהם,הניהולבדמיכלוליםלדירקטוריםההוצאותוהחורהשכר
.144-ב2009

קשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
.(לחברה -

,,תפקידו',,',',,מקבל'שט
'

,
התאייךפירועפירוט'

יי;',ההים.,שנ,התיטייח,התעלסן

.,ל
ר"יופרייצחק

,החדשההכלליתבהסתדרותתפקידיובתוקף(י)
כמקובלונלוותמשכורתמקבל בהסתדרות

.החדשההכללית

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

מועלםמשה-האחראיהשותףשם
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בעגמלקופותלניהולתברה-ס"ע
מ" 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

היופהניהולאופן
הדירקטוריוןמטעם.פעמים20095שנתבמהלדהתכנסהחברהדירקטוריון

ועדתפועלות .ביקורתוועדתהשקעות
נוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוךחבריהםהוועדותחברי להגיש

גםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוךבישיבות.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווח
.בחברהאחריםתפקידיםבעלי

מבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
ועדת.הפנים ,בממצאיודנההביקורת

.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו

)בחשבוןמביאהוומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
ביך הסיכוןדרגותאת(היתר

מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקופהשהשקעות
השיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימלי אתמתווהההשקעות
שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניות

כלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאי גםלעיתיםמתקבלותההשקעות

.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטות
בהליךשנבחרתיקיםבמנהלנעזרתהחברה

.נכסיההשקעתלצורךתחרותי

המשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגותחברת ליישוםפועלתוכן,מכך
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהדיןהוראותכל

.השקעותועדתלהוראות
ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתיישםהתיקיםמנהל

והשקיע,ההשקעות יסודעלספציפייםערךבניירות
ולהנחיותלמדיניותובכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודות

.האמורות

בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסיס
.מ"

ובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
לפי,דיןכללהוראות הוראות,הקופהתקנון

המנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברה
החברהשלהכללי אתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה

פועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונות
,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

לביצוע,עמיתיםלהעברת לספקיםתשלומים
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,

,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהל
להשתתףמוזמנים החברהדירקטוריוןבישובות

שלאוההשקעותועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיו
כינוסמאזשבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריון

,הקודמתהישיבה יישוםעלדיווחכולל
מצבועלבכללההוןשוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטות

.בפרטהקופהשלההשקעותתיק



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עו 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

הפניםמבער

מערךאתלהרחיב,ההוןשוקאגףהוראותפיעל,החברהנדרשה,2008משנתהחל
בכלסיכוניםסקרעריכת,ביקורתשעותהוספתידיעלשלההפנימיתהביקורת

תחומי הסדרת,שנתיתרבעבודהתוכניתביסוס,הקופהפעילות
הפנימיתהביקורתמערךפעילות

.ועודכתוביםעבודהבנהלי
לצורך,האוצרבמשרדההוןשוקלאגף,שלההמשפטיתהיועצתבאמצעותפנתההחברה
.הביקורתשעותבהיקפיהקלהקבלת
שירותיםונותניספקים
-10פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

."שירותיםונותניספקים"
ההצבעהבזכויותהשימושנוהל
עהמוחזקיםבתאגידיםהצבעהבזכויותשימושנוהל

י"עאושראשרגמלקופתי" להשתתפותבנוגעהחברהמדיניותאתהחברהמסדיר
ההצבעהלאופןובנוגעבאסיפות

,הדיןולהוראותהכנסהמסלתקנות1ה41תקנהלהוראתכפוףהנוהל.באסיפות
:הדוחבשנתשיצאו,הבאיםהפרסומיםלרבות

מנהלתחברההשתתפות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.1
באסיפה התשס,(הכללית

2009-ט" 09.10.8ביום
מנהלתחברהבהםמקריםמפרטותאשרהתקנותלתוקפןנכנסו

את,בוהצבעהזכותבעלתשהיאתאגידשלכלליתבאסיפהלהשתתףמחויבת
.ההצבעהלחובתהסייגיםואת,הצבעהבדברהמדיניותגיבושאופן

תחילה)ההוןבשוקהמוסדייםהגופיםמעורבותהגברתבדבר11-9-2009חוור.2
-מה 10.1.1)

אתהמסדירזהחוורפורסם,1בסעיףכמפורט,בענייןתקנותלפרסוםבהמשך
בתאגידיםבפועלשלוההצבעהאופןואתמדיניותאתלפרסםהמוסדיהגוףחובת
.הצבעהוכותבעלהואבהם

באסיפותההשתתפותחובתלגביקריטריוניםקובעהנוהל
הנוהל.ההצבעהאופןולגבי :הבאיםלנושאים,היתרביו,מתייחס

נושאיהעסקת,וענייןשליטהבעליעםעסקאות
,מסוימיםסעיפיםלענייןתקנוןתיקון,משרהלנושאיוביטוחשיפויומתןמשרה
,דובידנדחלוקת,משרהנושאיואינםענייןבעלישאינםלעובדיםאופציותהקצאת
.העסקתםותנאיוחיצונייםפנימייםדירקטוריםמינוי
הנציגיםלהכרעתתובאבהוהצבעהבאסיפההשתתפותמקריםבאילוקובעגםהנוהל

.קשוריםצדדים:לדוגמא,ההשקעותועדתשלהחיצוניים

המפורטיםהדיווחיםאתההשקעותועדתתקבללחודשייםאחתכיקובעהנוהל
:להלן

ההצבעהודרךהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-החברההשתתפהבהןאשראסיפות
דרךלענייןשההחלטההאסיפותרשימתאתגםיכלולהדיווח.אסיפותבאותןהחברהשל

(לעילבסעיףכאמור)ההשקעותועדתלהכרעתהובאההשתתפותחובתאו/ובהןהצבעה

הגורםלהמלצתאוההצבעהלמדיניותבניגודהצבעהשלובמקרים,הנסקרתבתקופה
.הסיבותיפורטו,הענייןלפי,המקצועי
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מ"בעגמליופותלניהולחברה-ש"עו 2009לשנתהדירקטוריוןדוח

המשנף)ההצבעהבזכויותהשימושנוהל
והנימוקיםהאסיפותרשימתאתיכלולהדיווח-הקופההשתתפהלאבהןאשראסיפות

.בהןהשתתפותלאי
ועדתתקייםלשנהאחתכי,קובעהנוהל-ועדכונםהנהליםבנושאלדיוןהתייחסות
.הצורךבמידתותעדכנסלנהליםבנוגעדיוןההשקעות
ההצבעהמדיניותבצירוף,שלההאינטרנטבאתראלודיווחיםלפרסםנדרשתהחברה
.שלה

ועיוותיםמוסכמותלשנותניתןשבאמצעותוחשובתחוםהכלליותבאסיפותרואההחברה
אחזקותוביןהחברותביןיותרהוגניםגומליןיחסיולקבועהישראליההוןבשוק

.המיעוט בנוהל,כאמור
,נושאיםשלרבבמספרהצבעהלגביוברוריםאחידיםקריטריוניםנקבעו

.הציבוריותהחברותמולובאחידותבשקיפותלפעולהמאפשרדבר
ממשלאיכותמדיניותאתגםתואםההצבעהאופן

בהתאםהחברהשאימצהתאגידי .לחוור

תפישותיהאתלהעבירלחברהמאפשרתשנהמדירבותבאסיפותההשתתפות
לגבי עלהן,ולהשפיעהציבוריותהחברותבקרבהשוניםהנושאים

האסיפותסעיפיניסוחאופן
.האסיפותתוצאותעלוהןלהצבעההמובאים

.אסיפות79-ב2009שנתבמהלךהשתתפההחברה

משפטייםהליכים

והטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעלהלןראה
-18בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטי

.הקופהשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"
מיסוי
-13פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

."מיסוי"

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים

-17פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
."עסקיתואסטרטגיהיעדים"
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המניותלבעליהמבקריםדוח

של

מ"בעגמלקופותלניהאחברהש"עו

(החברה:ולהלןמ"בעגמלקופותלניהולחברהס"עושלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

שהסתיימולתקופהההברהוהוצאותהכנסותדוחותואת200912008בדצמבר31לימים
,החברהשלותחנהלהחדירקסוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותם

.ביקורתטעלבהתבססהכספייםהדוחותעלדיעהלחוותהיאאחריותנו

רואיבתקנותשנקבעתקניםלרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
מאיתנונדרשאלהתקניםי"עפ.1973-התשסיגחשבונןרואהשלפעולתודרך)חשבון
בדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשעבמטרהולבצעתהבקורתאתלתכנן

התומכותראיותשלמידגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמטעההצגההכסנייס
החשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדותותובמידעבסכומים
וכןחחברחשלוההנהלההדירקטוריוןי"עשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמו
מספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכת
.דעתנולחוותנאותבסיס

החשבונאותלכלליבהתאםנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספחםהדוחות,לדעתנו
את,המתותיותהבחינותמכל,ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגביתמקובלים

אחתלכלפעולותיהתוצאותואת200912008בדצמבר31לימיםהחברהשלהכספימצבה
.תאריכיםבאותםשנסתיימומהשנים

.ע
* .2010במרך22,גן-רמת

MOUALEWן52522ךמ1ךנ11החייתןיחיןTel:7664500-8-972טיפ11ין % MOUALEM
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ס'עף
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,סלעתמירד"עו,אני

("החברה":להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עושלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2009לשנת

חסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבו

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;החברהשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

המנהלתלחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,

ןהדוח

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו.ב
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסה

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ג
שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע,בדוחהמכוסההתקופהבמהלך
-וכן;כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ררי ,מ
1
ן/,

תמירד"עותאריך.ג

~

ל"מנכ,עע
ל



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"עהיס
מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקהצהרת

חברה-ס"עושלהשנתיהדוחאתסקר:כימצהיר,מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.1 בעגמלקופותלניהול
.("הדוח":להלן)2009לשנת("החברה":להלן)מ"

ולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתועלבהתבסס.2
הנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבוחסר
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםנכללובהן

ומידעהכספייםהדוחות,ידיעתועלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי מכל,נאותבאופן

שלהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות
.בדוחהמדווחיםולתקופותלימיםהחברה

שלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםהבנק.4
-וכן,החברהשלבדוחהנדרשגילוילצורךונהליםבקרות

פיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)
בקרותשל ונהלים

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

והנהליםהבקרותשלהיעילותאתהערכנו(ב)
אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהיעילותלגבי
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ג)
שאירעכספי ,בדוחהמכוסההתקופהבמהלך

שצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע
דיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

-וכו,כספי המצהיריםבחברהואחריםהבנק
,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרה

הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
אובקביעתה בהפעלתה

לפגועשנפוייססביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל
מידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

-וכןןכספי וביןמהותיתבין,תרמיתכל(וב
אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינה

תפקידלפףשישאחריםעובדיםמעורבים
שלהפנימיתבבקרהמשמעותי דיווחעלהחברה

,י.כספי
על,אחראדםכלמאהריות,אוהבנקמאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

.דיןכלפי

יק1=י

~

2י"ע=(
,

.-"ש" תפעולשירותינותן
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו

מאזנים
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
09/12/3108/12/31באור

(מבוקר)מבוקה)

מנכקוי

שוטףרכוש

14841בבנקיםמזומנים

434מראשביטוח

91ןהנכסיםכלסד

המניותוהוןהתחייבויות

שוטפותההחייתיות

92שרותיםלנותנילשלםהוצאות

499הגמלקופת-זכאים

191שוטפותהמחייתיותהכלמן

-6מניותהון

19145המניותוהוןהתחיימיותסך

ב

*
4,4



והפסדרווחדוחות
מחוחיטסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנהלשנה

שנסתיימהשנסתיימה
ביוםביום

2/31ג/09/12/3108גא1ר

(מבוקר)(מבוקר)

מותהכנ

978ן,7185הגמלמקופתניהולדמי

...-----..--....--.
הוצאות

8167153ל"מנכ

144136ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

270252המתפעללבנקניהולעמלת

144129השקעותתיקניהולדמי

40-חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

:מקצועיות

(7)השקעותייעוץ

3536חשבונותביקורת

8072משפטייעוץ

4מקצועיםשרותים

4543פנימימבקר

13241ביטוחים

118והשתלמויותעיוןימי

7360ושיווקפרסום

72לעמיתיםדיוור

67אחרותהוצאות

185,1978הוצאותסך

-----------------
נקירווח

.הכספייםמהדוהותנפרדבלתיחלקמחחיםהמצורפיםהבאורים



מ"בעגמלצופותלניהולחברה-ס"עולניהולחברה
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו.א
ד"עוגמלקופתאתמנהלת("החברה"להלן)מ" להלן)

.("הקופה" הקופה
(להלןכמוגדר)הגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינה

ומיועדת המאוגדים,סוציאלייםלעובדים
.הסוציאלייםהעובדיםבאיגוד

:הגירות.ב

:אלהכספייםבדוחות

לאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
-גמלקופותולניהול תשכ

.1964-ד"
הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
המרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3

.לסטטיסטיקה 4.
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף

)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5
,ה"התשס-גמםקופות 2005.
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עולניהולחברה
2009לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים
לחשבונותנזקפיםבפועלוהוצאותיהוהכנסותיה,רווחלמטרותפועלתאינההחברה

בהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.בקופההעמיתים
אינםעצמי מידעמוסיפים

לדוחותצורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסי
..הכספיים

וההצגההפעילותמטבע.ב
.חדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

ונכסיההקופהפעולות.ד
בתמורה,הקופהעמיתילטובתבנאמנותמנהלתהחברה

.הקופהנכסיאת,ניהוללדמי שלוהתחייבויותיהנכסיה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקופה

לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי
.הכמפייטבדוחותונכסיההקופהפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

aFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ה
כדוחותייחשבושהדוחותמנתעל,לבצעושיש,הכספייםבדוחותמהותיתיקוןאין

שנערכו
בביאורהוצגהלאגסולפיכךraFRSתקני-להלן)בינלאומייםכספידיווחתקניפיעל

לדיווחבישראלמקובליםחשבונאותכללילפידיווחביןהתאמה
תקנילפי

IFRS

.
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מ"בעגמלשופותלניהולחברה-ש"עולניהולחברה
2009לשנתהכספייםלדוחותביאורים

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקופהלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
עלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקופה,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

הוראותפי לביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

.אחריםשלישייםולצדדיםהחברהשללעובדים

המשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגותחברת
בכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהדיןהוראותכלליישוםפועלתוכן,מכך

.השקעותועדתלהוראות
בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

.מ"

הגמלקופתזכאים-*באור

,לחברההקופהמןכספיתמהעברהנובעתהחברהבמאוןהקופהשלנטוהזכותיתרת
משלמקורותאיןולחברההואיל,הקופהניהולבגיןהחברההוצאותתשלוםלצורךשנועדה
.עצמה
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בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עולניהולחברה
מ"

2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(*)ענייןבעלי-5באור

איגוד-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרותידיעלגםמוחזקתהמנהלתהחברה.א
.הסוציאליםהעובדים

99סךלקופהחייבתהחברה2009בדצמבר31ליוםנכון.ב
החברההכנסות.עואלפי

.2009בשנתשואלפי185,1בסךהיומהקופהניהולמדמי

:ענייןלבעליהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

31ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר

20092008

ח"שאלפיח"שאלפי
144136דירקטוריםגמול

13241ביטוחפרמיות

167153הקרןמנכול

443330כ"סה

עםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(')
הכלליתההסתדרות הוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשה

.זהבביאור

:ענייןבעליבגיןהחברהיתרותפירוטלהלן.ד

בדצמבר31ליום

20092008
--

ח"שאלפיח"שאלפי
-24לשלםדירקטוריםגמול

434מראשביטוחפרמיות
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ש"עולניהולחברה
2009לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

עצמיהון-6באור
.הגמלקופותחוקהוראותפיעל,עצמיהוןקיוםמחובתפטורההחברה

ניהולמדמיהכנסות-7באור

שלבפועלסכומןלפי,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאות

הוצאות-8באור

לשיעורובכפוף,בפועלהוצאותיהלפיניהולדמיגובהוהיאענפיתגמלקופתמנהלתהחברה

.דיןכלהוראותפיעלהמירבי

לשלםלהוצאותהפרשות.מזומןבסיסעלניהולדמיהוצאותבספריהרושמתהחברה
.הכספייםהדוחותהכנתבמסגרת,בלבדכספידיווחלצרכינערכותמראשולהוצאות

מיפוי-9באור

לחברההיולאהמסבשנת.המיסוירשותלעניין,רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
דוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסות
.הכספיים

המאזןתאריךלאחרארועים-10באור

תמדדעלה2010/03/10ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,%37.7שלבשיעור100א" עלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המחיריםומדד%81.1שלבשיעור

הדולרשערמול%72.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%67.0-בירד(הידוע)לצרכן
.שינויללאנותרהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקופהאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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