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 עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 בספטמבר 5ו20

 כללי
 א. עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן ״החברה״), עוסקת בניהול קופת גמל עו״ס (להלן ״הקופה״).

 הקופה הוקמה ביום 28 בינואר 1996 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה. הקופה

 מיועדת לעובדים סוציאליים.

 החברה פועלת שלא למטרות רווח.

 ב. לחברה, בהתאם להסדר התחיקתי, אין הון עצמי ופעילותה היחידה הינה ניהול הקופה.

 ג. הקופה המה קופת גמל לא משלמת לקצבה על כספים שהופקדו בה בשל שנת המס 2008 ואילך, וקופת גמל

 לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים על כספים שהופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008.

 ד. תוקף אישור קופת גמל הינו עד ליום 31/12/2015.

 ה. בקופה פועלים מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול כללי ומסלול ללא מניות.

 ו. הבנק הבינלאומי הראשון בע״מ (להלן ״הבנק הבינלאומי״) מנהל את חשבונות עמיתי הקופה ואת חשבונות

 הקופה ובכלל זה נותן הבנק הבינלאומי לחברה שירותים הנוגעים לטיפול בבקשות עמיתים.

 ז. פסגות ניירות ערך בע״מ מנהלת את תיק ההשקעות של הקופה על כל המשתמע מכך, ופועלת ליישום כל

 ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקופה, בכפוף להוראות ועדת השקעות והדירקטוריון.

 ח. נכסי הקופה נמצאים במשמרת בחברת פועלים סהר בע״מ.

 ט. החברה נעזרת ביועצים מקצועיים וביניהם: מנכ״ל, מנהל כספים, יועץ משפטי, מבקר פנים, מנהל סיכונים,

 מלווה ליישום SOX-404, חברה לשערוך נכסים, ממונה אכיפה וכן ממונה על טכנולוגיות מידע ומנהל אבטחת

 מידע.

 י. ביום 17 בפברואר 2015 פורסם חוזר משרד האוצר אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון בנושא הקמת מסלולי השקעה

 המותאמים לגיל העמיתים בקופות גמל.

 בהתאם לתכנית שאישר דירקטוריון החברה, החל מיום 1 בינואר 2016 יפעלו בקופה שלושה מסלולי השקעה:

 ־ עו״ס גמל לבני 50 ומטה (מסלול חדש).

 ־ עו״ס גמל לבני 50 עד 60 (מסלול חדש במקום המסלול הכללי).

 ־ עו״ס גמל לבני 60 ומעלה(מסלול חדש, במסלול המסלול ללא מניות).

 יא. בהתאם לדרישות אגף שוק ההון, החל מיום 1 בינואר 2016 יוחלף תקנון הקופה בתקנון חדש, המבוסס על

 תקנון תקני שפורסם על-ידי אגף שוק ההון, בשינויים מחויבים ושינויים שאושרו ע״י דירקטוריון החברה.

 מדיניות ההשקעה התקנונית של מסלולי ההשקעה שינוהלו בחברה החל מינואר 2016, מפורטת בנספח א׳

 לתקנון הקופה.
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 יב. בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), התשע״ד־2014 (להלן:

 ״תקנות תשלומים״), החל מיום 1 בינואר 2016 נדרשים מעסיקים להעביר לקופות הגמל נתונים על עובדיהם,

 באמצעות קובץ נתונים ממוכן ובמבנה אחיד. התקנות ייכנסו לתוקף בצורה הדרגתית בשים לב למספר

 העובדים המועסקים על-ידי המעסיק. תקנות תשלומים כוללות גם הוראות לגבי היזונים חוזרים שנדרשת

 הקופה להעביר למעביד, והחברה, באמצעות הבנק המתפעל, נערכת ליישום התקנות.

 יג. וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו מתווה פעולה, במסגרתו תועבר קופת גמל עו״ס

 לניהולה של שדות - חברה לניהול קופות גמל בע״מ ותמוזג עם קופת גמל שדות.

 קופת גמל שדות היא קופת גמל ענפית, המיועדת לעמיתים שכירים ולעמיתים עצמאיים, שהיו ו/או שהעם

 משפטנים או פרקליטים או עובדים במקצועות טכניים או רוקחים או עובדים במקצועות הפרה -רפואיים או

 עובדי הרנטגן או פיזיותרפיסטים או קלינאי תקשורות או מרפאים בעיסוק או תזונאים וכן לעובדים המדורגים

 בדירוגים אלה.

 העברת הניהול והמיזוג מתוכננים ליום 1.4.2016וכפופים לקבלת האישורים הנדרשים (אישור האסיפה הכללית

 של החברה, אישור האורגנים המוסמכים בשדות - חברה לניהול קופות גמל בע״מ ואישור הממונה על שוק

 ההון, ביטוח וחיסכון).

 נמוגים עיקריים של הל;ופה

 מספד העמיתים המגוהלים ע״י ה17ופה נכוו ליום 30 בספטמגד 2015

 מספר העמיתים המנוהלים ע״ י הקופה לפי ת״ ז

31.12.14 30.09.2014 30.09.2015 

 מסלול עצמאי שכיר סה״כ עצמאי שכיר סה״כ עצמאי שכיר סה״כ

 כללי 151 9,222 9,373 168 9,563 9,731 165 9,521 9,686

 ללא מניות _ 51 51 _ 42 42 _ 46 46

 סך הכל 151 9,273 9,424 168 9,605 9,773 165 9,567 9,732

 סד נכסי המופת, גטו

 סך נכסים נטו ליום( אלפי ש׳יח)

 מסלול: 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014

 מסלול כללי 254,408 268,809 264,503

 מסלול ללא מניות 640 645 770

 סך הכל 255,048 269,454 265,273

 ־ 3 -



 עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 בספטמבר 2015

 תשואות המופה

 תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה

 מסלול: 1-9/2015 1-9/2014 31/12/2014

 מסלול כללי 0.56%־ 5.990/0 6.44%

 מסלול ללא מניות 0.51% 2.58% 1.70%

 תנועה !זכויות העמיתים

 מסלול:. . . ״ .״ / מסלול כללי מסלול ללא מניות סך הכל

 אלפי ש״ח

 תיאור התנועה: 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014 30.09.2015 30.09.2014 31.12.2014

 הפקדות 7,799 8,312 10,868 41 28 39 7,840 8,340 10,907

 משיכות (5,110) (6,941) (64) (97) (97) (4,543) (5,207) (7,038)

 (11,301) (16,064) (21,834) (1) ־ ־ (11,302) (16,064) (21,834)
 העברות מקופות

 אחרות (או אליהן)

- - - (122) (107) ־ 122 ־  העברות בין מסלולים 107

 סך צבירה נטו (7,874) (12,862) (18,029) (131) (69) 64 (8,005) (12,931) (17,965)

 שיעור דמי ניהול

 דמי ניהול מצטברים שנגבו מהעמיתים

31/12/2014 1-9/2014 1-9/2015 

0.48% 0.36% 0.38% 

 תוצאות פעולות הה1יה המנהלת ומ17ורות המימוו

 הוצאות החברה הסתכמו ב־ 991 אלפי ש״ח מתחילת השנה. לפירוט ההוצאות ־ ראה בדוחות הכספיים הסקורים.

 עיקר הכנסות החברה נובע מדמי הניהול שהחברה גובה מעמיתי הקופה, בכפוף לשיעור המרבי על פי הוראות כל

 דין. הקופה היא קופת גמל ענפית, ולפיכך החברה גובה מהקופה דמי ניהול בגובה הוצאותיה, כך שהרווח הכולל

 הינו אפס.

־ 4 -



 עו״ס - חברה לניהול קופות גמל בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 בספטמבר 5ו20

 אחריות ההנהלה על הבל1דה הפנימית על דיווח כספי

ת ונהלים לגבי הגילוי ת ס  הערכת ב

 הנהלת החברה (להלן ״הגוף המוסדי״), בשיתוף עם, המנכ׳׳ל ומנהל הכספים של הגוף המוסדי העריכו לתום

 התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על בסיס הערכה

 זו, המנכ״ל ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הינם

 אפקטיביים על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם

 להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 בסרה פנימית על דיווח כספי

 במהלך הרבעון המסתיים ביום 30 בספטמבר 2015 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח

 כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על

 דיווח כספי.
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 דוח הדירקטוריון ליום 30 בספטמבר 5ו20

 הצהרת מנכ״ל

 (בהתאם לחוור גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״ של אגף שוק
 ההון, ביטוח וחסכון).

 1. סקרתי את הדוח הרבעוני של עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן: ״החברה״) לרבעון שהסתיים
 ביום 30 בספטמבר 2015 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
 מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס

 לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל
 הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של החברה למועדים ולתקופות המכוסים

 בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה{ ופן-

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים
 להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך

 תקופת ההכנה של הדוח 5
 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת
 לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים

 בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים(IFRS) ולהוראות הממונה על שוק ההון;
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי
 האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על

 הערכתנו; וכן־
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן

 מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. וכן־

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת
 של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
 על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על

 מידע כספי; וכן־
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 אני, עו״ד תמיר סלע, מצהיר כי:

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 עו׳׳ד תמיר סלע, מנכי׳ל
23.11.2015 

 תאריך
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 דוח הדירקטוריון ליום 30 בספטמבר 2015

 הצהרת מנהל הפספים

 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 7־9;2010 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״ של אגף שוק
 ההון, ביטוח וחסכון).

 אני, רו״ח דורון ארגוב, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח הרבעוני של עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן: ״החברה״) לרבעון שהסתיים
 ביום 30 בספטמבר 2015 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
 מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס

 לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל
 הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של החברה למועדים ולתקופות המכוסים

 בדוח.

 a אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים
 להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך

 תקופת ההכנה של הדוח;
 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי, המיועדת
 לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים

 בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים(IFRS) ולהוראות הממונה על שוק ההון{
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את מסקנותינו לגבי
 האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על

 הערכתנו; וכן-
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן

 מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. וכן־

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת
 של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית
 על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על

 מידע כספי > וכן־
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש

 להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 רו׳׳ח דור! רגוב, מנהל כספים
23.11.2015 

 תאריך



 ערי ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ

 דוחות כספיים

 ליום 30 בספטמבר 2015

 [לא מבוסריס ]
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 לכבוד

 חבדהלניהול-גמלעו״ס

 דוח המבקרים לבעלי המניות

 של

 עריס חברה לניהול קופות גמל בע״מ

 מבוא

 לבקשתכם, סקרנו את המידע הכספי המצורף של עו״ס חברה לניהול קופת גמל בע״מ (להלן:

 ״החברה״), הכולל את המאזן התמציתי ליום 30 בספטמבר 2015 ואת הדוחות התמציתיים על

 רווח והפסד לתקופה של תשעה חודשים ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

 הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן

 חשבונאות בינלאומי IAS 34 ״דיווח כספי לתקופות ביניים״, וכן הם אחראים לעריכת מידע

 כספי לתקופת ביניים זו לפי הנחיות משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. אחריותנו

 היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 היקף הסקילה

 ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ״סקירה של מידע

 כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות״. סקירה של מידע כספי

 לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים

 והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה חינה מצומצמת בהיקפה במידה

 ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת

 לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 מסקנה

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ״ל אינו

 ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 ובהתאם להנחיות

 משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

'31 

 רואי חשבון

 רמת־גן, 23 בנובמבר 2015
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 עו״ס - חכרה לניהול מופות גמל כע״מ

 דו״ח על המצכ הכספי

 ליום 31
 בדצמבר

2014 

 מבוקר

50 

130 

180 

 ליום 30 בספטמבר

2014 2015 

 בלתי מבוקר

 אלפי ש״ח

43 

336 

379 

11 

310 

321 

 ביאור

 נכסים

 חייבים ויתרות חובה

 מזומנים ושווי מזומנים

 סך כל הנכסים

180 

180 

379 

379 

321 

321 

 הו!

 הון מניות

 התחייבויות

 זכאים ויתרות זכות

 סך כל ההתחייבויות והון עצמי

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 23 בנובמבר 2015
 תאריך אישור

 הדוחות הכספיים
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 עו״ס י חבדה לניהול 17ופות גמל בע״מ

 דוח על הדווה הכולל

 לשנה
 לתקופה של 9 חודשים לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום שהסתיימה כיום כיום

 30 בספטמבר 30 בספטמבר 31 כדצמבר

2014 2014 2015 2014 2015 

 בלתי מבוקר מבוקר

 באור אלפי ש״ח

 הכנסות

 הכנסות מדמי ניהול
 מקופת הגמל, נטו _991 _862 373 274 1,268

ן כל ההכנסות 991 862 "373 ?27 1,268  ס

 הוצאות

 הוצאות הנהלה
 וכלליות 5 991 862 373 274 1,268

1,268_ 2 7 4 3 7 ן כל ההוצאות T86 991 [ ־ 3  ס

 רווח(הפסד) לתקופה

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

10 



 עו׳יס - חברה לניהול קופות גמל בע׳׳מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 1- כללי

 א. עו״ס ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ(להלן: ״החברה״), עוסקת בניהול קופת גמל עו״ס(להלן: ״הקופה״).

 הקופה הוקמה ביום 28 בינואר 1996 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה.

 הקופה המה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס״ה ־ 2005

 ומיועדת לעובדים סוציאליים.

 החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקופה לטובת עמיתי הקופה, בתמורה לדמי ניהול. נכסיה והתחייבויותיה

 של הקופה מנוהלים, על פי הוראות החוק המתייחסות, בנפרד מנכסי החברה ומהתחייבויותיה, ואין לחברה

 בעלות עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים. לפיכך, לא נכללו פעולות הקופה ונכסיה בדוחות הכספיים של

 החברה.

 ב. תוקף אישור קופת גמל הינו עד ליום 31/12/2015.

 ג. בקופה פועלים מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול כללי ומסלול ללא מניות.

 ביאור 2 - מדיניות חשבונאית

 א. עיסרי המדיניות החשבונאית

 הדוחות הכספיים התמציתיים (להלן: ״דוחות כספיים ביניים״) של החברה נערכו בהתאם לתקן חשבונאות

,("IFRS"להלן) IFRS ״דיווח כספי לתקופת ביניים״, של תקני דיווח כספי בינלאומיים ,IAS 34 בינלאומי 

 ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. מידע לא מהותי לא הוצג בדוחות.

 החברה אינה פועלת למטרות רווח, והואיל והחברה מנהלת קופה ענפית, הכנסותיה הן בגובה הוצאותיה.

 לפיכך, הדוחות על תזרים המזומנים והדו״ח על השינויים בהון העצמי אינם מוסיפים מידע פיננסי בעל

 משמעות על המידע הקיים בדוחות הכספיים ולכן אינם כלולים בדיווח הכספי.

 עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, הינם עקביים לאלה אשר יושמו

 בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2014, אלא אם נאמר אחרת.

 ב. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

 הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים נומינליים.

 ג. ההכרה בהכנסות והוצאות

 הכנסות והוצאות החברה רשומות על בסיס צבירה.

 ד. שימוש באומדנים ושיקול דעת

 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל־ IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,

 אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו.

 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת

 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים המבוססים על תחזיות.
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 עו״ס ־ הברה לניהול קופות גמל כע׳׳מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 2 - מדיניות חשבונאית(המשך)

 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 במהלך עריכת הדוחות הכספיים של החברה לא בוצעו תהליכי מדידה מהותיים.

 ליום 31
 ליום 30 בספטמבר בדצמבר

2014 2014 2015 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

22 31 8 

20 -

8 12 3 

50 43 11 

 ליום 31
 ליום 30 בספטמבר בדצמבר

2014 *2014 2015 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

117 174 130 

35 24 96 

7 4 

 44 152 ־

21 25 51 

180 379 321 

 ביאור 3 ־ חייבים ויתרות חובה

 הוצאות מראש

 קופת גמל

 צדדים קשורים

 סה״כ חייבים ויתרות חובה

 ביאור 4 ־ זכאים ויתרות זכות

 הוצאות לשלם

 ספקים ונותני שירותים

 מוסדות ורשויות ממשלתיות

 קופת גמל

 צדדים קשורים

 מויין מחדש
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 עו׳׳ס - הברה לניהול קופות גמל כע״מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 5 - הוצאות הנהלה וכלליות

 לשנה
 לתקופה של 9 חודשים לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום ביום

 30 בספטמבר 30 בספטמבר 31 בדצמבר

2014 2014 2015 2014 2015 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 שכר עבודה ונלוות 157 153 52 47 216

 תשלומים לדירקטורים 161 128 51 30 182

 ביטוחים 22 40 8 16 56

1 -  אחזקת משרד ותקשורת 1 1 1

61 -  שיווק ופרסום 66 1 63

 תשלום לגורמים מתפעלים 146 95* 56 46 146

 דמי ניהול תיק השקעות 111 ** 104 ** 36 38 140

 ייעוץ ושירותים מקצועיים 303 325 100 93 419

 אחרות 24 15 6 4 47

 סד הכל הוצאות הנהלה
 וכלליות 991 862 373 274 1,268

 * הירידה נבעה ברובה מהנחה חד פעמית שהעניק הבנק המתפעל בשנת 2014

 ** כולל דמי ניהול בסך 31 אשי׳ח בגין קרנות נאמנות(34 אשח בתקופה מקבילה) ו 11 אש״ח בגין תעודות סל,
 המנוהלות על ידי בית ההשקעות ״פסגות״ אשר הינו צד קשור לקופה.
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