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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםכספייםדוחותתמצית
2012במרץ31 .,.,,.

ענייניםתוכן

עמוד

10-2הדירקטוריוןדוח

12הצהרות
-

11

13החשבוןרואהשלסקירהדוח

14הכספיהמצבעלדוחותתמצית

15הכוללהרווחעלדוחות

19-16בינייםהכספייםלדוחותבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א

1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ה

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ו
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיסקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ו
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעמוסדייםהשקעותדשחברת.ח
בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת

.השקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מלווה,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישום

!2012במרץ31ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יא

חשבונותמספרעמיתיםסוג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

967,31208175,32שכירים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-אחיותאחיםיהב
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי140,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףמקירת

6.112לעומת,ח"שמיליארד6.116שללסךהסתכמו2012/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%55.3שלגידול,2011/3/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%17.0-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד8.15-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד9.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיטשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדייוחתקופתלשףנטוהנכסיםהרכב.א
12/3/31

הנעסומניותללאמסלייכללימסלע

735,679,1071,19806,698,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%28.2%02.2%27.2מזומניםושווימזומנים

%83.87ר9.ולנר%72.87סחיריםערךניירות

%51.5-%57.5סחיריםשאינםערךניירות

%21.4-%25.4והלוואותפקדונות

%18.0%25.0%18.0נטו,הנכסיםיתר

בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י;

11/3/31

הכלסךבוביווןללאמסלולכללימסלוע

343,656,1758,7101,664,1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%07.2%41.4%08.2מזומניםושווימזומנים

%60.85%59.95%64.85סחיריםערךניירות

%70.6-%73.6סחיריםשאינםערךניירות

%48.5-%50.5והלוואותפקדונות

%10.0-%10.0נטו,יתרהנכסים

11,2

~

31

סדהנלמסל1לללאמניותמסליכללי

6,1217,16763,652,1)546,6נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%53.2%45.2%53.2מזומניםושווימזומנים

%70.86%33.97%81.86סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות
~

%67.5-5.יור

%65.4-70.4!1והלוואותפקדונות

%34.0%22.0%34.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/3-!

הכלסד מניותללאמסלילכללימסטל

979,60

(507,59)

(929,6)

590,60389הפקדות

(808)(699,58)משיכות

(96)(833,6)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

197.3(197,3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

(457,5) 682,2(139,8)נטוצבירהכ"סה

============

הכלסך מניותללאמסלולכללימסלול

042,59

(190,52)

(328,3)

869,58173הפקדות

(183)(007,52)משיכות

-(328,3)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

61ן,116)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

524,3 418,3106נטוצבירהכ"סה

הכלסך מנייתללאמסלולכללימילול

945,250

(897,204)

(232,20)

058,250887הפקדות

(360,1)(537,203)משיכות

258(490,20)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

3291.8,329.8(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

816,25 702,17114,8נטוצבירהכ"סה

============



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/3-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%21.3%07.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/3-1

מניותללאמסלולכללימסלול

-%44.0-%22.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מניותללאמילולכללימסלול

%41.4-%06.2מצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012נמרץ31ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

2,38(506,36-711.1-7מזומניםושווימזומנים

801.825838,522-871,124510,473,1סחיריםערךניירות

663,91840124,1627,93-סחיריםשאינםערךניירות

470,71--470,71-והלוואותפיקדונות

922,2--101821.2השקעותבגיןלקבלסכומים

92246%162נ551.2125צflBE4fiL222,18שקעותההכליך

00נ%51%41%8%המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלול

386---386מזומניםושווימזומנים

637,18--592,7045.11סחיריםערךניירות

47--416השקעותבגיןלקבלסכומים

070,19_.ב__נ011.8uaaההשקעותכלסד

%42%58%100המסללמהשקעותבאחוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
שלהשנייההמחציתבמהלךהסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית

חטיבתשלהצמיחהתחזית.הייבואבנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
מארסבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר

מתוןבקצבאך,במשקהפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אחוז2.0-בעלה
פעםהרבעוןבמשךירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמחציתשנרשםלזהיחסית
.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה-אחת

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגהחובאגרותשוקגס
%99.1-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה

.%87.1-בעלה40בונדתלומדד

העיקרייםהמדדים.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
,%18עדשלבשיעוריםעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה

.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*
המרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות*

באירופההפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה*
באירופהפוליטייםשינויים*
בעולםמדינותבמספרריביתהורדת*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

%%%

38.070.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"אג

-90.389.177.1מדדצמודקונצרניח"אג

61.000.1-23.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLDI39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18א"תמדד

-8-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

מניותרכיב
נמכרוזופעילותבמסגרת.המניותבתיקzpQ/o~-%27שביןחשיפהאחוועללשמירהפעלההקרן

גידולבוצע)עומליון1.18-כשלברכישותהסתכמהל"בחוהפעילות.בארץמניותגשמליון6.14-כ
-כשלברכישותהסכמההמניותברכיבהפעילותסך.(השקעתיתמהאסטרטגיהכחלק<rrinרכיב

.עומליון5.3

מדדצמודרכיב
במסגרת.הקונצרניברכיבוהןהממשלתיברכיבהןפעילותביצעההקרןהמדדצמודברכיב

ח"באג"עמליון9.8-כמכרההקרן,כןכמו.צמודקונצרניח"באגגןמליון8.45-כנרכשוהפעילות
כלל.(ארוךממשלתיח"באג6.18-כונמכרו,קצרממשלתיח"באגשומליון7.9-כנקנו)ממשלתי
תוך.שומליון9.36-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילות
.בתיקבינונימ"מחעלשמירה

שקלירכיב
מליון3.53-כ,שומליון8.4-כשלבשוויקצרלטווחממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב

1מליון8.57-כומכרהבינוני-קצרבטווחוש

~

הסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.ארוךח"באג
.בתיקבינונימ"מחעלשמירהתוך."ממליון3.0שלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישות

מניותללאמסלול
נקנוהפעילותבמסגרת.הקונצרניבאפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב

באפיקהפעילותכלל.קונצרניח"באגעהמיליון8.0-כ-כונקנוממשלתיח"באגגןמליון74.0-כ
.גשמליון54.1-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)בקניותהסתכמהברבעון
2.1-וכח"שמליון54.0-כ)בינוני-קצרלטווחיםממשלתיותח"אגהקרןרכשההשקליברכיב

באפיקהפעילותכלל.(ח"שמליון36.0-כ)טווחארוכותחובאגרותומכרה(בהתאמהע5מליון
מ"מחעלשמירהתוך.גימליון38.1-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעון
.בתיקבינוני/קצר

-9-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

נוסףמידע

(ח"שבאלפי)-התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2012/3/312011/3/312011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

232159110.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרץ

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

לעמיתדוחעלפנימיתבקרה

הבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת
הבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזרים":להלן)"תיקון-כספידיווחעלהפנימית
פרסוםמועדעד,לעמיתהדוחשל)Walk-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים
יועץשכרהכךow<1החוזריםדרישותליישוםפועלתהחברה.2012במרץ31ליוםהכספיהדוח
התיעודשלבאתסיימההחברה,2012במרץ31ליוםהכספיהדוחפרסוםלמועדנכון.חיצוני
.החוזריםלדרישותבהתאם,לעמיתלדוחביחסהתיעודתהליךואימות

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
מנפןהצהרת

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.)rrnllnrr:להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("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,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.כלקלוןפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"~
JUb1כןrLמ//י/

..נ//ל"מנכ)כהןאילנהתאריך



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-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
ן

כספיםמנהל,אליאבדורוןח"רותאריך
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-אחיותאחיםיהג

מבהר

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה=ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

את)2011-ו2012במרץ31לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריכיםבאותםשהסתיימההחודשיםשלושתשללתקופההכוללהרווחעלהדוחות

חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראייםוההנהלה

בינייםלתקופותכספימידעלעריכתאחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספיודיווח34IASבינלאומי
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלה

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידע

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

הנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
לכלשניוודעביטחוןvwn<לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם

דעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהעניינים

.ביקורתשל

מסקנה

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
.34lASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

לסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגף-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידע

ן1עי4יי(,)רונ(ו.ביטוחוחיסכון,ההון
'ושותשפלר-שרוני

חשבוןרואי
,גן-רמת

ב"תשעבסיוןגי
2012במאי24
O'םא0עיאהיג 'MV)lS012~nluc00נ.2012בסרך3)-סקירהדוח-אחיות

6134747-03.פקס6134646-03.טל,3606.ד,ת,52511קרמת,35לבוטינסקי'רח,2התאומיםמגדלי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיפיהב

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/3/3111/3/3111/12/31באור

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרולא

וכשיכו

שוטפיםנכרזים

354541543בבנקיםמזומנים

12--שוניםחימים

--85מראשהוצאות

439541555השוטפיםהנכסיםכלסך

.....................

15149נטו,קבוערכוש

-.---................
%42222211הנכסיםכלסך

-והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

370448516שרותיםלנותנילשלםהוצאות

3478118ההשתלמותקרן-וכאים

302630לחופשההפרשה

--7שוניםזכאיכ

454555564השוטפותההתחייבויותכלסך

_--____------------שוטפותבלתיהתחייבויות
.-.-הון

121222211והוןהתחייבייותסך

.שכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

גפשע4/ני
מנהלגספיםי--'ללית:מנהלתןויירהדירקטוגעי/

ודירקטורית

-ט



מ"בעגמלקופותלניהולחבולה-שחיותאחיםיהב

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלישת
לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

623,4ן,4138,1170ההשתלמותמקרןניהולדמי

2210מזומניםושוויממזומניםהכנסות

140,1172,1633.4ההכנסותכלסך

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

5הוצאות

123105451ונלוותשכרהוצאות

2719131גמולדירקטורים

424419656,1(יהבבנק)תפעולשירותי

4958188(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

883ה14723השקעותתיקניהולדמי

120נ303השקעותייעוץ

12-46כספיםמנהל

2518127חשבונותביקורת

2930116משפטיייעיץ

2543133מקצועיםשרותים

9493331פנימימבקר

--17ביטוחים

31--והשתלמויותעיוןימי

3-13מחשובשירותי

446אגרות

211974משרדואחזקתדירהשכר

5551117הצעוקפרסום

4339172דעורלעמיתים

329פחתהוצאות

51229אחרותהוצאות

-4בהעברהאיחורבנעפיצוי

140,1172,1633,4כלההוצאותסך

-=-==.----
,,---רחחכולל ---

בלתיחלקמהוזים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

כללי-1באור

אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
.1982באפריל16ביום,הציבוריבסקטור
(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("5וו1"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
מוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופה
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

,בפועלהוצאותיהפיעלשהינם,מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
.דיןכלהוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתow<הנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהראשוןברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

השכרתבשלשכירותמדמיהכנסהעלגמלקופתבידיממספטור)הכנסהמסחוקתזכירי
.2012-ב"התשע,(ארוךלטווחמגוריםדירות

לאגמלמקופתכספיםמשיכתבגיןממספטור)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2012-ב"התשע,(שנים15שללתקופהשהופקדולקצבהמשלמת

,(השתלמותמקרןסכומיםמשיכתבעדפטור)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעתי
.2012-ב"התשע

דמישלמזערישיעור)(8'מסתיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.2012-ב"התשע,ניהול

,(לקצבהמסהטבת)(שעהוהוראת189'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2012-ב"התשע
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בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

-ב"התשע,(גמלבקופתהפיצוייםמרכיבהשארת)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת
2012.

,(שנפטרעמיתשלתגמולים-תיקון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת
.2012-ב"התשע

ביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.12.2.29מיום2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

מנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.2012.2.29מיום2012-ב"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשל

.2012-ב"תשע,(תיקון)(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנות

-ב"התשע,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
2012.

גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

"
(גמלבקופותביטוחייםכיסויים)

.2012.2.20מיוםשנייהטיוטה-2012-ב"התשע

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

"
גופיםעלהחליםהשקעהכללי)

.2012-ב"התשע,(מוסדיים
מיום2012-ב"התשע,(ניהולדמי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

2012.2.27.

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

"
,מחדלברירתמסלוליהקמת)

.2012-ב"התשע

.2012.3.22מיום"רישיוןלבעלכוחייפוי"-1-10-2012ויועציםסוכניםחוזר

מיום"מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת"-6-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
2012.2.14.
,וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"5-9-2012מוסדייםגופיםחוזר

.2012.2.28מיום"תיקונים-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריות

הכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"-3-9-2012מוסדייםגופיםחוזר
.2012.2.21מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיים

.2012.2.16מיום"מנהלותמחברותהוןדרישות"-2-9-2012מוסדייםגופיםחוזר

לאישורהשקעהמסלוליולמיזוגגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"-1-2-2012גמלחוזר
.2012.2.5מיום"הממונה

.2012.2.5מיום"ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל"1-9-2012מוסדייםגופיםחוזר

"עשיותגמלקופותבמכירתתמורה"בנושאגמלקופותשלמנהלותחברותלמנהליהבהרה
.2012.1.17מיום

.2012ינוארמחודש"גמלקופותמיזוג"בנושא12/9899מיסויהחלטת

מיום"שלישיתטיוטה-מוסדייםגופיםעלשחליםהשקעהכללי"-חוזרטיוטת
2012.3.19.

שנפטרועמיתיםשלוחשבונותעמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק"-חוזרטיוטת
.2012.3.7מיום"טכניותדרישות-
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2012במרץ31ליום

טיוטה-"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעותביטוחייםכיסוייםירכישת'-חוזרטיוטת*
.2012.2.20מיוםשנייה

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"-17-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטתי
('הנספח)אירועיםממשק,('דנספח)הצטרפותממשק,('גנספח)ניודממשק:"הפנסיוני
.2012.2.2מיום('ונספח)כספיםוקליטתגבייהוממשק

מיום"מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול"5-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת8
2012.1.31.

מיום"העמיתלמאפייניההשקעהמסלולהתאמת"68-2011מוסדייםגופיםחוורטיוטת*
2012.1.4.

ולשימושמידעלמאגריזהותמספרילאיסוףהתנאים"-מידעמאגרירשםהנחייתטיוטת*
.2012.3.19מיום"בהם
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