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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

בללי

-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.
בפברואר11ביוםהוקמההקופה.("הגמלקופת"או"הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת
מיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדים

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.
החלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.ואילך2008.1.1-מה

.2010/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.

חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

כלעלהקופהשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה*
שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלים,מכךהמשתמע
.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקופה

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי*

סיכוניםמנהל,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
.פניםומבקר

לגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהמנהלתהחברההתקשרה,2010מאוקטוברהחל.
התפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך(ס"שלמגן-להלן)מ"בעמוסדיים

המתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.יהבמבנקהמתקבלים
עדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות,משיכות,הצטרפות)מהעמיתים
משימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמבר

,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"שלומגן,מערכתבאותהבבנק
ההתקשרות,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטייםבנושאים
עלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןלהשפיעצפויהלאהחדשה
.הכספיהדיווח



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקופהשלעיקרייםכשפייסנתונים

2010/09/302009/09/302009/12/31הדיויחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

]903,26]30,133678,23]נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

0.נל%46.2%56.033מזומניםושתימזומניט

18.נל%29.82%80.7915מהיריםערדניירות

%82.6%11.9סחיריםשאינםערדניירות

8.ל66"

1.9ל%33.8%43.1074והלוואותפקדונות

%10.0%10.0D%12,Oנטו,הנכסיטיתר

הדווחבתעופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

'2010/9-1'2009/9-1'2009,12-1

256,5369,5082,7הפקדות
64).משימת

~

2)(696,2)([90,3)

(7.4]2)(902,3)(633.2)אליהחאו)אחרותמקופותנטווכויותהעברת

(53,1])(229,1)359.נטוצבירהכ"סה

הדווחבתקופתהקופהתשואות.ג
ן-109/12-ע/10/9-109

1.22ל%37.5%55.1822מצטברתברוטוממעליתתשואה



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מרביתאתשאפיינוהירידותאתמתקניםכשהםלעלותהמניותמדדיחרוהשלישיברבעון
אגרותשוק.%98.13-בעלה100א"תומדד%38.15-ב25א"תמדדעלהזהברבעון.השניהרבעון
-ל%5.2ביןעלובונדהתלמדדיכאשר,האחרוניםברבעוניםאותושאפיינובעליותהמשיךהחוב

%9.3.

מאסרו

וההתרחבותההתאוששותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
לפעילותהמשולבהמדד:לדוגמא.האחרוניםברבעוניםמהקצביותראיטיבקצבכיאםהכלכלית
.מתוןבאופןאךלעלותהמשיך,ישראלבנקשמפרסם,המשק
.%23.1-בהשלישיברבעוןעלהלצרכןהמחיריםמדד
על,%2שללרמה%5.1שלמרמה,השלישיברבעוןבמשקהריביתאתפעמייםהעלהישראלבנק
עם.הדיורבמחיריהעלייהוהמשךהאבטלהשיעורירידת,הכלכליתההתאוששותהמשךרקע
.הכלכליתבפעילותלתמוךמנתעלנמוכהברמהעדייןהריבית,ואת

החובואגרותהמניותשוק

ואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים.השלישיברבעוןכיווןשינוובעולםבישראלהמניותמדדי
מדדי.%14-%5.15שלבשיעוריםהעיקרייםהמניותמדדיעלובישראל.%15-ל%5ביןעלו
התלמדד:האחרוניםברבעוניםאותםשאפיינההחיוביתהמגמהאתהמשיכוהקונצרניח"האג
.%95.3שלבשיעורעלה40בונדתלומדד%49.2שלבשיעורעלה20בונד

:הםבשווקיםלעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.המפותחותבמדינותבעיקרמרכזייםבנקיםשלהמרחיבההמדיניותהמשךי
.מהמדינותבחלקפיסקאליתתמיכההמשךי
.באירופההחובותמשברילגביהחששותהתמתנות*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

10/9-110/9-72009

%%%

90.123.182.3לצרכןהמחיריםמדד

20.894.133.10מדדצמודממשלתיח"אג

23.1190.322.40מדדצמודקונצרניח"אג

88.485.052.2צמודלאממשלתיח"אג

06.739.1586.74ף"המעומניותמדד



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2010שבתשלהשלישיברבעוןהקופהפעילות

5.3מתוכםגשמיליון5.5-כבסךהמניותבאפיקנכסיםרכשההקופה2010שלהשלישיברבעון
עמיליון

.ל"בחומפותחיםבשווקיםהסכוםויתר100א"תבמדדהושקעו"

1אלפי800שלבשוויח"אגנרכשוממשלתיהצמודהסולידיבאפיק

~

3.1שלבשווימכירותמולאל
.עגמיליון

שלבהיקףמכירותמולשומיליון1שלבשוויח"אגהקופהרכשההסחירהצמודהקונצרניבאפיק
.נםמיליון2.6

:אפיקיםלפי,10/9/30ליוםהקופהנכסיסךמתוךסחיריםערךבניירותההשקעהשיעורילהלן

%79.23מניות

%35.10צמודותממשלתיותח"אג

%71.20צמודותקונצרניותח"אג

%86.25שקליממשלתיותח"אג
%61.1שקליקונצרניותח"אג

%32.82סחיריםערךניירותה"ס



ימ'בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיסלפיהקופההשקעות

2010בספטמבר30ליום

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץהמחיריטלצרכןהצמדהבלא

932-343,2-275,3מזומניםושווימזומנים

309,64369,37-054,8732,109סחיריםערךניירות

019,970-089,9-סחיריםשאינםערךניירות

100,11--100,11-והלוואותפיקדונות

97--6037השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

301.65525.57413,2054.8213,133ההשקעותילסך

%49%43%2%6%100הקופהמהשקעותבאחוזים

2009בדצמבר31ליום

1182413)1מאווויםושווינוזומוים

006,54252,40478249,8985,102סחיריםערךניירות

920,1070-990,10סחיריםשאינםערךניירות

359,12--359.12והלוואותפיקדונות

83--182השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

241830.126ש238.5461113730ההשקעותכלסך

%43%50%7%100הקופהמהשקעותבאחוזים

-6



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2010בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)

נוסףמידע
ליוםליוםליום

2010/9/302009/9/302009/12/31

כולל)לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

343234.נשןנעוןבןו,הןהעםנמננ

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
והנהליםהבקרותשלהיעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקויהבובנקל"המנכ,ווהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי
המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעיליםהםהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

בדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2010בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימית



~*.צ
ptas5נ.2ג%ח140(90'ושות

חשבון-רואי
(שחו).

~

: PA

לכבוד
שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הניון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלמהולחברה-שובלשלהמצורףהכססיהמידעאתסקרנו
המדיניותעיקריעלהביאורואתוהוצאותהכנסותדוחותואת2010בספטמבר30ליוםהמאנןאתהכולל

.תאריכיםבאותםשהסתיימההחודשיםושלשתתשעהשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
בטוחההוןשוקאגף'-האוצרמשררוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות

בינייםלתקופתכמפימידעעלממקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון

.סקירתנועלכהתבמםאלה

סקירההיקף
כמפימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערמנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נוזליומיישום,והחשבונאיימהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורוזמאשרנימרתבמירהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםמ'ליטי)אמקירה
נימ'הענילמלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורנולתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאגואין,לכךבהתאם.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה
,ערוךאיננול"הנהבספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומהבאלא,סקירתנועלבהתבסס

שנקאגף-האוצרמשרדוהנחיות34IAS,בינלאומיחשבונאיתלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
.נמלקופותניהוללחברותשנקבעו.וחסכוןבטוחההון

,י,
עצמוןציון
חשבךרואה

7ןגו'72(,ך0'תאר
חיא

8

5663243-03פקס,36-03ד5606.טל.א.ת61000נ"א-תל,75.ז.ת,14651=ק'"(לקומה)א"ת8ישראלמקוהרחונ
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
10/9/3009/9/3009/12/31באור

(1מטקר(מביקיולא(מביקד1לא

נכסים

שוטפיםנכסים

243160191בבנקיםמזומנים

10179-מראשהוצאות

243261270שוטפיםנכסיםכ"סה

----------

-

שוטפיםשאינםכסיסס
--68פקדון

-8שוטפיםשאינםנכסיםכ"סה

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

211251222הנכסיםכלסד

התחייבויות

שוטפותהתחייבויות

227192212שרותיםלנותנילשלםהוצאות

3206658הגמלקופת-זכאים

247258270שוטפותהתחייבויותהכלסד
.-----------

התחייבויות

-43מעבידעודדיחסיסיוםבגין

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

211211222ההתחייבויותכלסך

.הכספייםמהשחותחרדבלתיחלקמהומםהמבגרפיטהבאורים
,.יין

ל"
./ן-משכיי

ן12;
תפעולשירותינותןל"מנכהדירקטוריוןר"יו



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכוללהרתחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנטתיימישנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםבייםביום

0/09/3009/09/3010/09/3009/09/30יבאזר

מבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסחי
4762738222279הגמלמקופתניהולדמי

-1-1מזומניםושוויממזומניםהכנסות

763738223279ההכנסותכלסך
...........-.......-...........-........

5המאות
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
בינייםהכספייםליוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללי-1באור

גמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
.("הקופה"להלן)ענפית
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקופה

המיקרוביולוגיםהסתדרותהינושלהםהיציגשהארגוןלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס
.והביוכימאים

ליוםעדהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסרקלתגמוליםגמלכקופתמאושרתהקופה.ב
-מההחלהינוהפקדתםשמועדלכספיםביחסלקצבהמשלמתלאגמלוכקופת,2007.12.31
.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ואילך2008.1.1

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
תקנישלע1(534בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן"להלן)IFRSבינלאומייםכספידיווח
.האוצרשבאגףוחסכון
.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
דעתושיקולבאומדניםשימוש
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2020בספטמבר30ליום

הגמלקופתיתרת-3באור

והועברומהעמיתיםשנגבוניהולמדמינובעתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברהידיעלששולמוההוצאותבקיזוזלחברה

ניהולמדמיהננסות-4באור

ענפיתגמלקופתהיאהקופה.מהקופהגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההננסות
הוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך

.דיןכל
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקופה,2010בינואר1מיוםהחל

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמותלהיותהצפויותהחברה

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקופההפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקופההפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

פיקדון-6באור

000,8סךעלבנקאיתערבותהחברהקיבלה,לחברהמשרדיםהמשכירגורסעםהתקשרותלצורך
.הערבותלהבטחתלבנקהמשועבד,למדדצמודמועדקצרבפקדוןזההסכוםהפקדתכנגד,ח"ש

קנט-ובאור

ועדתישיבותשלמינימלימספרקיוםאיבגיך,ההוךשוקבאגףהממונהידיעלכספיעיצוםהוטל
.2008בשנתביקורת



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:המוסדייםלגופיםושקשוריםהשלישיברבעון

מערכתוהפעלתפנסיונישיווק,פנסיוניייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר0
.2010-ע"התש,(סליקה

,מחדלברירתמסלוליהקמת)גמסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת0
.2010.7.6מיוםשנייהטיוטה-2010-ע"התש

.2010.8.22מיום'מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול'4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0
לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות'3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר0

נציגותכהונת'עסקייםהגבליםרשותשלמשפטייועץומכתב2010.7.14מיום'ממשלתיות
.2010.7.12מיום'דחופה

'עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות1-10-2010ויועציםסוכניםחוור0
.2010.8.22מיום

ידיעלסחירלאנכסשלשוויומחישובכתוצאהשייווצרהרווחפריסתלענייןהבהרה'0
.2010.8.15מיום'מומחה

.2010.8.15מיום'טיוטה-עדכון-שירותיםלמתןהסכם'ויועציםסוכניםחוורטיוטת0
מיום'טיוטה-הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'ויועציםסוכניםחוורטיוטת0

2010.8.15.
בחודשיםפנסיהלקרנותשהצטרפובעמיתיםלטיפולעקרונות'פנסיהקרנותחוזרטיוטת0

.2010.8.3מיום'טיוטה-תיקון-1995מארס-ינואר
-וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.8.18מיום'שניהטיוטה
תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.8.18מיום'טיוטה-
רישיוןלבעלמוסדימגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

.2010.8.15מיום'טיוטה-הבהרה-
טיוטה-העמיתלמאפייניהפסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת'מוסדייםגופיםהוזרטיוטת0

.2010.7.6מיום'שנייה


