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.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותהכוללהרווחעלהתמציתיים

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון

בינייםלתקופותכספיודיווח34IASבינלאומיחשבונאות
כספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"

היאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלהבינייםלתקופות
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביע

הסקירההיקף

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה"

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
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בינייםהנתפייטלדוחותבאורים
2010בספטמבר30ליום

כללי-1באור

גמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א
אחים"אתמנהלת("החברה"להלן)מ"בע .("הקרן"להלן)"השתלמותקרן-ואחיות ענפיתגמלקופתהינההקרן

קופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה
גמל ן''".ואחיותאחיםשהםלשכיריםומיועדת2005-ה"תשס

בחברהנערך09/12/31יוםסוףלאחר
השתלמותקרן-יהבשלפיצוליצראשרמבנישינוי בעואחיותלאחיםוחיסכון

לניהולחברה-ואחיותאחיםיהבהנקראתמנהלתלחברהמ" בעגמלקופות
.השתלמותקרן-ואחיותאחיסהנקראתההשתלמותקרןאתהמנהלתמ"

תוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.10/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישור

מסלול:מסלוליםשניפועליםבקרן.ג
אישרהקרןדירקטוריון.מניותללאומסלולכללי ,10/3/24מיוםבישיבתו

לפעולהחלטרםאשר,מניות%10עד,נוסףמסלולהקמת
וממתין ו.ההוןשוקאגףלאישור

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.1
לתקןבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

תקנישלע1(534בינלאומיחשבונאות
להלן)ERSבינלאומייםכספידיווח

ביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם("התקן" .האוצרשבאגףוחסכון
בהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות

.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמי מכיוון,השוואהמספריהוצגולא
.09/12/31יוםלאחרהתרחשבחברההמבנישהשינוי שימוש.2

דעתושיקולבאומדנים
הנהלתנדרשת,לתקןבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

דעתבשיקוללהשתמשהחברה והנחותאומדנים,בהערכות
שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר

נכסים יובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאות .אלו

בהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחות להניחהחברההנהלת

הכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחות
.משמעותיתוודאותבאי הנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול

גורמים,שונותעובדותעלהחברה הנחותועלחיצוניים
ן.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירות

שינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
מוכריםחשבונאייםבאומדנים האומדניםתוקנושבהבתקופה

.מושפעתעתידיתתקופהובכל
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

מבוערכוש.3
,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש

.רכישתומיוםהחל

להפחתתמספיקים.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
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2010בספטמבר30ליום

ההשתלמותקרויתרת-3באור
י

"
והועברומהעמיתיםשנגבוניהולמדמינובעתהחברהשלהכספי בקיזוזלחברה

.החברהידיעלששולמוההוצאות

ניהולמדמיהכנסות-4באור
גובהשהחברההניהולמדמינובעותהחברההכנסות

ענפיתגמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתי מהקרןגובההחברהולפיכך
כלהוראותפיעלהמירבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמי .דין

ומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברה להיותהצפויותהחברה

.("מצטברבסיס")הגביהחודשבגיןמשולמות

הוצאות-5באור
,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות

הפעלתלצורךההוצאותלרבות הואעיסוקהשכלהחברה
.הקרןהפעלת

ותקינהחמישהתהליכי-6באור
עלשפורסמו(טיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידי ברבעון
1:המוסדייםלגופיםושקשוריםהשלישי

ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקתזכיר0
מערכתוהפעלתפנסיונישיווק,פנסיוני התש,(סליקה

.2010-ע" תקנותטיוטת0
הקמת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

,מחדקברירתמסלולי ו.2010.7.6מיוםשנייהטיוטה-2010-ע"ההש

4-9-2010מוסדייםגופיםחוור0
.2010.8.22מיום'מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול' 3-9-2010מוסדייסגופיםחוור0
לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות' ממשלתיות

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

לענייןהוראות1-10-2010ויועציםסוכניםחוור0
עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמך

' .2010.8.22מיום
ידיעלסחירלאנכסשלשוויומחישובכתוצאהשייווצרהרווחפריסתלענייןהבהרה'0 מומחה

.2010.8.15מיום' טיוטת0
טיוטה-עדכון-שירותיםלמתןהסכם'ויועציםסוכניםחוזר

.2010.8.15מיום' מיום'טיוטה-הבהרה-פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת0 2010.8.15.
פנסיהקרנותחוזרטיוטת0

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

.2010.8.18מיום' חוזרטיוטת0
עלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות'מוסדייםגופים

תיקון-כספידיווח טיוטה-
''.2010.8.18מיום' מגוףמידעלהעברתמצומצםאחידמבנה'מוסדייםגופיםחוזרטיוטת0

רישיוןלבעלמוסדי :.2010.8.15מיום'טיוטה-הבהרה- גופיםחוורטיוטת0
החיסכוןמסלולהתאמת'מוסדיים

טיוטה-העמיתלמאפייניהפנסיוני .2010.7.6מיוס'שנייה
-14-


