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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

במסגרת1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמי

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינו

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ה חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
לפיהעמיתים

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

גמלקופותשלאחרותמנהלותלחברותגםכמו,לחברהיהבבנקהודיע2013מאיהודשבסוף.ו
.2013/12/31ביוםהתפעולשירותיהפסקתעל,תפעולשירותיממנוהמקבלות

ובחרהתפעולשירותילמתןגופיםמספרההברהבחנה,הצפויההתפעולשירותיהפסקתלאור
החלתפעולשירותיולקרןלחברהיעניקאשרכגוףמ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיבבנק

בנובמבר7ביום.(2013/12/31ליוסמתוכנןהדוחלמועדנכון)יהבמבנקההסבהסיוםממועד
מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנקמולהחברהשלההתקשרותתהליךהושלם2013 למתןהסכםונחתם

.2014בינואר1מיוםהחלהבנקי"עתפעולשירותי

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
החלפתלאור.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

עםההתקשרותגםתאריךבאותותסתיים,2014לינואר1ביוםתבוצעאשרהמתפעלהגוף
.החדשהמתפעלי"עיינתנוהמשלימיםהתפעולשירותי.ם"שלמגןחברת

מוסדייםהשקעותדשהחברהנקראה13/7/31ליוםעד)מ"בעהשקעותתיקיניהולדשמיטב.ח
ההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלת(מ"בע

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

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

-2-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

Alg

Jl

חשבונותמספרעמותים .
;,,...,,,,..,,,,.,.,..,,,,,

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

712,31319031,32שכירים

נטו,הקרןנכסיסו

ט,/ווןע=/י4ח,,.,,י.,,

2013/9

~

32012/9/302012/12/31

414,863,1284,741,1985,775,1כללימסלול

561,27749,22395,25מניותללאמסלול

975.890.1033.764.1380,801,1הכלסך

נבנ

י,ג"'(,,
ג,,,

~
,,י,,,.ז",,ן:י..,,,ין

-בקיטינימינייתתשיאה

2013/9-12012/9-12012/12-1

%74.5%86.6%55.8כללימסלול

%70.2%66.4%41.6מניותללאמסלול



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות

13/9-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

הפקדות

משיכות

נטוזכויותהעברת

נטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

006,203945,1951,204

(733,76[)(561,[)(294,178)

(012,35)(71)(941,34)(אליהןאו)אחרותמקרנות

-200.1(].200)(אליואו)בקרןאחרממסלול

(868,9)513,1(355,8)

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

12/9-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

הפקדות

משיכות

(אליהןואואחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

235,195

(0[6,172

(488,9[)

(933.6)

(796,3)1

659,196

(382,175)

(402,19)

=
875,1

======

12,12-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלל

064,257993.1הפקדות

(365,3)

(ו98

408.9

938,7

======

057,259

(212,216) משיכות
(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

(847,2[2)

(264,30)

(408.9)

545,4

======



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2013/9/302012/9/302012/12/31

"עבאלפי"מבאלפי"עבאלפי
כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב
122,1214998.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

נגד.בירושלים"חוליםביקור"חוליםביתעמותת-המעסיקבתשלומימפיגוריםנובעהחובעיקר
עמיליון1-כסךעלחובתביעתהגישההחברה.קבועפירוקצוניתןהעמותה

"
הנושיםאסיפת.

.2014ינוארבחודשתתקייםהתביעהבעניין

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי827,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכ,עםבשיתוף,("המוסדייהגוף'להלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותוותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוךבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



לנחברה-ואתיותאחיםיתם

-

מ"בעגמלקופותהול
ל"מנכהצהרת

וגילוייםדוחות,הצתרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרנחתאם)
שוקאגףשל" .(וחסכוןביטוח,ההוו

:כימצחירה,כהןאילנה,אני

בעגמלקופותלניהולחברה-ואתיותאחיםיהבשלהרבעוניתדוהאתסקרתי,1
:להלן)מ"

.(הדוחיי":ולהלן2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("ההברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחולמכוסהלתקופחבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבשנייסהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבתתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותחבהינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוחצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענואן)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריס

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענונם
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוהות
;ההוןשוקעלהממונח

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוההמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלונחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי :כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהתולשותהמשמעתייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשנפוייססביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרח
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהובוןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

פעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

.דיןכל

-

"4



מ"בעגמלקופותלניהולחברת-אחיותאחיתיתם
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל,ייסי)וגילדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
.וחסכםביטנה,ההון

:כימצחיר,ארגונידורוןח"רו,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולתברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1

.הדוחק":ולהלן2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבתתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיחנחוןמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

משקפיםבדותחכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
התברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותחבהינותמכל,נאותבאוץ

.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריטאני.4
-וכן;חהברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתהגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,להברההמתייחסמהותישמידעלתבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברחאתריס

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקתםאו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(נב
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירחמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוההברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםחבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתובקרחשינויכלבדוהגילינו(.ז)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאוץלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהווניתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלנט
דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיונפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל
~

2ן./,י,ק2

דורוןח"רותאריך

~

כספיםמנהל,עןוב
-7-
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של

מ"בעגמלקופצהלניהולחברת-מחיותאחיםיהב

מבוא

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

הדוחותואת2013בספטמבר30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,("החברה"
.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלשהתשעהשללתקופות,הכוללהרווחעלהתמציתיים

בהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראייםוההנהלההדירקטוריון

מידעלעריכתאחראים(הנוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"34145בינלאומיחשבונאותלתקן

אחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחייתלפיאלהבינייםלתקופותכספי
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיא

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1מקירחלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."הגיישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאיים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרת

בהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכך

מסקנה

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאס,המהותיותהבחינותמכל,ערוך

לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

י,יי,סגיו,עמרך
'ושותשפלר-שרוני

חשבוןרואי ,גן-רמת
תשעבדבכסלו'ית
2013בנובמבר21
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

תכספיהמצבעלדוחותתמעיה

(חדשיטשקליםבזקפי)

ליוםליוםליום
2/12/31נ20(-)3/9/302012/9/30נ20

(מברקד(מביקרולאמנוקהיא)גיאור

ככפיס

898נטו,קבוערכוש

8דך343חובהויתרותחייבים

מזושווימזומנים
"

725366492ניס
---

776452508הנכסיטכלסד

======-=

12

--מניותהון

התחייבויות

4422225נטו,למבדיםהטבותבשלהתחייבויות

5734430483זכותויתרותזכאים

--- וההתחיעהאתהוןכלסך
508פ%74

-="==-

.א.2ביאורראת,מחדשסווג(.)

.הכיפייסמהדוחותפרד)בלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאוריק

אישחברהרע/הכספייםהדוחותאישורתאריך

"
יורוןרוצח./,הן

מנחודירקטוריתכלליתמנהלתההדירלשנוריוןיף

-

מפיס

-9.



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

והפסדר11חדוחותתמצית

(הדשיםשקליםגאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעת

התודשיסהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוטביום

2013/9/30(י)י2013,9/302012/09/3ביאור

(מבוקרלא)מבוקהלא)(מבוקר1לא

822,313160257,1נטו,ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנטות

552מימוןהכנסות

827,3606,3259,1ההכנסותכלסך

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

6827,3606,3259,1ונלקותהנהלההוצאות

827,36ההוצאותכלסך

"6,3259.1

....................................
.לתקופהרווח

.א.2ביארראה,מחדשסוט('1

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאתיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

אתבנאמנותמנהלת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.2
בסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

.1982באפריל16ביום,הציבורי
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" .ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.:

חשבונאיתמדיניות-2ביאור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

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

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1]5ו"להלן)1]8ובינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

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

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
2012/9/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכמפייסבדוחות2012/9/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהתברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייסבאומדניםשינויים
.מושפעת

.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו.קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2013/9/302012/9/30(*)2012/12/31

(קר)מב)(קר)מבלא.(מבוקריאחובהויתרותחייבים-3ביאור

43578מראשהוצאות

-20-קשוריםצדדים

43778חובהויתרותחייביםכ"סה
-==

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

ליוםליוםליום

!1יי%וי
2012/12/31(")2012/9/30ן%

(מבוקר)(קר)מבלא)(קר)מבלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

422225חופשהבגיןהתחייבות

ננ2נ42נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בפטמבר30ועדהשנהמתחילתבתקופהח"שאלפי18לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012בשנתח"שאלפי22יסך,2013

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(")

ליוםליוםליום

2013/9/302012/9/30(*)2012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(קר)מבלא)זכותויתרותזכאים-5ביאור

(**)71!9004ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים
("")459300204לשלםהוצאות

!43)!50שירותיםונותניספקים

('*)352565קשוריםצדדים

1421482נ2זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ל
.מחדשסווג(.י)



הכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעה

לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוטביום

2013/9/302012/09/30(*)2013/9/302012/09/30(*)2012/12/31

שביקרומבקרוא);מבקרןנלא(מביקרהאמבוקרןלא;וכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

460399141153565ונלוותעבודהשכר

80842824115לדירקטוריםתשלומים

491410והפחתותפחת

7669262694ביטוחים

82762729104ותקשורתמשנודיםאחזקת

3012919595344ופרסוםשיווק

488,1431,1501486909,1מתפעליםלגורמיםתשלום

482445162149602השקעותתיקניהולדמי

775740237260959מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

79624121104אחרות

12221211186נ.SBil%6וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.א.2בואורראה,מחדשסווג(*)
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

המאזןתאריךלאחראירועים-7ביאור

הראשוןהבינלאומיהבנקמולהחברהשלההתקשרותתהליך2013D>Wlnבנובמבר7ביום
.2014בינואר1מיוםהחלהבנקי"עתפעולשירותילמתןהסכםונחתםמ"בעלישראל


