
מבנישינויעקבכספייםדוחות

הענייניםתובן

השינויטרם)07/7/31ליום"מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-ס"עוגמל"כספייםדוחות

:(המבני

1חשבוןרואהשלסקירה

2מאזנים

3והוצאותהכנסותדוחות

4העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

:(המבניהשינוילאחר)פתיחה07/8/1ליום"מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ס"עו"מאזן

5חשבוןרואהשלסקירה
6מאזן

:(המבניהשינוילאחר)פתיחה07/8/1ליום"ס"עוג"קופ"כספייםדוחות

7חשבוןרואהשלסקירה
8מאזנים

9והוצאותהכנסותדוחות

10העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
11הכספייםלדוחותביאורים
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רעים,8?ע,?מ
--

-
לכבוד
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-ש"עוגמל

,.נ.ג.א

חודשיםשבעהשללתקופהמבוקריםבלתיבינייםדוחותתמציתסקירת:הנדון
2007ביולי31ביוםשנסתיימה

גמלקופתלנהולחברה-ס"עוגמלשלהבינייםמאוןאתסקרנו,לבקשתכם
עלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוחותאת,2007ביולי31ליוםמ"בעמפעלית
.תאריךבאותושנסתיימהחודשיםשבעהשללתקופההעמיתיםבזכויותהשינויים

,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבהתאםנערכהסקירתנו
שלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספייםהדוחותקריאת:השארביןכללוהנהלים
הכספייםלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדותיוהדירקטוריוןאסיפות

.והחשבונאים

תקנילפיבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר
.ל"הנהבינייםדוחותעלדעהמחוויםאנואין,מקובליםביקורת

מהותייםבשינוייםצורךשישכךעלהמצביעדבר,לידיעתנובאלאסקירתנובביצוע
חשבונאותלכלליבהתאםהערוכיםכדוחותלהיחשבשיוכלוכדיהאמוריםבדוחות
.ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגבימקובלים

,..ו

"/מגקגום,
חשבוןרואי

2007באוגוסט29
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בעמפעליתגמלעופהלניהולחברה-ש"עוגמל
מ"

והוצאותהכנסותדוחות

מדווחיםסכומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנהלתקופה

06/12/31ביום1/1/י07/7/31-0

(הפסדים)הכנסות

469155מזומניםושוויממזומנים

------------------------
:סחיריםערךמניירות

781,3367,2ממשלתיותחובאיגרות

(172)732קונצרניותחובאיגרות

579.9398.5אחריםערךוניירותמניות

092,14593,7

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

929121,1קונצרניותחובאיגרות

(14)162אחריםערךניירות

091,1107,1

------------------------
430,1209,1בבנקיםפיקדונות

------------------------
2619אחרותהכנסות

------------------------
108,17083,10ההכנסותכלסך

------------------------
הוצאות

567980ניהולדמי
6485ערךניירותעמלות

414מיסיםהוצאות

635079,1ההוצאותכלסך

------------------------
473,16004,9הדוחלתקופתנטוהבנסות

==============



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-ש"עוגמל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנהלתקופה

06/12/31ביום07/7/31-07/1/1

187,188275,174נוארבי1ליוםהעמיתיםזכויות

--........-.-..-.--ץ..-.-
:הפרשות

מעביוהפרשות-שכירים

עובדהפרשות-

עצמאיםעמיתים

ההפרשותכלסך

435,3678,5

453,3701,5

193342

081,7721,11

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםעמיתים

עצמאיםעמיתים
התשלומיםכלסך

(862,1)(996,1)

791)(22)

(941,1)(018,2)

:זכויותהעברת

הקופהאלוכויותהעברת

מהקופהזכויותהעברת

נטוזכויותהעברתסך

11158

(304.8)(953.4)

(293,8)(795,4)

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

41908(153,3)נטוצבירה

16473004,9הדוחלתקופתנטוהכנסות

..............................

20115071881187

================
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לכבוד
מ"בעגמלקופותלניהםחברה-ס"עו

,.נ.ג.א

(פתיחה)2007באוגוסט1ליוםמבוקרבלתיבינייםדוחתמציתסקירת:הנדון

עושלהמאזןאתסקרנו,לבקשתכם-
1ליוםמ"בעגמלקופותלנהולחברה-ס"

.(פתיחה)2007באוגוסט

,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבהתאםנערכהסקירתנו
שלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספיהדוחקריאת:.השארביןכללוהנהלים
הכספייםלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדותיוהדירקטוריוןאסיפות

.והחשבונאים

תקנילפיבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר
.ל"הנהבינייםדוחעלדעהמחוויםאנואין,מקובליםביקורת

מהותייםבשינוייםצורךשישכךעלהמצביעדבר,לידיעתנובאלאסקירתנובביצוע
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהערוךכדוחלהיחשבשיוכלכדיהאמורבדוח
.ההוןשוקאגףהאוצרוהנהיותגמלקופתלגבי

חשבוןרואי

2007באוגוסט29
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"מ
יק-סיעים,יען

" לכבוד

ס"עוגמלקופת

,.נ.ג.א

עדג/07/1"מלתקופהמבוקריםגלתיבינייםדוחותתמציתסקירת:הנדון
(פתיחה)07/8/1

2007באוגוסט1ליוםס"עוגמלקופתשלהבינייםמאוןאתסקרנו,לבקשתכם
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהדוחותוהוצאותהכנסותדוהותאת(פתיחה)4

.(פתיחה)07/8/1עד07/1/1-מלתקופה

,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבהתאםנערכהסקירתנו
שלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספייםהדוחותקריאת:השארביןכללוהנהלים
הכספייםלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדותיוהדירקטוריוןאסיפות

.והחשבונאים

תקנילפיבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר
.ל"הנהבינייםדוחותעלדעהמחוויםאנואין,מקובליםביקורת

מהותייםבשינוייםצורךשישכךעלהמצביעדבר,לידיעתנובאלאסקירתנובביצוע
חשבונאותלכלליבהתאםהערוכיםכדוחותלהיחשבשיוכלוכדיהאמוריםבדוחות

.ההוןשוקאגףהאוצרוהנחיותגמלקופותלגבימקובלים

ץץץ

//,,רקשאבוד

לםמועלםמלמוע
חשבורוגעי

2007באוגוסט29
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עורג"קופ

והוצאותהננסותדוחות

מדווחיםוצנומים
(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנהלתקופה

06/12/31ביום07/1/1-מ

(פתיחה)07/8/1עד

(הפסדים)הכנסות

469155מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

781,3367,2ממשלתיותחובאיגרות

(172)732קונצרניותחובאיגרות

579.9398.5אחריםערךוניירותמניות

092,14593,7

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

929121,1קונצרניותחובאיגרות

(14)162אחריםערךניירות

091,1107,1

------------------------
430,1209,1בבנקיםפיקדונות

------------------------
2619אחרותהכנסות

108,17083,10ההכנסותכלסך

------------------------
הוצאות

567980ניהולדמי
6485ערךניירותעמלות

414מיסיםהוצאות

635079,1ההוצאותכליך

473,16004,9הדוחלתקופתנטוהכנסות

==============



עורסג"קופ

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנהלתקופה

06/12/31ביום07/1/1-מ

(פתיחה)07/8/1עד

187,188174475בינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

.-....---.-ץ-----------
:הפרשות

435,3678,5מעבידהפרשות-שכירים

453,3701,5עובדהפרשות-

193342עצמאיםעמיתים

081,7721,11ההפרשותכלסך

....---.-.--..ץ-ץ-.---
:לעמיתיםתשלומים

(996,1)(862,1)שכיריםעמיתים

(79221ן)עצמאיםעמיתים

(018,2)(941,1)התשלומיםכלסך

-----------------------
:זכויותהעברת

11158הקופהאלזכויותהעברת

(953.4)(304.8)מהקופהזכויותהעברת

(795,4)(293,8)נטוזכויותהעברתסן

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

908,4(153,3)נטוצבירה

--.-.-....ץ-.---.---.....-.

473,16004,9הדוחלתקופתנטוהכנסות

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

507,2011881187

================



ש"עוג"קופ

הבשפייםלדוחותבאורים

כללי-1באור

,גמעקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלחוק(ו)86לסעיףבהתאם
האמורהחוקכניסתערבכתאגידשהתאגדהגמלקופתכינקבע2005-ה"התשס
.תאגידעודתהיהולאמנהלתחברהבידיבנאמנותתנוהל,לתוקף

נקבעשמועדול"הנהמבניהשינוילביצועהנדרשהפעולהמתווהבוצעזאתלאור
.2007/8/1-ל

השינוי.הגמלבקופתהעמיתיםזכויותברציפותלשינויגרםלאהאמורהשינוי
לקופתמ"בעכחברההתאגידיתהקופהפיצולמעצםהנובעהשינויהואשחלהיחיד
.מנהלתחברהבידיבנאמנותוהמוחזקתמ"בעכחברהמאוגדתשאינהגמל

וזכויותהמבנימהשינויכתוצאהנכסיםאורווחיםהמנהלתלחברהנוצרולא
.בעיקבותיושינויללאנותרוהעמיתים

-11-


