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ענפיתגמלקופתשובל
2013לשנתההנהלהיקירת

הקופהשלכללייםמאפיינים

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולהברה-שובל*
.כנאמנות("הקופה"להלן)ענפיתגמלקופת-שובל

הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1996בפברואר11ביוםהוקמההקופה*
.לפנסיהרכיביםלהכללת

ניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה*
,הקופה

הינושלחםהיציגשהארגוןעובדיםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקופה*
.והביוכימאיםהמיקרוביולוגיםהסתדרות

.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישור.130הואהקופהשלהכנסהמסאישורמספר*

המסשנתבשלבהשהופקדוכספיםעללקצבהמשלמתלאגמלקופתהינההקופה*
שקדמוהמסשנותבשלשהופקדוכספיםעללתגמוליםגמלוכקופת,ואילך2008
.2008המסלשנת

ההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקופה* .,
שיעורי.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו.נגורים

רשאיתהקופהשהייתה,שכיריםלחשבונותהשכרמתוךהמרביים.ההפרשות
עמיתים.המעבידידיעל%5.7-ו,העובדידיעלהשכרמן%7עדהם,לקבל .

כחלק,(2002בשנתלראשונה)לקופהשהצטרפושכיריםעובדיםגםהםעצמאים
עבורםמפקידושהמעסיק,צוברתלפנסיהתקציביתמפנסיההמעברהסכםמיישום

בהתאם.לפנסיההפרשהבגינםשאין,שנקבעושכרמרכיביo/7eעד(בחירתםלפי)
לחשבוןההפרשהבמקום11.1.12מיוםהציבוריבסקטורקיבוציהסכםלהוראות
וניכוייםהפרשותיבוצעו2011משנתהחל,החליפילהסדרבהתאם,עצמאיבמעמד
:כדלקמןאלהעמיתיםבגיןלקופה

-ולתגמולים%5.6מתוכם,%5.12-מעסיקהפרשת:2011.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%5.5-העובדמשכרניכוי.פיצוייםבמקום%6

במקום%6-ולתגמוליםQ/7oמתוכם,%13-מעסיקהפרשת:2013.1.1ביוםהחל
.(%7עדלהגדילניתן)לתגמולים%6-העובדמשכרניכוי.פיצויים

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי*
החברהחשבונותאתלנהלהיההבנקתפקיד.13/12/31ליוםעד("הבנק'")א"יהב

הדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותאת),והקופה
החברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדות

,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכל
החל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע
הבינלאומימהבנקהתפעולשירותימכלולאתמקבלתהחברה2014.1.1מיום

יינתנוחלקםאשר,משלימיםתפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשון
.אחריםשירותיםספקיבאמצעות

.2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםלתתממשיךיהבבנק
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(המשך)הקופהשלכללייםמאפיינים:1

לצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםD">Wמגןחברתעםהתקשרההחברה*
ושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלת
קבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיימהההתקשרות.נוספים

.ל"הבינמהבנקהחברהידיעלמשלימיםתפעולשירותי
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאההברהשלהיסודמסמכי*
החברהעםמשותףבאופןהחברההפעלתאתלבחוןהחליטהחברהדירקטוהיור*

אתליעלמטרהמתוךמ"בעומיקרוביולוגיםלביוכימאיםהשתלמות.קרןלניהול
,קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-14ביאורראה.הקופהניהול

.החברהשלהכספייםבדוחות

.בלבדכלליהשקעהמסלולהקופהבמסגרתמנהלתהחברה*
.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקופהלניהולבנוגעמידע*

הקופהעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
.הקופהנכסימכלל%58.50הוא2013בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקופהכספםאתלהעביריכורכםעמיתים,בנוסף
ביןזכויותלהעברתהנגישההלפשרות;כדיןאותו

קופותי
הנזילותשיעוראתהופכת

..%100[להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשל.ב

אלונתונים.בקופהשנים3.8הוא2013בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
בסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדיהדרושהממוצעהומןאתמבטאים

--.החיסכוןתקופת.לתוס.יגיעו,חשנה

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנחלתהילת

611,4(343)741,4213שכירים
218(2602%4':י.ן14..:עצמאים

''כ"סה
.

;"001,5'215(387)829.4

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

572(99)62447האחרונהבשנהתנועה
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ההשקעהמדיניותניתוח.3

הקופהשלההשקעהמדיניות

.,.
ובכפוףהתברחשלההשקעותוועדתפיעלנקבעתהקופהשלהספציפיתההשקעחמדיניות
.תחיקתילהסדר

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי620,123לעומתשייחאלפי831,124-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקופהמאזן
מהרווחיותנבעהקופהבנכסיהגידול.%98.0שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםשלנטוהשליליתהצבירהבקיזוז,השוניםההשקעהבאפיקי

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%68.3-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%28.1-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%74.188שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%77.53-כשהוא,הסחיךיםהחובנכסישיעור
כלמסך%95.62-כשיעורסהיהשבה,הקודמתחשנהתוםלעומת(,%4159,שלבשיעור
.ממשלתיותחובבאגרותההשקעהמצמצוםנובעהביטוןמרבית.הנכסים

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%31.8-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%98.9-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%72.16)שלבשיעור
.בנקאייסבפיקדונותההשקעהמצמצוםנובעהקיטוןמרבית.הנכסים

שלבשיעורעלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%33.16-כשהוא.,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%96.13-כשיעורםהיהשבה,הקודמתתויהשנהלעומת%99.16

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%82.17-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%78.11-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%28.51שלבשיעור
חשבוןעל,מניותמדדיעלסלבתעודותבהשקעהמגידולנובעזהבאפיק.הגידול.הנכסים
המגיותבשוקהעודפתהתשואהבגלל,בבנקיםובפיקדונותממשלתיותח"באגהשקעה

...;.בשנת2013
....:

"
,...

.'...י..1,..:."ג.

....:י:,...
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהסופהתשואתהשוואת

י.. ........
תשואהמדדתשואתהאפיקשיעור.

משוקללתהייחוסהקופהמנכסי:ן;'.
באחוזיםבאחוזיםייחוסמדדבאחוזים'השקעהאפיק

%50%61.19.-100תיש,סלתעודות)מניות
%43.30MSCI(נאמנותקרנות,וופציות WORLD-%50(***)%97.5

%50%62.3-5-2צמודממשלתי
%09.1(*""*)%50-5-2שקליממשלתי%16.30ממשלתיח"וג וג

.קרנות)קונצרניח" תעודות,אמנות;
60%35.6%39.2מידתל%57.37(*)סם

%36.8%15.0חקתהתשואת%84.1(*ףמ"פק,פרחי,גואש

%00.100%60.9זהייכ

%36.8הקופהכשואת

,,..,.
%24.1'',ך,-'ץ-~.-מפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(')
.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות('י)
מדדתשואת.!5.!%2-100א"תמדדתשואת("")

'

WORLDM1SC-%10.24.
.%87.2-שנים5-2צמודממשלתימדדותשואת5411.4שנים5-2שקליממשלתיח"אגמדדתשואת(..י.)

הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות..4.

החברהשלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכונים'ניהולמדיניותעלמידע
.המנהלת'

הקופהנזילותניתוח1.4

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקופה-נזילותסיכוני
.הצפויותבמזומהוהמשיכותמהשקעות.

לקופהכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגסנובעיםהנזילותצרכי .
הוודאותאיאתמגדילותמהקופהכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות.אחרת
נכסיםלקופה.לחסלהיערךהקופהיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכיביחס
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחיריםנזילים
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.(המשך)הקופהשלהסינוניםניהול'מדינילת:4

(המשד)הקופהנזילותניתוח1.4

הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
שללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה.81.1הואלמשוךרשאים

.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמותים

390,114ומשיעילים

254,1שנהעדשלמחיימ

172,9שנהמעלמחיימ

15.,'.,אחרים

הזמןאתמשקףזהנתון.שנים22.0הואהקופהנכסישלהממוצעהחייםמשך
קרן)המזומניםבורםתקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצע
נכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריבית
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחרים

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקופהעמיתישלהנזילות;שיחון,עלמידע
,1..."הקופה

שוקסיכוני2.4

תשתיתהקימההחברה.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקופהנכסיערך

ביןסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסייםהסיכוניםאחרומעקבלזיהוי
:הבאיםהסיכוניםאתלמנותניתרהחברהחשופהאליהםהשונים.הפןננסייםהסיכונים

סיכון,למנפיקתשיפח.,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית.,גיאוגהפיתחשיפה
.ועודנזילנתסיכוני,ריביתסיכוני,ההשקעהנכסיתנודתיות
,ובעולםבארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקופה
כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון

מוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקופה,
פעילותעלוחןהקופהתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקופהידיעל

.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתים
ובישיבותהמשקעותבוועדתמציגהוא.אותומקיףרבעוניניתוחימבצע(הסיכוקיןמנהל

הקופהשלההשקעותתיקמפורטהסיכוניםניהולח"בדו.לרבעוןהדירקטוהיורףאחת
,גיאוגרפיאזור,ענפי,נכסיס,חובדרוג,מנפיק,לווח:לפישוניםוחיתוכיםבניתוחים
:כגוןהגמלקופתעבורהנמדדיםוסיכויסיכוןמדדימוצגיםבנוסף.ומטבעינזילות

HS-STD,סיכוןחסרתלריביתביחסשניס5שארפ ,VAR,לכךבנוסף.קיטוןומבחני
.ובדירקטוריוןבוועדותההצגהבמעמדולטבלאותח"לדומפורטהסברניתן
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(המשך)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

.י,;;.).....
(המשן)שוק'סיכוני2.4

מידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקופחעלהעתידיתהשפעתם
הסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקופהמדיניות
בנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקופה.המילותסיכוןכולל,הקופהבפניהניצבים
.מגווניםפיננסיים

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
.השוניםהסיכוניםושלובעולסבישראלהצפויותהכלכליות

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

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות
שלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם

ההשקעותיועץ,התיקמנהלנציגביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעותועדת
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות,ההשקעותבוועדתוחברים
פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה

הסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
ח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעות,ועדת,חוב

.התיקמנהלהמלצותועלהנוהלעלבהתבסס
בתחוםוהןההשקעותבתהוםהן,פסגותחברתשלהעבודהנוהליאתאימצההחברה

קופותומנהלבישראלהגדולההשקעותביתהינהפסגותחברת.ההשקעותתפעולשל
בתחוםרבהבממוחיותפסגותניחןלכךאי.מובהקבאופןביותרהגדולמפעליות
.הגמלוקופתהמנהלתהחבהה.גק41תהשעלת

...~..יגף.

מטבעוסיכוומדדסיכון.1.2.4

2013בדצמבר31ליום

אוחוץבמטבעלמדדבהצמדהללא
הכלסךאליובהצמדהלצרכןהמחיריםהצמדה

ח"שאלפי יו,י.,,תיוק
נ:-.י'
עין

"
..)

940,66239,40652,17831,124הקופהנכסיסך

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוה2013בדצקבר31לןום
'יי--י"ל

...יקו
י

-

--%1-+%1.י

%31.2(%17.2):ההשקעותתיקתשואת



ענפיתגמלקופת-שובל

2013לשנתההנהלהסקירת

הינוייםבמכשיריםהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

2013מדצמבר31ליום

מסושיעורבמדדנסחרותבמדדנסחרות
הנכייסתכלסךהיתרמניות00גא"ת

11ח"שאלפי
משקענף

433,5-433,5%27(מימוןומוסחתלמשכנתאותבנקיםכולל)בנקים

816-816%4ביטוח

189-189%1בישד

773,187860,1pa/oטכנישגיה

423,1-423,1o/7eושירותיםמסחו

983,1239222,2%11וובינוי"נדל

058,580138,5%25תעשיה

442,1-442,1o/7eואחזקאהשקעה

%9ג,863,1-863מזנפטחיפושי

aהכלסך
~

g6

~
4ZQd

~

k--21

~

1



ענפיתגמלקופת-שובל

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקייםבאלפינ

אשיאיסיכוני3.4

אתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמשיקיםביןהשפההשקשתאתמחלקתהחברה
(ישאסמדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחות

עלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימיבדרוגאו
.תוכיחועלההשקעהמכוס
סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו

.האשראי

מיקומםפיעלחובנכסיחלוטת3.4.!

2013בדצמבר31ליום

כ"סהסחיריםDttNWטחיריט
ח"שאלפי

120,67379,10499,77בארץ

120,67379,1499,77חובנכסיהכלסך

לדירוגיםבחלומהנכסיםפירוט2.3.4

;(.)מקומידירוג,2013בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

בארץסחיריםחובנכסי
187,36ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

589,14ומעלה)()(בדירוג

898,15)(עדBBBבדירוג

446מדורגולא888-מנמוך

י120,6בארץסחיריםחובכסי)הכלסך
----------

בארץסחיריםשאינסחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

389,7ומעלה)()(בדירוג

AiYביירוג

BBB

944,2

46מדורגולאBBB-מנמוך

579,10בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

--------

499ה7באוץחשבנכסיהכלסך

+/(ועד-)(כולל)(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.1



ענפיתגמלקופת"שובל..
2013לשנתההנהלהסקירת';,

(חדשיםשקליםבאלפי)

;סחיריםושאינםסחיריםחובבנכסיהשקעותעבורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.3.4

2013בדצמבר31ליום''

%סכום

כ"מסהח"שאלפי

משעענף

192,15%20מימוחומוסחתלמשכנתאותבנקיםכולל)בנקים

218,1%2ביטוח

34Oo/aביוסד

070,1lo/oטכנולוגיה

099,8%10ושירותיםמסחר

373,9%12ובינוין"נדל

670%1תעשיה

528,5o/7eואחזקותתשקעה

127%0.'..י:,',,.אחר

188,36%47ממשלתי

499,17הכלסו

~

פפ2
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ענפיתגמלקופתשובל.,

נ:'.יי,
2013לשנתההנהלהסקירת"."

(המשד)הקופהשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

ג..,..:
~

..:. השווץ
המזומניםתזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובשלמיכסוההוגן

שלוהמרווחיםממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי'.בגינםהצפויים
ידיעלנקבעיםלהיווןששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אג

.השוניםהנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברה

:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

באחוויס,2013בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
AA42.0ומעלה

425.2
BBB.52.21

76.76מדורגלא

משפטייםושיכוניםתפעולייםשיכונים4.4,
'

'

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון.יתפעוליסיבון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלטכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסד4סיכוןמשפטיייכון
,פיננסיותזכויות.אוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתונים.מידעמחוסף..אוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאס,בתביעהלהפסדסיכוןוכןמהסכמןהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיליועץנעירתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

..,...;,,;,"... .
..ונ..ץ:

.-.-11-



שובל

"
ענפיתגמלופת

ל"מנחהצהרת

:כימצהיר,סוויריראובןח"רו,אני

2013לשנת("הגמלקופת":להלן)ענפיתגמלקופתשובלשלהשנתיחדותאתסקרתי.1
.(חדוחיי":ולהלן

בוחטרולאמחותיתעובדםשלנכוןלאמצגכלכוללאימוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס,2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמחותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסתלתקופחבחתייתסמטעיםיחיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחתכלולאחרכספיומידעחכספייםחדותות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותחבחעותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוחצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרהחגילוילגביונחלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתחמתייהסמחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלחונהלים
ןהדוחשלהחכנחתקופתבמחלךבפרט,בחברתאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרחקבענו.ב
הדיווחמחימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםתכספייסשהדוחותולכךהכספי

;ההוןשוקעלחממונחולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביחנהליס)ת)חגקרשלהאפקטיביותאתחערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלתאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;חערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופחלתוט

שאירעכספידיווחעלחחברהשלחפנימיתכבקרחשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןיחגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלתפנימיתתבקרחעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואתגילינוזוחצחרחהמצחיריםבחברהואתריסאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,חדירקטוריוןשל)הביקורוולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלחפנימיתהבקרח

אובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעותייסחליקוייסכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלתפנימיתהבקרהשלבחפעלתח

הננגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםחחברהשללתח)ביכ
-וכן;הגמללקופת

אוחחנהלהמעורבתבה,מחותיתשאינהוביןמחותיתבין,תרמיתכל.ב
שלתפנימיתבבקרחמשמעותיתפקידלחסשישאחריסעובדיםמעורבים
.חגמללקופתהנוגעכספידיווחעלחחברח

.דיןכלפיעל,אוזראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל"מנכ,סוויריראובןרעהתאריך
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ענפיתגמלקופתשתל

כשפיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ניורותםח"רו,אני

2013לשנת("הגמלקופת":ולתלןענפיתגמלקופתשובלשלחשיתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכטפייסת)חדוח,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםתגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הגמלקופתשלכספידיווחעלהשימיתולבקרההגילוילגביתהלים
בקרותשלפיקוהעתחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמתותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךגפרת,בחברהאחריטידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרחקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמתימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווה
מקובליםהשבוגאותלכלליבהתאםערוכיםחכספייסשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנחליםתגקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,חגילוילגביוהנהליטהבקרותשלהאפקטיביותלגגימסקנותינואת)והנגר
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסהחתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;תגמללקופתהנוגעכספידירתעלהתברחשלהפנימיתתבקרהעל
לדירקטוריון,חמבקרהחשבוןלרואחגילינו11חצחרחהמצהיריםבחברהואחריטאני,5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתחמגעכספידיווחעלהפנימיתהכקרה

אובקביעתחחמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםמגיראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקריזשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחסשישאחריםעובדיםמעורביט
.תגמללקופתהנוגעכספידיווחעלההברה

,דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםמנהל,ויןרותםח"רו'תאריך
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ענפיהגמלקופתשובל

הספידיוושעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

:לנהלומ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובלשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנחלה

.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרחשלוקיומחלקביעתהאחראית,(ייהחברהיי
כדיתוכננה("הגמלקופת":ולהלןענפיתגמלקופתשובלשלתפנימיתהבקרהמערכת
נאותההצגה)הכנהלגביהתברחשלולחנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספק
והוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשל

הפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןחתכתןרמתבטיבתלותללא.תהוןשוקעלהממונה
לספקיכולותהןאפקטיביותהיעאלומשיכותכינקבעאםגםלפיכך.מובנותמגבלותיש

.כספידוחשלולהצגהלעריכתבהתייחסבלבדבטאוןשלסבירהמידה

כילחגטיחהמיועדתמקיפחבקרוונמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוחרישומים,מוגניםחנכסיס,ההנהלהלתרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנחלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע050"101;ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבחתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Boring-השלהפנימיתהבקרה Organizations of the TreadwayS1po!0Committee

~ (COSO) Commission31ליוםכישץ0110י)מאמינהחהנהלחזוחערכהעלבהתבסס
,אפקטיביתחינהכטפידיווחעלהגמלקופתשלחפנימיתהבקרה,2013בדצמבר

-ו-----
י---//-

הדירקטוריוןר"יו,גולדשלגראשר

ל"מנכ,סוויריראובןח"רו

//

,ציןרותםח"רו
*

כספיםנתל

ף.//.

1ן:_1:,ע4,1
תאריך
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"עשיימ3צסחן".שנ
ש[ע)

~
AZflt(JN.2

CPJt(א15):חשנו-רואי

לעמיתתהמבקרהחשבוןרואהדוח
ענפיתגטלהיפת-,שובשל

עזןפנימיתבקרה
-

כספייווח

31לימים("הקופה"-להלן)ענפיתגמליפת,;-וכיבלשל'כססךייוךעלהפנימיתהבקרהאתכיקרנו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס20[2-,2013בדצמבר
Committee-הידיעלשפורסמה of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission(להלן-coso(.מפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל:שווההנהלההדירקטוריון
ולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתה-'בקלקיוםאחראים("המנהלתהחברה"-להלן)מ"בע
בדברוההנעלההדירקטורייןבדוחהנכללת,הקופהשלכספייווה'זעלפנימיתבקרהשלהאפקטיביותאת

'כספ;,דייועלהפנימיהובקרהעלדעה;!לחווהיאאהריוחני.המצורךכספידיויחעלהפנימיתהבקרה

.,תג-ביקועלבהתבססהקופהשל

-הלתקניבהתאםנ1;בייורואתערכנו

~

PCAOB) hjbli
~

:

AccouEing

Ovdrsighr Boardב"בארה
כיעל.בישראלהשבוןריאילשעתידי9ל-אומצאשר,ככפיךיווהעימיך.פנה-בג2ך'ביקורתבזבר
.:,י'.י.:אבילהיןשי!יי'סבה-מייהשיגבמטרה:!כעע?וקילך.ב;אתלתכנן:ג"יי(['-יי"אלונקנים
;הלגיולה,:זני'קור'ב.'ספ;:ות,'-ל!,;.:ו.ט;!;,;,"נ;:ל;-'בי.;):דעי":ו:-הבריומכל

':_'ך:::-,
,rl"י.טין':פבקרה ' ~ r?;;,..':ן-לפכיך!:'י::)כד.:ע;'יבירגהכז-.ץ';ווהיו;יו'יך'ימת'י;י':.-כת'ך,י,.;

ליי:ע,צ-רכ;עלה:1נז'י'ק'ב.היעיך:':ניכו;:ל;':)בכ;'!:בות.מ';,(-ין::ללן':ע,תל;;ותכנון;ו
ב'.דז,

.דעתנילהוותנאותכסיסמספקתשביקורתנוובוריסך!(לנטיכםח2;.;נןם'ץ:נה:שחשבנו

;!המהימנלנבין:בטהשלסבירהמידהלספקהמיועדתהודןהינהקופהשל'כספ,יי.-.עיפנימיתבקרה

ליבות,מקובייםביקייתלתקניבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוהותשלוהרכנהכספידיויהשל
;11;אגףיוה,נן,יוי973-.התשליג(חשבוןרוקהשל'!פעילותד.די)השבוןרואי,קךנוו:)"ע:ק:וותקנום

דינ:אוהמאתכוללתקיקהשלכספידיווח'עגפנימיתבקרה.האנצרכמשרדסכוו,.ז,.:כיסו,ן:ה;ו
ר..

אתת.,נאובאופובמדויקמשקפית,סבירבפירוטאשרוישימותלניהולטימ""מתי:ן:'-'אשונהלים

ביטהיןשלסבירהמידהמספקים(2,(מרשיתההוצאתפולרבותהקופהנכסי.לן;,י-עב;:;:והעסקאות
השבוןרואיבתקנותשנקבעולתקניםבהתאםכספייםדיהוחהכנתכאפשר'שיכגדיששמית-נ;שעסקאיו

'במשהסכון,ביטוח.ההוןשוקאגףיהנףיית1973.ההשלב,(השביןיואהשיפעילותידרך)
.האיצרי..

,הדיריכוהרשאות.האמ;!ברקעוטים:הקופהך:;ם'כטפהיצאה.פיב:כ;ושקבלו
שלה;,יההנהיון.

-א;שימוע.:-נ'ה--?viJמועד:,גילוי.";!מניעגכי.יביכחוןשלה-'כבמידךומספדיך':';('::מנ:דהחבויה
שיכי,;הקיזנכסי.;ש!:'ש-ץיי'כךי;.י"ל!וסך,-ו..-ב'ךו)העברה

~

עמהיתםתימעךוהב;להסךה,
'.'

כסיייב;והדוחות



כמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמניעשלאושויהכספייווה.,עלפנימיהכקרה,המובנותמגבלותיהבשל
שבקרותלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכתב.כםעלהעתידלגבימסקנוההסקת,כן

תשתנההנהליםאוהמדיגיותשלהקיוםשמידתאיבנסיבותשינוייםבכללמתאימזת'לבלתתהפוכנה
.לרעה

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתה-בקן,המהותיותהבחינותמגל.קיימההמנהלההחברה,לדעתנו
שלהמשולכתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2012-י2013בדצמבר31לימיםהקופה

ידיעלרסמה',שפפנימיתבקרה

coso

.

מקובליםביקורהלהקניבהתאם,גםביקרני
שוקאגף-האוצרמשרדוהנחיותגמדקופותלגבי,בישראל

דוחותואת2012-ו2013כדצמבר31לימיםהקופהשלהכספייםהדוהותאת.וחסכוןביטוח,ההון

באותםשהסתיימוהשניםאותםיכל~הקופהשלהעמיתיםבנכויותשינוייםעלוהדוחותוההוצאותהכנסות
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%.co1AZYON~.ושותןעצמין.צ

;שם"-י7ש
.

C(ע15)

~

A

לעמיתיםהמבקרהחשבוןרואהרוח
גמלענפיתקופת-שובלוגל

בדצמבר31לימים("הקופה"-להלן)!ענפיוגמלקופת-שזבלשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

אחהלכלהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחואתוההוצאותההכנסוהדוחותואת20131-2012

-שובלשלוההנהלההדירקטוריוןכאחרייתהנפאלהכספייםדוחית.תאייכיםבאותםשהסתיימומהשנים
דוחיתעלדעהלחוותהיאאחריותנו.(המנהלתהחברה-להלן)מ"בעמבעליתגמלקופתלניהולחברה
.בתויתנוקדבהתבסכאלהכספיים

חשבוןרואיבתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישיאלמקובליםביקורתלתקניבהתאםבימרתנואתערכנו
הביקורתאתלתכנןמאתנונדרשאלההקניםפי-על,1973-ג"התשל(חשבוןרואהשלפעולתודרך)

ביקורת.מהותיתמוטעיתהצגההכספייםכדוחותשאיןביטחוןשלכבייהמידהלהשיגבמטרהולבצעה
בחינהגםכוללתביקורת.הכספייםשכדוהותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיםבדיקהכוללת
שלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשוהמשמעותייםהאומדניםישלשיושמו!ההשבונאווכללישל

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותההכספייםבדוחותההצגהנאותוההערכתוכןהקופה
.דעתנולחוות

שלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייתהדוחות,לדעתנו
שלההעמיתיםבזכויותוכשינוייםפעולותיהתוצאותואת20131-2012'בדצמבו31לימיםהקופה

גמלקופוהלגבימרוכליםחשבונאותלכוליבהתאם.תאריכיםבאותםיימו:סי;:שמהשניםאחתלכל
.יחסכוןטוח.ב.הדוושוךאגף-האיצרמשרדוהנחיות

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקיהשלביקורת-בדבב'בארהיPCAOB-הלרקניבהתאם,1םביקרנו
13לימיםהקופהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלחשבוןאי-רלשכהידיעלשאומצו
שפורסםפנימיתבקרהשלהמשולכתבמסגננתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012-ו2013בדצמבר

הבקרהאפקטיביותעלמסזיגוובלחיועתחוותכלל2014במארס26מיוםשלרוהדוה(]()5(1ידיעל
.הקופהשלהכספיווה'דעלהפנימית

מ%11.צ
.'1שית ,

,י,.ל,.הל,
חשבוןרואי

,אביבתל

"
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חו

"
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מאזנים

(הדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ייאיכ

שוטףרכוש
598,4577,1מזומניסושווימזומנים
310160חובהויתרותחייבים

699,4637,1

-----------

פיננסיותהשקעות

822,77"4120,7סחיריםחובנכסי

5379,10342%1סחיריטשאינסחובנכסי
6386,20256,17מניות

7242.22563.14אחרותהשקעות

132,120983,121הפיננסיותההשקעותכלשי
--------

831,124620,123הנכסיםכליד
ח4

831,124620.123העמיתיםזכויות

831,124620,123העמיתיםוזכויותההתתייגויותכליך

.הכגפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוהההמצורפיםהביאורים ף
/

ציןרותס[ה"רוסוייריראובןח"רוגולדשלגראשראישורתאריך
כספיםמנהלל"מנכחדירקסוריוןירירהכספייםהדוחות
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והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי).-

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

339385מזומניםושוויממזומנים

------------------------
:מהשקעות

707,3829,5668,1'סחיריםחובמנכסי

923564,1207סחיריםשאינסחובמנכסי
(946,2)051,3802ממניות

(375,3)479,2245,1אחרותמהשקעות

160,10440,9(446,4)

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

--1אחרותהכנסות

א,061)194,10449,9(הפסזים)ההכנסותכלסך
---------------------------

הוצאות

8905928938ניהולדמי
91297662ההשקעותניהולעמלות

12835840מסים

117,1062,1040,1ההוצאותכלסך

------------------------------------
(101,5)077,9387,8לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכויותעודף

;===-===-.-----

.הכספייםמתרוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

"-18-
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ענפיתגמלקופת"שובל

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

620,123092,123507,136השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

587,6709,6880,6גמוליםמדמיתקבולים

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

(230,10)(908,5)(515,5)'לעמיתיםתשלומים

--...ך--------------------
לקופהצבירההעברות
--81גמלמקופותהעברות

..מהקופהצבירההעברות

(37)(16)סק)ביטוחלחברותהעברות

(94)(31)(95)חדשותפנסיהלקרנותהעברות

(833,4)(613,8)(904,8)גמללקופותהעברות

(964,4)י,660)(938,8)...נטו,צבירההעברות

---.-......--------.-.-........
לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(101,5)077,9387,8והוצאותהכנסותמדוחמועבר

831,124620,123092,123השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאוריט
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ענפיתגמלקופתשובל

",ל'.ל
2013לשנתהכספייםלדוחותביתורינו'ן,]

כללי-1ביאור

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

.1996'בפברואר11ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת,הוקמההקופה
.הקופהניהולהינההיחידהופעילותהעצמןהוןאיןלחברה

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיצוי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספיים-הדוחות..1
,2005-ה"חתשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק'בהתאם
,(נכסיםשוויחישוב)גמשקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח'לתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

.......
וההתחייבויותהשייםהצגת'(.:ב

.
שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקופהנכסי

:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1
הייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריופיקדונותמזומנים- .זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושתותר,ארוכהי.,

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
;

אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים:-
.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע

ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-
.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2. .
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעותל."ז

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמוריככליוהשקעות.. .אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה..

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגותל"בחוסחירותפיננסיותהשקעות-
בשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוסלהשקעהשנקבעהסגירה

.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפי,בונסחרותשההשקעותמוסדראחר



ענפיתגמלקופתשובל

2013לשנתהלשפייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאית"מדןניות-=.2ביאור-

(המשו)וההתחייבויותהנכסיםהצגת-.ב

סחירותשאינןפיננסיותהשסעות.3
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

במכרזהזוכההחברהידיעלשנקבעלשערוךבהתאם-סחיריםשאינםחובנכסי-
.זהלנכסשערוךשניתןככל,מחיריםלציטןט .

בהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסחרהופסקשבהם,חוב,אגריל-ע..
אושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכות,בגןנןלתשלומים

.החברהשלההשקעותועדתידיעל

חוץבמטבעעסקאות.4
בהתאםבשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשער
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-..

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

.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל
לתאריךעדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-

.המאזן
העמיתיםזכויות.6

תקבןין..

~

עםבחשבונותנכללים,מהקופהוהעברותותשלומיםלקופה-והעברות;וח
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאו.גבייתם.

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםמילליםאינם

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכשפייסהדוחותבעריכתבאומדנ1סמוש..ד

להשתמשנדרשתתהנחלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםבעריכתיווחות
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכות-באומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
לחיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות
נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

,.'ד(ן,י
''.'י

..','

שנסתיימהביום31צדצמברלשנה'
"''201320122011

(באחוזים)

%91.1%44.1%55.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד
%66.7(%30.2)(%02.7)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער
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ענפיתגמלקופת"שובל

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים.
).

.!,.!
),י

(חדשיםשקליםבאלפי

חובהויתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר31ליום
'

,ן:
'.20132012

8645'לקבלודיבידנדריבית

1513המנהלתהחברה

2-אחרים

ש191חובהויתרותחייביםהכלסד

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר31לקם

20132012
.ן,.ן..

187,36560,44ממשלתיותחובאגרות

933,30262,33להמרהניתנותשאינןקונצרניותחובאגרות
--

62222822%1סחיריםחובנכסיהכלסך

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליום

20132012

43,5ך352,5להמרהניתנותשאינןקונצרניותחובאגרות

027,5599,6בבנקיםפיקדונות

נ34ו22222ו12סחיריטשאינםחובנכסיתכלסד
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ענפיתגמלקופת-שובל

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליום
20132012

386.20256.17סחירותמניות

186מניותהכלסך

~

211211

אחרותהשקעות-7ביאור

בדצמבר31ליוםהרכב.א
20132012

ן...:.

סחירותאחרותתשקעות

548,20725,12סלתעודות

422,1549,1נאמנותקרנות

230271מובניםמוצרים

--

200,22545,14יי::

....,-----------------

סחירותשאינןאחרותהשקשת

-18נגזריםמכשירים

2918מובניםמוצרים

--

4718

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

247,22563,14אחרותהשקעותהכלסך

עזריםמכשירים.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפה,סכוםלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליום
20132012

-(865,1)זרמטבע



ענפיתגמלקופת-שובל..

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

,!'ניהולדמי-8ביאור

.העמיתיםלכלזחההניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב
בדצמבר31

נ20132012201

עללגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2%2הדיןהוראותפי

%73.0%74.0%80.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור



ענפיתגמלקופת-שובל

3ג20לשנתהכמפייסלדוחותביאווים

(הישיםשקליםגאלפי)'.

-9ביאיר

"
השקייתניחהשיית

בדצמבר1נביוםשהסתיימהלשנה

201120122011ננ201201220)

שיעורח"שאלפי

695562%075.0%066.0%075.0'...,(.ןערךרות,י)שלרח,ומכקניהעמלות

--00354.0--4(.מערךנצרותשישמורחדמיעמלות

יה)עמלות
~
יחיצייל

5621%045.0%017.0ן.',סלובתעידותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

---
פ2%בעמיקתג"מת

.העסקאותמחוורמתוךמחושבהשיעור(*)
.(חודשיםסופילפי)הקופחשלממוצעתנכסיםיתרתסךמתוךמחושבהשישר(--)

לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותיחוצאות'4-9-2012מוסדויםגופיםר"להובהתאםהעמלותהצגת
.2012.7,1-מהחל

הקופתתשואות-10ביאור

בריטינומינליתשרתיתתשואה
נומינליתממוצעתתשואה

שהוצגוים)?ברוטול2012201120102009נ201
באחו

~
יס

%36.8%89.7%10,3-%88.7%22,22%36.8



ענפיתגמלקופת-שובל

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםבאלפי)

קשוריםוצדדיםענייןבעליעטועסקאותיתרות-11ביאור

אםאף,זהבביאורהועגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימת

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

20132012

12במנהלתחברה-חייבים

%22סלתעודות
*1222%

אלפי25עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.שייח

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב
..,

ביוםשהסתיימהלשנה'

בדצמבר31
201320122011

222%%2%22.המנהלתלחברהניהולדמי

משים-12ביאור

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



ענפיתגמלקופתשובל
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-413יאור

,החברהעלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק
לאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטו.בנסיבות
מדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקופהכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקו
החברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברה
.זהתוקבגיןהתחייבותצופהאינה

מכחשנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
הכוללים,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוק
והמעבידהעובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרבין

מפרטיםבחלקשינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלום
.אחרתלקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלו

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

קופתאתעתבכללקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסמל?קופות)פיננסייםשירותים
קושיקיים,כיעולתלעילמהאמור.המעסיקכלשלומיתשלומיויועברושאליההגמל
עלמדויקמידעהחברהבידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנה

.בלבדאומדןאלא,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומים
העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

כוללהאמורהאומדן,(2012שנתבסוףח"שאלפי64-כ)ח"שאלפי104-כהואהתשלומים
.(2012שנתבסוףח"שאלפי36-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי41-כשלסך

,ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקופההתשלומיםבהעבהתמפגריםמעבידיםאס
.בדברתנוגעיסלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילחםנשלחים
מגישצריךואס,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשל.המשפטיהיועף

.לעבודההדיןלבתיתביעות

המאזןתאריךלאחראירועים-14ביאור

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
ואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהיהתבנקתפקיד:13/12/31ליוםעד("הבנק"

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיחעמיתיסחשבונות
הפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפעל,כןכמו.דיןכללהוראות
לנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתיםשביקשוהעברות,חעמיתיסשלומשיכות
מכלולאתמקבלתהחברה1.נ.2014מיוםהחל.אחריםשלישייםולצדדים,שירותים

תפעולשירותילרבות,מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומימהבנקהתפעולשירותי
....אחריסשירותיםספקיבאקצעותיינתנוסלקםאשך,משלומים

..2013לשנתודיווחיםחות"לדוהנוגעיםשירותיםממשיךיתתיהבבנק
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שיבל':;..-'יר:),::'י...

"
'..ענפיתגמייפת

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים.-'..

(המשך)המאזןתאריךלאחראירועים-14ביאור

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםD">Wמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

תפעולשירותיקבלתהמשךלגבילעילראה.13/12/31ביוםהסתיןמה.ההתקשרות
.ל"חבינמהבנקהמברה'לרגעלמשלימים

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

.,

........

..ן.,
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