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הקופהשלכללייםמאפיינים.1

-שובלבניהולעוסקת,(החברהיי"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל*
.כנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת

הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה*
.לפנסיהרכיביםלהכללת

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה*
הינושלהםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*

.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

בדצמבר31עדבתוקףהאישור,130הואהכלליהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*
2013.

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה*
המסלשנתשקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך
,לפיצוייםאישיתלקופההפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008
חשבונותמתנהליםבקופה.2008-2012בשנים,לתגמוליםמקבילההפקדהללא

.עצמאיםולעמיתיםשכיריםלעמיתים

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה*
ההפרשותשיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
מןo/7eעדהם,לקבלרשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךהמרביים

שכיריםעובדיםגםהםעצמאיםעמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכר
מפנסיההמעברהסכםמיישוםכחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפו
שכרמרכיבי%7עד(בחירתםלפי)עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציבית
הציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראותבהתאם.לפנסיההפרשהבגינםשאין,שנקבעו
החל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמדלחשבוןההפרשהבמקום11.1.12מיום
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופהוניכוייםהפרשותיבוצעו2011משנת

במקום%6-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםההל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצויים

במקום%6-ולתגמוליםo/7eמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1פיוסהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי.פיצויים

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי*
חשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלחיסורמסמכי*

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה* שירותים
.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

לניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוריון*
קופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכמאיסהשתלמותקרן

.הגמל

.בלבדכלליהשקעהמסלולתקופהבמסגרתמנהלתהחברה*
.המנהלתהתברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקופהלניהולבנוגעמידע*



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתההנהלהסקירת

הקופהעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

ייחסלהלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
.הקופהנכסימכלל%40.49הוא2012בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןוכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

אלונתונים.בקופהשנים2.8הוא2012בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
בסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהומןאתמבטאים

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנה

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

741,4(252)738,4255שכירים
260(22)2784עצמאים

001.5(274)016.5259כ"סה

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

1)59966האחרונהבשנהתנועה

"
624



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתההנהלהסקירת

ההשקעהמדיניותניתוח.3

הקופהשלההשקעהמדיניות

ובכפוףהחברהשלההשקעותוועדתפיעלנקבעתהקופהשלהספציפיתההשקעהמדיניות
.תחיקתילהסדר

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי092,123לעומתח"שאלפי620,123-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאון
מהרווחיותבעיקרנבעהקופהבנכסיהגידול.%43.0שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבניכויהשוניםההשקעהבאפיקי

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%98.9-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%86.11-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%84.15)שלבשיעור
.הנכסים

שלבשיעורעלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%96.13-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%70.10-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%51.30

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%78.11-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%16.8-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%32.44שלבשיעור
.הנכסים

ובקרנותסלבתעודות,במניותההשקעהמהגדלתבעיקרנבעוההשקעותבסעיפיהשינויים
אגרותמדדילתשואותבהשוואההמניותבשווקישהושגוהעודפותהתשואותלאורנאמנות
החוב

-4-



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקופהתשואתהשוואת

--
שיעור
תשואתהאפיק
תשואהמדדמנכסי
משוקללתהייחוסהקופה

באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזיםהשקעתאפיק
עדתעודות)מניות

So/e2
.%70-100תייא-בארדמניית

12.5.29(ממםע:גןן
6,23

ל"חימניית

'SM

CI SVORLD-%500'612ו

:*"*)%22%22.9 מניות12.5.29
חוייל

:

MSCI WORLD-%40

-

ן"'"""'
'י-'"ף'גגן'"1לנ-

ענ
5(1

12].29%38

ו
%94.2

1,ןנ
עדקרנות)נחר

12529%0הוןקרנות,דלין:
תשואתקרנות,זיכוין

~

nolpn%19.2%02.0 ןשגינית
12%1ן29

"r1Wrrגדי
'o/2e%19.2%08.0

%100%42.7יכ,זה

%89.7הקופהנשואת
תשואה)ופרש

(%47.0)(גדפת)

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(.)
.מ"פק,פרייי,עויישבאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(..)
.%76.7-5.29ומ(%51.0)-5.29עד:100א"תמדדתשואת(...)

MSCIמדדתשואת WORLD;%4.11-5.29ומ%6.1-5.29עד.
.%85.1-5.29ומ%8.2-5.29עד:שניס5-2צמודממשלתימדדתשואת(..'י)

.5.29-2741.4ומ%55.2-5.29עד:שנים5-2שקליממשלתימדדתשואת
.%45.5-5.29ומ%9.2-5.29עד60מנד-תלמדדתשואת(י...')



.ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתההנהלהסקירת

הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע .המנהלתהחברה

הקופהנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

לקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
הוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות.אחרת
נכסיםלקופה.להםלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכיביחס
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחיריםנזילים
הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס

שללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה.82.1הואלמשוךרשאים
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתים

2012/12/31נזילא
(ובשנים

(ח"שובאלפינכסים

245,111ומהיריםנזיליםנכסים

627שנהעדשלמ"מח

733,11שנהמעלמ"מח

15אחרים

620.123הכלסך

הממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים3.0הואהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקלל
,"אחריםנכסים"כוללאינוהתישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול סחיריםלנכסיםומתייתם

.שניםאפסשלמ"מחכבעלי

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקופהעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע הקופה
".

שוקסיכוני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיגורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאס
וחבריםההשקעותיועץ,התיקמנהלנציגביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדת

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
עלבהתבססח"תאגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת
.התיקמנהלהמלצותועלשלההפעילותנוהל

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2012בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
הכלסךח"מטצמודלצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי

120,64828,44672,14620,123הקופהנכסיסך

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2012בדצמבר31ליום

%1+%1--

אחוזים

%48.2-66.2:ההשקעותתיקתשואת

-7-



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתההנהלהסקירת

הונייםבמכשיריםהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

2012גדצמברג3לייט

שיעורנשחרות
מסדנמדדנסחרותא"תבמדד

הנכסיםהכלסךל"גחוסחירלאהיתרמניות100

%ח"שאלפי

משםענפ

009,4%23---009,4מיומוסדותלמשכנתאותבנקיםנכוללבגקיס

594%4---594ביטוח

82%0--.82מדיןב

453,2%14--415,238טכנולוגיה

%7ג,216---216,1ושירותיםמסחר

336,1%8--1282,154צינ1ין"נדל

318,5%31---318,5תעשיה

015,1%6---075,1ואחזקותהשקעה

%7נ,73ג---173,1וגזנפטחיפושי

00נaua_92-:256,17%סךהכל



ענפיתגמלעופת"שובל
2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אשראיסיכוני3.4

הדוחותאתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
בדרוגאו(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספיים

ועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימי
.תנאיה
.האשראיסיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2012בדצמבר31ליום

כ"יהסחיריםשאינםסחירים

ח"שאלפי

כללימסלול
359,75342,12701,87בארץ

463,2-463,2ל"בחו

822,77342,12164,90חובנכסיהכלסך



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)מקומידירוג,2%20בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

הקאהמסלול

בארץסחיריםחובנכסי
594,43ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

823,12ומעלהAA:בדירוג

בדירוג

~

BBB793,18/(עד

-BBB-מנמוך

149מדורגלא

359,75בארץסחיריםחובנכסיהכלסך

בארץסחיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

בדירוג

:

AA197,9ומעלה

בדירוג

~

A
~

Y

.

BBB009,3

BBB136-מנמוך

342,12בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

%70,87בארץחובנכסיהכלסד

.+11ועד-/(כולל14דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)



ענפיתגמלקופת-שובל
2012לשנתההנהלהיקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(והמשךלדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)בינלאומידירוג,2012בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

966 ממשלתיותחובאגרות
אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

1497ג

21463

ומעלהAA:בדירוג

ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

ל"בחוסחיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

פיננסייםובמוסדות

463,2 ל"החוחובנפייהכלמך

.+ג ועד-ע(כוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(י)
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ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתההנהלהסקירת
(הדשיםשקליםבאלפי)

:סחיריםושאינםסחיריםחובבנכסיהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.3.4

2012בדצמבר31ליום

%סכום

כ"מסהח"שאלפי

משקענף

818,16%19מימונןומוסדותלמשכנתאותבנקיםכולל)בנקים

600%1ביטוח

469%1כיומי
243,1%1טכנ61גיה

100,7%8ישירותיםמסחר

702,10%12וצינוין"נדל

548,1%2תעשיה

307,7%8הנחזקותהשקעה

783%1אחר

594,43%48ממשלתי

--
164,90%100הכלסך

-12-



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

באחוזים,2012בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
AA81.0ומעלה

137.3
BBB11.21

22.84מדורגלאBBB-מנמוך

משפטייםוסיכוניםתפעולייםמיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיייכון
,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעורתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

-13-



.ענפיתגמלקופתשובל

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)ענפיתגמלקופתשובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
2012לשנת("הגמלקופת" :להלן)

.("הדוח"
בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם

באופןמשקפיםבדוההכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבנכויות
בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםיוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבתתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן,הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-14-



ענפיתגמלקופתשובל

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

2012לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופתשובלשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

,ההוןשוקעלהממונהולהוראות
הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן,הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-0י"י)/,)סק
כספיםמנהל,סוויריראובןח"רותאריך
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ענפיתגמלקופתשובל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

,(החברהיי":להלן)מ"בעענפיתגמלקופת-שובלשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית
כדיתוכננה(הגמלייקופת":להלן)ענפיתגמלקופתשובלשלהפנימיתהבקרהמערכת
נאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוךשלסבירהמידהלספק
והוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשל

הפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונה
לספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאסגסלפיכך.מובנותמגבלותיש

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידה

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס

~

elievesl31ליוסכי
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2012בדצמבר

,,/.,חקו/,/)
/]

ע/

מנכפל,גולדשלגראשר

_/'מ
כספיםמנהל,סוויריראובןח"רו

)ט/;1/קלקן
תאריך



AZMON.."ושותעצמון.צ

~

co

.%

CFA(ע15)שמן"-א~י

לעמיתיםהמנקרהחשבוןרואהדוח
ענפיתגמלקופת-שובלשל

כספידיווחעלפןמיתבקרה

31לימים("הקופה'[להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס201;ו2012בדצמבר
-הידיעל

~
dway8of the Tres1025)8ח1בOrgarב0ק115505חof66!)Commisission Commit(להלן

coso(.החברה'[להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלוההנהלההדירקטוריון
בקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים("המנהלת
דיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןבדוחהנכללת,הקופהשלכספידיווחעלפנימית
עלבהתבססהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספי

.ביקורתנו

(ecAOB&-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו hbEc Ac(ounting Oversight Boarב"בארה
פיעל,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדבר
,קוימהאםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקנים
לגביהבנההשגתכללהביקורתנו.כספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל
אפקטיביותשלוהערכהבחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרה
אחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנון
.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנו

המהימנותלגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
לרבות,מקובליםביקורתלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותשלוההכנהכספידיווחשל

שוקאגףוהנחיותל197-התשלל(חשבוןרואהשלפעילותודרך)חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקנום
מדיניותאותםאתכוללתקופהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

אתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוטאשררשומותלניהולמתייחסים(ן):אשרונהלים
ביטחוןשלסבירהמידהמספקיםק)(מרשותההוצאתםלרבות)הקופהנכסישלוההעברותהעסקאות
חשבוןרואיבתקנותשנקבעולתקניםבהתאםכספייםדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאות

,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףוהנחיות1973ג"התשל,חשבונךרואהשלפעילותוקדרך
שלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהקופהשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת
אושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהומספקים())המנהלתהחברה
עלמהותיתהשפעהלהםלהיותשיכולה,הקופהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהכלרבותהעברה
.הכספייםהדוחות



כמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
שבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתבסיסעלהעתידלעבימסקנותהסקת,כן

תשתנההנהליםאוהמדיניותשלהקיוםשמידתאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנה
.,עי,,

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קיימההמנהלתהחברה,לדעתנו
שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2011-ו2012בדצמבר31לימיםהקופה
.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרה

שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותגמלקופותולבי,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו
דוחותואת20121-2011בדצמבר31לימיםהקופהשלהכפפייםהזוחותאת.וחסכוןביטוח,ההון

באותםשהסתיימוהשניםאותםלכלהקופהשלהעמיתיםבזכויותשינוייםעלוהדוחותוההוצאותהכנסות
.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתידעתחוותכלל,2013מארס20מיוםשלנווהדוח,תאריכים
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החשבוןרואתדוח
המציי

לעמיתים
ענפיתגמלצופת-שובלשל

2012בדצמבר31לימים("ןהקופה-להלן)ענפיתגמלקופת-שובלשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
מהשניםאחתלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחואתוההוצאותההכנסותדוחותואת2011-ו

שובלחברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהנםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימו
אלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.(המנהלתלהלןהחברה)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהול

.ביקורתנועלבהתבסס

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלהתקניםעלפי,1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)

ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםבדוחותשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעה
בחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללת
שלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישל

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקופה
.דעתנולחוות

שלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו
שלההעמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותואת2011-ו2012בדצמבר31לימיםהקופה
גמלקופותלגבימקובליםחשבונאותלכלליבהתאם,תאריכיםבאותםשהסתיימומהשניםאחתלכל

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקואגףהאוצרמשרדוהנחיות

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOBnלתקניבהתאם,גםביקרנו
31לימיםהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו
שפורסםפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,201;ו2012בדצמבר

הבקרהאפקטיביותעלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013במארס20מיוםשלנווהדוחcosoידיעל
.הקופהשלהכספידיווחעלהפנימית
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מאזנים

(חדשיםשקליטבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
577,1171,6מזומניםושווימזומנים

360440חובהויתרותחייבים

637,1611,6

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

פיננסיותהשקעות

4822,77665,78סחיריםחובנכסי
5342,12603,14סחיריםשאינסחובנכסי
6256,17165,13מניות

7563.14048.10אחרותהשקעות

983,121481,116הפיננסיותההשקעותכלסך
------------------------

620,123092,123הנכסיטכלסך

;=

620.123092,123העמיתיםזכויות

620,123092,123העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

====;==י

.מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהביאורים

/וסקל
(1ילמ

/-ס/ffDק0ש
_

רוגולדשלגראשרק,)קם,3/1אישורתאריך
סוויריראובןח" מנכדירקטורהכספייםהדוחות

כספיםמנהלל"



והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיטשקליטבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

(הפסדים)הכנסות

9385מזומניםושוויממזומנים

-----------------
:מהשקעות

829,5668,1סחיריםחובמנכסי

564,1207סחיריםשאינסחובמנכסי
(946,2)802ממניות

(375,3)245,1אחרותמהשקעות

440,9(446,4)

------------------------
(061,4)449,9(הפסדים)ההכרותכלסך

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

הוצאות

8928938ניהולדמי
97662ההשקעותניהולעמלות

125840מסים

062,1040,1ההוצאותכלסך

------------------------
(101,5)387,8לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

--

.מחדשסווג(ל

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



ענפיתגמלקופת-שובל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2011(ל2012

092,123507,136השנהשלבינואר1ליוטהעמיתיםזכויות

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

709,6880,6גמוליםמדמיתקבולים

-----.---.......
(230,10)(908,5)לעמיתיםתשלומים

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

מהקופהצבירההעברות

(37)(16)ביטוחלחברותהעברות

(94)(31)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

(833,4)(613,8)גמללקופותהעברות

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

(964,4)(660,8)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(101,5)387,8והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

620,123092,123השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.מחדשסונן(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוהההמצורפיםהביאורים



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

קופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
.("הקופה"להלן)ענפיתגמל

.1996בפברואר11ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקופה
.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאיןלחברה

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
,2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
,(נכסיםשוויחישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

בהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי.3
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזר

.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

וההתחייבויותהנכסיםתצגת.ב

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1
הייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריופיקדונותמזומנים-

.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושהיותרארוכה
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים



ענפיתגמליופתשובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות.2

בשערהמוכפלבבורסהשוטףשווילפי-בארץבבורסהלמסחרחסוםערךנייר-
ביצועערבבבורסההניירבשערומחולקהקופהידיעלהחסוםהניירשלקניה

.העסקה
שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-

בשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפי,בונסחרתשהיאמוסדראחר

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,הברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאס.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

בסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.נAsk-81לתנאיבהתאםהמסחרבזירת
,חזוייםמוומניסתזרימיהיווןעלהמבוססהוגןשוויציטוטמודללפי,ב-וא

.התשלוםלמועדבהתאסלוהרלבנטיתבריביתמהווןתזריםכלכאשר
אתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשוםהתוריםהואהמזומניםתזרים
חובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריביתמעקוםנגזרתהריבית.הקופה

.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכללשלהמסחרפיעל,סחיריםלא
משלושהארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,בבנקיםפיקדונות-

ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוהלוואות,חודשים
.לעיל.גקטןבסעיףכמפורט

חוץבמטבעעסקאות.4
בהתאסבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

-23-



ענפיתגמלקופתשובל
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

לקבלודיבידנדריבית.5
,המאזןלתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלרובית-

.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל
לתאריךעדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-

.המאזן

העמיתיםזכויות.6
עםבחשבונותנכלליםמהקופהוהעברותותשלומיםלקופהוהעברותתקבולים
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינם

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201220112010

(ובאחוזים
%44.1%55.2%28.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

(%99.5)%66.7(%30.2)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער

-24-



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(תישיםשקליםבאלפי)

חובההתרותחייבים-3ביאור

בדצמברג3ליום

גג20(*)2022

45401(*")לקבלודיבידנדריבית

1339המנהלתהחברה

-2אחרים
--

aaשחובהויתרותחייביםהכלסך

.מחדשסווג(.1
.לקבלפדיוןגםכולל,2011בשנת(..)

סחיריטחובנכסי-4ביאור

בדצמברג3ליום

2012(*)2011

560,44320,48ממשלתיותחובאגרות

262,33345,30להמרהניתנותשאינןקונצרניותחובאגרות

822.77465.28פתיריםחובנכסיהכלסך

מחדשסווג(.)



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםשאינםחובנכסי-5שאור

בדצמבר31ליום

2012(*)2011

743,5201,6להמרהניתנותשאינןקונצרניותחובאגרות

599.6402.8בבנקיםפיקדונות

342.12603.14סחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

.מחדש)סוג(.)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליום

2012(*)2011

256.17165.13סחירותמניות

ע.11251165מניותהכלסד

.מחדשסווג(.)



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשבתהכספייםלדוחותביאורים

(תדשיאשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

בדצמגר31ליום:הרכב
2012(*)2011

סחירותאחרותתשקעות

725,12891,9סלתעודות

-549,1נאמנותקרנות

271106מובניםמוצרים

545,14997,9

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

שחירותשאינןאחרותהשקעות

1851מובניםמוצרים

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

563,14048,10אחרותהשקעותהכלסו

-27-



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

ניהםדמי-8ביאור

.העמיתיםלכלוהההניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימתלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדצמבר31

20122011

לגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2הדיןהוראותפיעל

%74.0%80.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השקעותניהרעמלות-9ביאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

20121!2020122011

שיעורשייחאלפי

5562%066,007551.0(רערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

-%017.0י21(.*ל(.י)סלובתמידותלישראלמחוץבגכסיסהשקעהבגין

2ם%עמלותנ"סה

.העסקאותמחוורמתוךמחושבהשיעור(ל
.(חודשיםסופיזלפיהקופהשלממוצעתנכסיםיתרתמתוךמחושבהשיעור('*)

לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותייהוצאות4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(י..)
.מהדשסווגולאההשוואהמספרי.2012.7.1-מהחל

הקופהתשואות-סגביאור

ברוטונומינלותשנתותתשיאה

נומינליתממוצעתתשואה

Zelz2011201020092008שהוצתלשניםברוטו

באחוזים

%89.7%10,3-%88.7%22.22%62,10-%26.4



ענפיתגמלקופת-שובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(חדשיטשקליםבאלפי)

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-11ביאור

אםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשהתכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימת

קשוריםוצדייםענייןבעליעטיתרות.א

בדצמבר31ליוט

20122011

(39)()3)(י)מנהלתחברהחייבים

-755,2(י.)סלתעודות

--
2242aa

אלפי59עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה(.)
.ח"ש

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(..)

"
-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

הקשוריםבצדדיםאוהתיקמנהלשלסלבתעודותההשקעהיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012
.2012משנתהחלזהבסעיףנכללת,אליו

קשוריטוצדדיםענייןבעליעםעסקאא.ב

ביוטשהסתיימתלשנה

בדצמבר31
2012%201

sa214המנהלתלחברהניהולדמי

מסים-12ביאור

הקופה.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקופההכנסות,ככלל
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה



ענפיתגמלקופתשובל

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-13ביאור

,החברהעלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק
לאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטובנסיבות
מדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקריס.לקופהכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקו
החברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברה
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינה

מכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם למסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,חניילהחוק
הכוללים,עובדיולגביפרטיםלחברה

והמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרבין
מפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטףבאופולדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלום

.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלו

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
עלהפיקוחבחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש

קופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותים
קושיקיים,כיעולהלעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמל
עלמדויקמידעהחברהבידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנה

.בלבדאומדןאלא,המעסיקיםידיעלבמועדסאליההועברושלאהסכומים

העברתברצףהפסקותבגיןהמאוןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
כוללהאמורהאומדן.(2011שנתבסוףח"שאלפי44-כ)ח"שאלפי64-כהואהתשלומים

שאלפי31-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי36-כשלסך
.(2011שנתבסוףח"

,ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופההתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים
מגישצריךואס,חייביםמעסיקיםכנגדאוחרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעות

המאזןתאריךלאחראירועים-14ביאור

,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך ירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
המהיריםומדד%49.0שלבשיעור

הדולרשערמול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)לצרכן
,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריביתושיעור
.פברוארבחודששינויללאונשאר
.פניםמבקרלהחלפתהליךשלבעיצומונמצאתהחברה,כןכמו
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