
חצרה"שובל
גמלקופתלביהול

מ"בעמפעלית

**8
8***

בינייםדיונית

*6***
2013במרץ31ייום

**ש6
(מבוקריםבלתי)

5***8
כששש



"שובל
.

מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה

בינייםדוחות

2013במרץ31ליום

(מבוקריםקלתי

הענייניםתוכן

עמוד

4-2הדירקטוריוןדוח

6-5הצהרות

7החשבוןרואהשלסקירהדוח

8מכספיהמצבעלדוחותתמצית

9הכוללהרווחעלדוחותתמצית

13-10בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

קופת-שובלבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל.א
שכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמחהקופה.("הקופה"להלן)ענפיתגמל

.ועצמאיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקופה.לפנסיהרכיביםלהכללתהציבוריבסקטור

.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה.ב

2008המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופח.ג
המסשנותבשלשהופקדוכספיםעללפיצוייםאישיתגמלוקופתלתגמוליםגמלוקופת,ואילך
אישיתלקופהתפקדותלקבלהקופהרשאית,שעהלהוראתבהתאם.2008המסלשנתשקדמו

.13/5/5עדוכן2012-2008בשניםלתגמוליםמקבילההפקדהללאלפיצויים

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ה
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

לצורך("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.1 קבלת
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונות
.דיןכללהוראות

ופועלים,מכךהמשתמעכלעלהקופחשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בעערךניירותפסגות.ז
להוראותבכפוף,הקופהשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
.השקעותועדת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקופהנכסי.ח

,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.ט
לשערוךוחברהאינטרנטספקי,ביטוחייועץ,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,סיכוניםמנהל
.נכסים

לביוכמאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתבוחנתהחברה.י
.הגמלקופתניהולאתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדות
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.2013/3-1
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מ"כעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שופל
2013ממרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחצרהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי224-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקופהמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקופה.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותוותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,ווהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,גולדשלגראשר,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולהברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרחקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ילהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנתליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

rr,גולדשלגראשרתאריך
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה4שופל
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרלהתאם
.וחסכוחביטוח,ההון

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

:להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ט
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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CYA(א18).חשבון-י1א1

לכבוד
שלהדירקטוריוןחברי
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

המבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח:הנדון
מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשל

מבוא
(החברה-להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהמצורףהכספיהמידעאתמקרגו
המדיניותעיקריעלהביאורואתוהוצאותהכנסותדוחותואת2013במארס31ליוםהמאזןאתהכולל

.תאריךבאותושהסתיימההחודשיםשלשתשללתקופהאחריםוביאוריםהחשבונאית

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון
בטוחההוןשוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות"בינייםלתקופתכספידיווח"34IASבנלאומיחשבונאות

בינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכון
.סקירתנועלבהתבססאלה

סקירההיקף
כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה
,ערוךאיננול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,מקירתנועלבהתבסס

שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיות34IAS,בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל
.גמלקופותניהוללחברותשנקבעו,וחסכוןבטוחההון

.ן
ווילקיל
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מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפינ

ליוםליוםליום
2/31ג/2ג12/3/31(')13/3/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)ביאור

טסים

4173847הובחויתרותחייבים

269389215מזומניםושווימזומנים

---
286427262הנפשיםפלסך

=======-

פ

התחייבויות

5434נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

6282424258וכותויתרותזכאים

--- ההתחייבויותפלסך
286427262

=======

,'א2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

ע4;ע,

'
.,/.ץ-טןפך/,

רוגולדשלגראשרהכספייםהדוחותאישורתאריך
סוויריראובןח"

דירי
כספיםמנהלל"מנכ



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

והפסדרווחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/3/3112/12/31(.)ג13/3/3ביאור

(מבוקר)(קר)מבלא)(מבוקרלא)

223235928נטו,גמלמקופותניהולמדמיהכנסות

126מימוןהכנסות

224237934ההכנסותכלסו

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

7224237934וכלליותהנהלההוצאות

224237934תהוצאותכליך

------------------------------------
--לתקופה(הפסד)רווח

--==========-

.'א2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

כללי-1ביאור

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

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהתברחשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחהתוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("ע8%1"להלן)IFRSבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדותנכלללאהכספייםבדוחות-
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמחותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/3/31ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום"aFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קשוריםצדדים-3באור

חולקות(מ.ס.קקרן)מ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמותקרןלניהולוהחברההחברה משרד
במקבילמכהניםמהדירקטוריםוחלקהכספיםמנהל,ל"המנכ,בנוסף.מזכירותושירותי

ביןזכותאוחובהיתרות.המשותפותבהוצאותיהןזועםוומשתתפותתחברות.החברותבשתי
."קשוריםצדדים"בסעיףנכללותהחברות

-10-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)ממקחלא)(מבוקרלא)חובהויתרותחייבים-4ביאור

-1717מראשהוצאות

2147-(י.)קשוריםצדדים

173847חובהויתרותחייביםכ"סה

--

.'א2ביאורראה,מחדשסווג(')
.3ביאורראה(*')

ליוםליוםליום
12/3/3112/12/31(ל13/3/31

(מבוקר)מבוקשלא)(מבוקרלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-5ביאור

434פיטוריןבגיןהתחייבויות

4ב6נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בשנתח"שאלפי7סך),התקופהבמהלךח"שאלפי2לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות .וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012

.'א2ביאורראה,מחדשסווג(מ

ליוםליוםליום

12/3/3112/12/31(.)ג13/3/3

(מבוקר)(קר)מבלא)(מבוקרלא,זכותויתרותזכאים-6ביאור

)15533677לשלםהוצאות

1278881(..)קשוריםצדדיט

8ב062נ8נזכותויתרותזכאיםהכלסך

.'א2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.3ביאורראה(י')

-ן)



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחוישים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

פיוטביוםביום
13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא)וכלליותהנהלההוצאות-וביאור

181370ונלוותעבודהשכר

4120101לדירקטוריםתשלומים

141759ביטוחים

5720ותקשורתמשרדיםאחזקת

8734ופרסוםשיווק

4343172מתפעליםלגורמיםתשלום

122373השקעותתיקניהולדמי

6985352(יי)מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

8926והשתלמויותעיוןימי

61327אחרות

---
221222221וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.'א2ביאורראה,מחדשסווג(*)

:מקצועייסושירותיםמשפטיייעוץסעיףהרכב(.ל

111039כלכליייעוץ

191676כספיםמנהל

51041ח"רוביקורת
44נו11משפטיייעוץ

10433מקצועישרות

(1--404סוקס
91029ניהולסיכונים

11-הוגןמרווח

42393פניםביקורת
212ב698כ"סה

-12-



מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה"שובל
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

המאזןתאריךלאחראירועים-7באור

.חדשפנימימבקרמינויההוןשוקאגףידיעלאושר2013באפריל21ביום.1
המדינהלעובדייהבבנקהחלטתעללחברהלראשונהנמסרהכספייםהדוחותאישורביום.2

.2013בספטמבר1ביוםהחברהעםההתקשרותלסיוםמ"בע

-13-


