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ה"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםכספייםדוחותתמצית
2008בספטמבר30ליום

ענייניםתוכן

וריעי

6-2התאגידענינימצבעלהדירקטוריוןדוח

7חשבוןרואהשלסקירהדוח

8מאזנים

ווהפסדרווחדוחות

10-'11הכספייםלדוחותבאורים



מ"בעמפעליתג"קופלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח

2008בספטמבר30ליום

(חדשיםשקליםאלפי)

כללי
להלן)נפית.יגמלקופת-שובלאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל

.("הקופה"
הסתדרותהינו":'שלההיציגשהארגוןעובדיםשהםעצמאייםולעמיתיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהגמלקופת

והבהמיקרוביולוגים
~

.וכימאים

.מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםהתפעולשירותי

.מ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורהידיעלמנוהליםהקופהנכסי

(**)הקופהשלעיקרייםכספייםנתונים

הדווחתקופותלסוףהנכסיםהרכב.א
08/9/3007/12/31

963,111746,125הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%87.6%31.5מזומניםושווימזומנים
%48.66%76.69סחיריםערךניירות

%41.14%37.13סחיריםשאינםערךניירות

%21.12%49.11והלוואותפקדונות

%03.0%07.0אחריםנכסים

הדווחבתקופותוהעברותההפקדות,המשיבותפירוט.ב

08/9-108/9"2007

071,8!,776,5032הפקדות

(012,4),,289)(641,3)משיכות

(255.18),.9651(103.6)נטוזכויותהעברת

(196,14)י,222)(968,3)נטוצבירהכ"סה

ת=====:-==ב====

בתקופותהקופהתשואות.ג
08/9-12007..-הדווח

%93.7-%63.7ברוטונומינליתתשואה

%00.5%79.2(*)המחיריםמדדעלייתשיעור

.לתקופההידועהמדדלפי(.)

08/9/28יוםשהוא,2008ספטמברבחודשהאחרון(גמל)העסקיםליוםכון),הקופהבגיןבדוחותהמופיעהמידע(י.)



נ,י"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה-שובל
2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2008שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

במגמתבישראלים'הקונצרוליהערךניירותשלהמדדיםהמשיכו2008שנתשלהשלישיברבעון
שהתחילהמשבר.התקונהבאותההעולםשווקיאתשאפיינהדומהמגמהבעקבות,הירידה
לכלוהתרחבהתעצםהאמריקאיהמשכנתאותבשוקכמשבר2007ביולי

הופךכשהואהעולם

שמצרקושי,מזהזהללוותהתקשובעולםהבנקים.ואשראינזילותלמשבר
.

ריביתבעלייתביטוי
-ה

~
LIBORגםאותותיולתתר.:המשלהחללכךבהמשך.הבנקיםביןלהלוואותהריביתשהיא
שלקריסתוכמויים.,משמעוואירועיםנרשמוהמשברבמהלך.העולםברחביהריאליתבכלכלה

הממשלי"ע10ג-וק;.מפרדי,מייפאניכמוענקחברותשלוחילוצןברדרסליהמןההשקעותבנק
.האמריקאי

'במהירדוהמדדצמודותוהקונצרניותהממשלתיותהחובאגרותמדדי
בשיעוריםהרבעוןן:.

~',לעילשתוארמהמשברהןנבעוהירידות.בהתאמה%8-ו%8.1של
חדבגידולהתבטא

,הסלותעודותאמנות:הובקרנותפדיונותמגלוהן,הקונצרניותח"מהאגשנדרשהסיכוןבפרמיית
.הקונצרניותח"באגהמתמחותאלובעיקר

בציריותמירידהכתיצאהבעיקר,הרבעוןבמהלך%43.1-בעלהצמודהלאהממשלתיח"האגמדד
.:.המטבעווסלכנגדהשקלוהתחזקות,כלכליתלהאטההצפיעקבהאינפלציה

4שלבשיעורעלהח"למטהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
.

הרבעוןבמהלך77.0'
.זובתקופההשקלכנגדהדולרהתחזקותלאור,השלישי

08/9-1-08/9-72007

%%.י

1.68.1-7.6מדדצמודממשלתיח"אג

8.2-8-5.5מדדצמודקונצרניח"אג

8.34.11.3צמודלאממשלתיח"אג

-1.9-8.00.8ח"מטצמודממשלתיח"אג

1.27-3.18-4.31ף"המעומניותמדד

המאזןתאריךלאחרהשוקסקירת

כאשרנמשכהבשווקיםהירידהמגמת.רבהותנודתיותודאותבחוסרהתאפייןאוקטוברחודשגם

נקודתיאינולמשברנרון.1הנ,קצריהיהלאשהמשברהתפיסהבעולםהמשקיעיםבקרבהעמיקהבמקביל

שללפעולותלמעשההלכהתורגמהזוהבנה.המשברלייצובלכתמרחיקותגלובאליותפעולותוידרשו

גםובעקבותיהב"ארהה:ראשו)העולםברחביהפיננסיותלמערכותתקדיםחסריבהיקפיםהוןהזרמות

הכלכליתבפעילותחדה:לירידוהציפיותשליוצאכפועל.ועודחדותריביתהורדות,(ואסיהאירופה

גםגרתוהמשתניםושוק-תנאי.לרדתהמשיכוהסחורותומחירילאינפלציההציפיותגםירדוהעולמית

.מאודגבוההבתנודתיותלהתאפייןבמטבעותלמסחר

קונצרניח"אג,-%4.3רד,.נצמודממשלתיח"אג:2008אוקטוברבחודשהנבחריםבמדדיםהשינוילהלן

.-%1.18ף"המעומניותומדד,-%1.11מדדצמוד



)1'י"בעמפעליתגמללופתלניהולחברה4שובל

2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח
(ח"שבאלפי)

2008שנתשלהשלישיברבעוןהקופהפעילות

שלבהיקףמכירותזתלעןח"שמליון7.0-כשלבהיקףבארץלהמרהח"ואגמניותנרכשוהשלישי.ברבעון

הקשרהמצבלאוראלולנכסיםהחשיפהלהקטנתפעלההקרן.נשמליון9.4-כ
והחששבשוקששורר.

.גלובאליתמההאטההגובר

הקרןהגדילההשקליי:-'הממשלבאפיק.הסולידיבאפיקהמושקעהקרןמנכסיההלקלהגדלתפעלההקרן

אגרותהקרןרכשההצמודהממשלתיבאפיק."ממליון8.5-כשלבהיקףחובאגרותורכשהמ"המחאת

"עמיליון5.1שלבהיקףחוב
.מ"המחאתהקטינהאך

מליוני4.0-כשלהיקף:.1קונצרניותח"אגרכשההקרן.הקונצרניותח"לאגהחשיפהאתהקטינההקרן

.ח"שמליון1-כשלבהיקףקונצרניותח"אגומכרה,ח"ש

~ח"שמיליוני0.!7ונמכרוח"שמליוני24.0שלבהיקף(ודולריורו)מטבעותנרכשוח"המטבאפיק
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;'ן'ו"בעמפעליתגמלליפתלניהולחברהששובל
2008בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)

נוסףמידע
ליוםליום

נ3,,'2008/9/302007/12

לקופההמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
העברתברצףהפוחזותבגיןהמאזןבתאריך

7827התשלומים

סיכוניםעלנוסףמידע

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
היעילותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכויהבובנקל"המנכ

והנהליםהבקרותל~"
הבקרותזותקופהןם::לרכיהסיקויהבובנקל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוילגבי

המידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהלים
עלהממונהשקבעיוח-הדוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשתשהחברה

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוק

מתןהמבייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד
בדוחגילוי

.הכספי

כספידיווחעלפנימיתבקרה
החברהשלהפנימיתח'בבקושינויכלאירעלא2008בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

פן..באלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל
הבקרהעל,מהותי דיווחעלהחברהשלהפנימית

.כספי



מ"בעמפעליתג"קופלניהולחברה-שובל

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבטיסלפיהקופהנכסי

כע,,למזבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סה(*)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

2008בספטמבר30ליום

033,3-656,4689,7מזומניםושווימזומנים

740,29485,41209,3434,74סחיריםערךניירות

393,13744,2137,16-סחיריםשאינםערךניירות

668,13-668,13.-והלוואותפיקדונות

35--35הנכסיםיתר

808,32546,68609,10963.111הנכסיםכלסך

2007בדצמבר31ליום

1683,6.-682,6מזומניםושווימזומנים

794,22080,41832,23706,87סחיריםערךניירות

3802,167812,16סחיריםשאינםערךניירות

451,14-451,14-והלוואותפיקדונות

5737-94הנכסיםיתר

536,29721370840.23746.125הנכסיםכלסך

.ל"בחונכסיםכולל(')
חוןלמטבע'הצמדהלגבי"נגזריםנכסים"בפרקעודראה



001.'ושותעצמון.צ

~

זל.12440

1131).וזשבון-וזר

"
(יע

ט"תשסחשוןט"כ,אביבתל
2008נובמבר27

לכבוד
שלהדירקטוריוןחברי
לביוכמאיםגמלקופתשובל

מ"בעומיקרוביולוגים

2008בספטמבר30ליוםמבוקריםבלתיבינייםתמציתייםכספייםדוחותסקירת:הנדון

מועדבאותושהסתיימהחודשיםשלושהשלולתקופה

ביוכמאים,גמלקופתשובלשלבינייםהתמציתייםהכספייםהדוחותאתסקרנולבקשתכם
.2008ספטמבר30ליוםמאזןהכולליםמ"בעומיקרוביולוגים

:השארביןכללוהנהלים.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלשנקבעולנהליםבהתאםנערכהסקירתנו
דירקטוריון!ישיבות,המנייתבעליאסיפותשלפרוטוקוליםקריאת,ל"הנהכספייםהדוחותקריאת

.והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםעםבירוריםועריכתוועדותיו

,מקובלים!ביקורולתקניבהתאםבדיקהמהווהואינהבהיקפהמצומצמתהיאשנערכהוהסקירהמאחר
.הניילבינייםהתמציתייםהדוחותעלדעהמהוויםאנואין

התמציתיים.בדוהורמהותייםבשינוחםצורךשישכךעלהמצביעדברלידיעתנובאלאסקירתנובביצוע
.מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהערוכיםכדוחותלהיחשבשיוכלוכדי,האמורים

*
ביד

~ עצמוןציון

חשבוןרואה

ייישן

,ע44ן-03יקש,63-5698736.סלח4ק610%*קתלעןטג,75.%ת,65114מיקדי(ל"ללהא'ל*ישדיף"מןיג"י
'.546 FAX736,ן7ע-5643243-3

5KeblNaEL1?.ע.().62000:75.21ן.1נ!2!ש72ע-56-3**

~

'

*T14ehAt
~

Vdn 111,7%נממ24ן1נא4

ע0עםאשג*

LI,[ט/ן!800" : V00ן/פ01סןהיא



מ"בעמפעליתג"קופלניהולחברה-שובל

מאזן

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום

08/9/30באור:

(מבוקרלא)

נכסייך

שוטףרכוש

4100הגמלקופת-חייבים

פ2מראשהוצאות
222הנכסיםכלסך

עצמיוהוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

120שרותיםלנותנילשלםהוצאות

120שוטפותהתחייבויותהכלסך

-------

120ההתחייבויותכלסך

-5עצמיהון

222עצמיוהוןהתחייבויותסך

'ן.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים-

"יי1411.,,;י
1.י

מ"בעהמדינהי':לעוויהבבנקל"מנכהדירקטוריוןר"יו

-8-



מ''בעמפעליתג"קופלניהולחברה-שובל

והפסדרווחדוחות

מדווחיםסכומים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלארבעת

החודשיםהחודשים

'שנסתיימישנסתיימו

ביוםביום

):2008/09/302008/09/0באור

6הכנסות

302167הגמלמקופתניהולדמי

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

7הוצאות

.2514ונלוותשכרהוצאות

3112ועדותוחברילדירקטוריםגמוליםדמי

5239יהבבנקניהולעמלת

2920השקעותתיקניהולדמי

:מקצועיות

2010השקעותייעוץ

207חשבונותביקורת

.1912משפטייעוץ

144מקצועיםשרותים

6641פנימימבקר

183ביטוחים

42והשתלמויותעיוןימי

-1משרדואחזקתדירהשכר

33אחרותהוצאות

302167..הוצאותסך

....-------------------
-הוצאותבניכויהכנסות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



נ:ל"בעמפעליתגמלקופתלניהולחברה-שובל
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2008בספטמבר30ליום

כללי-1באור

ו.חנ-שובלשלפיצוליצראשרמבנישינויבחברהנערך2008/5/31ביום
מל'גקופתלניהולה.'

-להלן)מ"בענעלית)'כגמלקופתלניהולחברה-שובלהנקראתמנהלתלחברהמ"בעמפעלית

ענפיתגמלקופת-שובלגמלקופתאתהמנהלת("החברה"
.('הקופה"-להלן)

חשבונאיתמדיניות-2באור

דוחותעריכתלצורךהמחייביכהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהבינייםדוחות
הישראליהמוסדשל14מספרחשבונאותבתקןשנקבעואלולרבות,בינייםלתקופותכספיים
עלדוחנכלללאיים,הכסנבדוחות.2-2-2007מספרגמלחוזרפיועל,בחשבונאותלתקינה
.עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינויים

אינם2008בספטמבר)0ו-להדוחותולכן,כספייםדוחותהוכנולא2007בשנתהמקבילהלתקופה
.המקבילהלתקופההשוואהמספריכוללים

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

הוראות,דיןכלאות..'.להוובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילקופהמעניקיהבבנק
.צועיים,':המויועציההקופהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,הקופה
הנוגעבכלהקופהאות-'הופיעלהבנקפועל,כןכמו.והקופההעמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

ולצדדיםהחברהשל1:)לעובדי,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכות
.אחריםשלישיים
.2008פברוארחודש,נהחלהקופהנכסיאתמנהלתמ"בעהשקעותתיקיניהולמבטחיםמנורה

הגמלקופתחייבים-4באור

,שולמווטרםשנצברוהוצאותבגין,הקופהמןלקבלמהכנסותנובעתהקופהשלהחובהיתרת
.מראשששולמוהוצאותבניכוי

עצמיהון-5באור

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהוראותפיעל,עצמיהוןקיוםמחובתפטורההחברה
.,.2005-ה"התשס(גמל

ניהולמדמיהכנסות-6באור

שלבפועלסכומןלפיז.הקופ1מעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאות
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1:ול"בעמפעליתגמלוגופתלניהולחברה"שובל

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2008בספטמבר30ליום

ניהולדמיהוצאות-7באור

.ותים-'השילנותניישירותהקופהשלש"העומחשבוןמשולמותהניהולדמיהוצאות
ולהרצאותלשלםלהוצרותהפרשות.מזומןבסיסעלניהולדמיהוצאותבספריהרושמתהחברה
לפיחושבוהפרשות-..הכספייםהדוחותהכנתבמסגרת,בלבדכספידיווחלצרכינערכותמראש
.קודמתבשנהההוצאהשלאוהשנתיהתקציבשליחסיחלק

נוסףמידע-8באור

לדוחות2בעמוד,ן)הדירקטוריןבדוחראה,הקופהשלעיקרייםכספייםנתוניםלגבימידע
.הכספיים

המאזןתאריולאחרארועים-9ביאור

נשחקההקרןהשואת,ההוןבשוקההשקעהבאפיקיהירידותנמשכו2008אוקטוברבחודש
.-%19.5שלברוטונומינליבשיעורזהבחודש
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