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מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה-שובל
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
השכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
שכיהיםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכר

.ועצמאים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברך.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופץ.ג

המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילד
2008.

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההתבהה.ה
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

להוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
כל

דיי
.

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההתבהה.ו
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

הקופהשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעערךניירותפסגות2011באפריל26מיוםהחל.ז
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעל
תיקיניהולמבטחיםמנורה,זהלתאריךעד.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופהשל

.מכךהמשתמעכלעלהקופהשלההשקעותתיקאתניהלהמ"בעהשקעות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
.נכסיםלשערוךוחברהאינטרנטספקי,פנים

קרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון.י
.הגמלקופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיםהשתלמות

הקופה.לפיובתקנוןהשינויאתההוןשוקעלהממונהאישרהכספייםהדוחותתאריךלאחר.יא
6מיוםהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןלהחלטתבהתאםוזאתפיצוייםכספילקבלרשאית

.2011ביולי
המנהלתהחברהשינתה,הכספייםהדוחותתאריךלאחרההוןבשוקההתפתחויותבעקבות.יב

החשיפהרמתאתהגדילההחברה.השנהלהמשךשלההצפויהההשקעותמדיניותאת
במקבילוזאת,מזומניםושוויומזומניםקונצרניותחובאגרות,ממשלתיותחובלאגרות
.לממותהחשיפהלהורדת



מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-שובל
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקופהשלעיקרייםנתונים

:הסופהידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

761,4731,4שכירים

302316עצמאים

063,5047,5כ"סה

נטו,הקופהנכסייך

.ח"שאלפי364,131עלעמד11/6/30ליוםנטוהקופהנכסלסך

הדוחבתעופתהעופהתשואת

.-%34.1שלבשיעורשליליתברוטונומינליתתשואה2011/6-1בתקופההשיגההקופה

המימוןומיורותהמנהלתהחבצהפעולותתוצאות

מומנוההוצאות.ח"שאלפי470-בכהסתכמו2011שנתשלהראשונהבמחציתהחביההוצאות
בדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקופהניהולדמימהכנויותברובן

.הסקורלםהכספיים
.בפיעלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה

הישראליבמשקהגמלקופותענ4סקירת

מיליארד3.166שללסךהסתכמו2011/6/30ליום(לפיצוייםואישיתתגמולים)הגמלקופותנכסי
.%52.2שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד6.170לעומת,ח"ש

.%85.6הינההאחרוניםחודשים12-בהגמלקופותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה

המשיכותסך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד1.4-בהסתכםהגמלבקופותההפקדותסך
.ח"שמיליארד7.7-בהסתכםתקופהבאותההגמלמקופות



מ"בעמפעליתגמלסופתלניהולחרה-שובל
2011ביוני30ליוםהייוקטוויוןדוח

2011שנתשלהשניברבעוןההוושוקסקירת

מאקרן

מהנתונים

"
בקצבאךהכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופהכלכליים

,ישראלבנקידיעלהמתפרסםהמשקןלמצבהמשולבהמדד.הראשוןברבעוןמאשריותרמתון
הצמיחה.הראשוןהרבעוןלעומתהשניברבעוןירדשלוהממוצעהשינויקצבאךלעלותהמשיך

ירדהאבטלההיקףאפרילבחודש-באבטלההצמצוםובהמשךבשכרמתונהבעליהגסמתבטאת
.מלאהכתעסוקההנחשבתלרמהקרוב,%8.5-ל

.2010השניברבעון%53.1שלעלייהלעומת%46.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד
%25.3שללרמההרבעוןבתחילת%5.2שלמרמה-במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק

.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,האינפלציהבקצבהעלייההקעעל-בסופו

החובואגרותהמניותשוק

מדד.%10-%7שלבשיעורים2011שנתשלהשניברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
השיגוהממשלתיותהחובאגרורנ,זאתלעומת.%8.7-בירד100א"תומדד%36.7-בירד25א"ת

השקליותהממשלתיותהאגרותומדד%69.1-בעלהממשלתימדדצמודמדד:חיוביותתשואות
ולעומתו%49.0-בעלה20בונדתלמדד-מעורבתמגמההציגובונדהתלמדדי.%41.1-בעלה
.%34.0-ב40בונדתלמדדירד

התחזקזובתקופה.%3שללירידה%5.4שלעליהביןנעוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים
.%1.0שלבשיעורהאירוומול%89.1שלבשיעורקדולרמולהשקל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהגיאופוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעלייה*
.באירופההמדינותשלהחובותמשברבעקבותהוודאותבאיעלייה*
.אינפלציה"בקצבעלייך*
"עליי*

.הריביתהעלאתבקצב

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורץלהלן

11/6-111/6-42010

%%%

17.246.166.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

35.069,103.8מדדצמודממשלתיח"אג

09.179.0-03.13מדדצמודקונצרני""אג

hl"AN40.041.103.5צמודלאממשלתי
---------------=--ן---

MSCI WORLD99.3'36.0-55.9

-
bf

~

tחול

"2573.7-36.7-84.15

דירקטורען

"
המדימותהומווועדודההשעהותחברה

~
הקלכלעתלהתפתחויתנבהתאםקעה

.לעילשתוארו



מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחברה-וצובל
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

נספידיווחעלהפנימיתהבלרהעלההנהלהאחריות
הגילוילגביונהליםבקרותהערכנו

המוסדיהגרהשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוךהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסעיהגוה

עלולדווהלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגניוהנהלים
שקבע'הדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמיוזע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןיוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכיפידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

פנימיבקרה

"
נלוווםדיווחיםעל

דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזרפורסם2010בשנת
עללהצהירהמאפשרמסודרהליךוקיימההחוזרלהוראותבהתאםפעלההחברה."וגילויים
.בחברההפנימיתהבקרה

31ליוםהשנתיהכספיהדוחפרסוםבמועדכינקבעהכספייםלדוחותהקשורותלהצהרותפרט

הנגזהימהכספייםהדיווחיםעלהפנימיתהבקרהבדברהנהלהדוחלממונהיוגש2411בדצמבר
כינקבע6-9-2010בחוזר.הרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשיםההספייםמהדוחות
אימותאתוכןהתיעודשלבאתמוסדןגוףיסיים2011ביוני30ליוםהכספיהדוחפרסוםבמועד
גםיכלולהתיעודאימות.וופסקהבהוראותעמידרנועלהדירקטוריוןבדוחגילויויילון,התיעוד

.שתועדוהבקרותאומותאת
בעבותתלסייעחיצונייועץשלשירותיואתושכרההחוזרהוראותליישוםצוותמינעההחברה
.הקריטיותהבקרותותיקוףפעריםניתוח,הבקרותיעילותהערכת,התיעוד
:המנהלתהחברהידיעלכהעדשבוצעוהפעילויותלהלן

זיהו.א

"
הכספייםמהדוחותהנגזריםהכספייםהדיווחים

.קיימותובקרותסיכוניםוהערכתתהליכיםתיעול.ב
.קריטיותלבקהותתיקוףעריכת.ג
התיעודבשלביוכן,המהותייםהעסקייםוהתהליכיםהחשבונותלזיהויהחברהמפעילותכחלק

הממנהל(יהבובנקהמתפעלמהגוףלקבלישכישערכהבתיעודהחברהציינה,הסיכוניםוהערכת
חיצוניותדעתחוות,הקופהשלהעבודהליבתאתלמעשההמבצעים,(פסגות)ההשקעות

המתייחסוי
יכולהאינהוהיאמאחר,האמוריםהדוחותלהפקתבקשראצלםהמבוצעותלבקהות

ולהעריךהחיצונייםהמתפעליםאצלהמתבצעיםהמורכביםלתהליכיםמפורטתיעודלבצעבפועל
.ומהימןיעילבאופןהקיימיםהפעריםוניתוחהבקרותיעילותמידתאת

הצהרהקיבלההחברה.דעתחוותלתתההשקעותוממנהלהמתפעלמהגוףהחברהדרשהלפיכך
הנלוויםהדיווחיםהכנתעלבבנקוהבקרותהבקרהמטרותתיעודאתהשליםהואלפיהיהבמבנק

ידיעלהבקרותאימותלרבות,המנהלתהחברהשלהאינטרנטבאתרהמתפרסמיםוהנתונים
.התהליכיםעלהאחרים

מ"בעערדניירותבפסגותהפנימיתהבקרהעלדעתחוותלספקנערךשהואדיווחההשקעותמנהל
2Type3401דוח)2011לשנת

~
asAEהדעתחוותתתייחסשאליהם,הבקרהיעדיאתמסרוהוא.

להשלמתבאשרהחוזרבהוראותעמידהבדבראישורםנתנוהוגברהשלהמבקריםהחשבךרואי
.התיעודואימותהתיעוד

ויתוקנוהתהליכיםעל(מבדקים)טסטיםיבוצעו2011בשנת,בחוזרשנקבעוכפיהמתוכנןפיעל
עלח"רודעתחוותכוללדיווחיעבירוההשקעותומנהלהמתפעלהגוף.השנהלתוםעדהליקויים
.בחווריםשנקבעהזמניםלוחלמסגרתהפנימיתהבקרה



מ"בעמפעליתגמללופתלניהולהרה=שובל
ל"משהצהלת

:כימצהיה,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתערבדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

באופי
התברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונזוליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהונוחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימירנולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(ץ)

ודיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

פגבקרהקבענו(ק)

-

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלמלת
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחורשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםליווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנוה)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוהיון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגבלביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועית
:כספידיווחעלהפנימיתהבקהה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(ץ)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלממ
דיווחעלהוזכרהשלהפנימיתבבקההמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מנכ,גולדשלגראשרתאריך
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מ"בעמפעליתגמליופתלניהולחגוהששובל
ופיטמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלה)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתלסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעונדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופה

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקהותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כטפידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהתשבורלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהויחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקהה

של~בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיהכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

(r/ז/,

v

כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך



.1Z(0.'עצמווושות'צי AZMOA

חשבון-רואיי
'(181)C.PA

לכבוד
),שלהדירקטוריוןחברי

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולהביה-שובל

דו:הנדון

"
המבקרהחשבוןרואהשלסקירה

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
אתהכולל

"
הרווחעלהתמציתייםהדוחותואת2011ביוני30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתידוח

,,.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהושלששהשללתקומותהכולל

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטלריון
בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות

בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון
.סקירתנועלבהתבססאלה

מקירהיקף
" כספימידעשלקקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בלתקופות

-

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתניים
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
אנלסקירה

-

בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםטיים
הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייך

מסקנה
,ערוךאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות34IAS,בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחישתמכל
.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההון

,,.)יל3
(ל-//עצמוןציון

חשבלןרואה

א2,ן.1120תאריך
שובל,רה611.סק

5663243-03פקס,5608736-03.טל,א"ת61000אביב-תל,75.ד.ת,65114מיקוד('בלקומהא"ת8ישראלמקוהרחוב
5663243-3;972

:

FAX5618736-3-972T~A -TEL%610(73.8.()2ן-.
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הכיפיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
11/6/3010/6/3010/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרולא

נכסיתן

שוטפיםנכסים

391175153בבנקיםמזומנים

--37שוניםחייבים

3-1676הגמלקופת-חייבים

י2242מראשהוצאות
430215258שיטפיסנכסיםכ"סה

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

שוטפיםשאינםטייםם
4888ןקדויפ

888שוטפיםשאינסנכסיםכ"סה

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

438223266הנכיי6כלסד

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

387223246שרותיםלנותנילשלםהוצאות

--345הגמלקופת-זכאים

16--שוניםזכאים

2262?4323שוטפותהתחייבויותהכלסד

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

6-4מעבידעובדיחסיסיוטבגיןהתחייבויות

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

438223266ההתחייבויותכלסד

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

-

נ4,-1='על4נ
כספיםמנהלל"מנכהדירקטוריוןר"יו
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל

הכוללהרווחעלדוחות

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום

06/3011/06/3010/06/30/.11/06/3010באור

מבוקרלאמבוערלאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

5469540221288080הגמלמקופתניהולדמי

2=--1מזומניףושוויממזומניםהכנסות

470540221288082ההכנסותכלסד

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

6הוצאות

2832131738ונלוותשכרהוצאות

3052102696ועדלתוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

68873445161(יהבובנקתפעולשירותי

24-12-10(ם"שקמגן)משלימיםתפעולשירותי

50522426106השקעותתיקניהולדמי

1919101039השקעותייעוד

--28-14מנהלכספי0

251517833חשבונותביקורת

2222111145משפטיייעוץ

5118381735(ףמקצועיםשרותים

47812446169פנימימבקר

36551428138ביטוחים

16110-21והשתלמויותעיוןימי

3--13אגרות

538(33)19(23)("")משרדואחזקתדירהשכר

251612-50ושיווקפרסום

1095424לעמיתיםדיוור

135964576אחרותהוצאות

470540221288082ההוצאותכלסך

--ן--כוללרווח

.ח"שאלפי33שלבסךקודמותבשניםסוקסחווריישוםבגיןהוצאהכולל(")
.ח"שאלפי35שלבסךקודמותשניםבגיןדירהשכרעבורההפרשההקטנתכולל("")

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכתפייםלדוחותבאורים

2011ביוני30ליום

כללי=1באור

גמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחבלה-שובל
.("הקופה"להלן)ענפית

חשבונאיתמדיניות.2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופורנכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

בינלאות

~

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSים
.האוצרשבאגף
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות

.בדוחותתכלולהמידעעל

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםתדוחותבעריכתלושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
.אליהםשנלווולליאורים2010

.דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהה.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבלשםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלרנ
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםלאומדניםשינויים
מוש4עתן

הגמלקופתיהרת3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופחיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים

-11-



מ"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה8שובל
בינייםהכספייםלכוחותבאורים

2011ביוני30ליום

פיעדוו-4באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורםעםהונקשרותלצורך

כנגד,ח"ש

"
.הערבותלהבטחתבבנקהמופקד,למדדצמודמועזיקצףבפיקדוןזההסכוםפקדת

הגמלמקיפת%מעניה"-5באור

גמלקופתהיאהקופה.הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשלעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית

.ךיןכלהוראות

הוצאותנ6באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהךהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

קשוריםצעדים-7באור

ההחברה

"
לביוכימאיםההשתלמותקרךשלהמנהלתוהחברההגמלקופתשלנהלת
וחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותימשרדחולקותומיקרוביולוגים

מהדירקטור

~

.החברותבשתיבמקבילמכהניםם

המאזןתאריךלאחר4ירועים-8ביאור

גםנמשכה2011שלהראשונהבמחציתשנרשמהבישראלהמניותבשוקהשליליתהמגיה.א
2011/08/17ועד11/06/30שביןבתקופה,כך.השניהרבעוןתוםשלאחרהתקופהבמהיך

-בירדהיתהמדד.בהתאמה,%62.18-ו%53.16-בירדו100א"ות25א"תהמניותמדדי
האגבמדד%08.2שלעליהנרשמה,במקביל.%51.24

למדדצמודותהממשלתיותח"
.60בונד-בתל%55.0שלוירידה

הםהנסקרתהתקופהבמהלךהפיננסייםהשווקיםשלהענייניםבמוקדשהיוהאירועים
.ב"ארהשלהמושלםהדירוגוהפחתתב"וארהבאירופההחובמשברי

מדיניותאתהמנהלתהחברהשינתה,לעילהמתוארותההוןבשוקההתפתחויותבעקבות.ב
חובלאגרותהחשיפההמתאתהגדילההחברה.השנהלהמשךשלההצפויהההשקעות
להורדתבמקבילוזאת,מזומניםושוויומזומניםקונצרניותחובאגרות,ממשלתיות
.למניותהחשופה

הקופהלפיובתקנוןהשינויאתההוןשוקעלהממונהאישר2011באוגוסט21בתאריך.ג
רשא

~

מווםהכלליתוהאסיפההדירקטוריוןלהחלטתבהתאםוזאתפיצוייםכספילקבלת
.2011ביולי6
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