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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

במסגרת1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיותאחים

.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמי

.הקרןניחולהינהההברהשלהיתידהפעילותה.ב

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ה
לפיתעמיתיםחשבונותואתותקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיחבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

גמלקופותשלאחרותמנהלותלחברותגםכמו,לחברהיהבבנקהודיע2013מאיחודשבסוף.ו
.2013/12/31ביוםהתפעולשירותיהפסקתעל,תפעולשירותיממנוהמקבלות

נמצאתוהיאתפעולשירותילמתןהצעותלקבלמנתעלבנקאייםגופיםלמספרפנתההחברה
שירותילמתןגוףאושרטרםהכספייםהדוחותאישורמועדעד.ההצעותבבחינתאלהבימים
.תפעול

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ן
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

מנהלת(מ"בעמוסדייםהשקעותדש-13/7/31ליוםעד)מ"בעהשקעותתיקיניהולדשמיטב.ח
הרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכךהמשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאת

.השקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מלווה,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
-404ליישום

~
soxסיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי.



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

2013ביוני30ליוםנכוןהערןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

"ש'ששוש"גאגגשי
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הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

690,31314004,32שכירים

נטו,הירןנכסיסי

,,..,,:,,,1_?_.,,,,,ו,ון,,,,,,,ן,

2012/302012/12/31ע2013עש3

145,792,1531,654,1985,775,1כללימסלול

116,27702,20395,25מניותללאמסלול
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%69.2%00.2%55.8כללימסלול

%50.1%33.2%41.6מניותללאמסלול



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות

3/6-1ג

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

הפקדורנ

משיכות

נטוזכויותהעברת

נטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

215,123205,1420,124

(790,126)(985)(775,127)

(451,24)48(499,24)(אליהןאו)אחרותמקרנות

-100.1(100.1)(אליואו)בקרןאחרממסלול

(174,29)368,1(806,27)

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

2

~

6-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימישל

הפקדות

משיכות
נטוזכויותהעברת
נטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

477,121824301,122

(891,151)(594,1)(485,171)

(331,13)28(359,13)(אליהןאו)אחרותמקרנות

-834.4(834.4)(אליואו)בקרןאחרממסלול

(607,12)092,4(515,8)

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

12/12-1

הכליךמניותללאמסלולכללימסלול

הפקדות

משיכות

נטוזכויותהעברת

נטוזכויותהעברת

נטוצבירהכ"סה

064,257993,1057,259

(847,212)(365,3)(212,216)

(362,30)(98)(264,30)(אליהןאו)אחרותמקרנות

-408.9(408,9)(אליואו)בקרןאחרממסלול

545,4938,7483,12



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2013/6/302012/6/302012/12/31

שובאלפיצובאלפיעהבאלפי

כולל)לקרןחמעסיקיסשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

215,1530998.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף

נגד.בירושלים"חוליםביקור"חוליםביתעמותת-המעסיקבתשלומימפיגוריםנובעהחובעיקר
הנושיםאסיפת.צחמיליון1-כסךעלחובתביעתהגישההחברח.קבועפירוקצוניתןהעמותה
.2014ינוארבחודשתתקייםהתביעהבעניין

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי568,2-בהסתתמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,("המוסדיוהגוףלהלן)החברההנהלת
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,ווהערכהבסיסעל.המוסדיהגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםתיגםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית



מ"בעגמלקופותלניהולתברה-אחיותאחיםיהב
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורלהתאם
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ש
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

.דיןכלייע,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

)4/

),1(ז"

שי
(-י)74 תאריך

מנבעל,כהןלנה
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
כסטיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל,וגילוייטידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשחתמם
.וחסכונןביטוח,החון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני
4.

בעגמלקופותלניחולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
:להלן)מ" .('ייהדוחי:להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מבגיסאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי הבחינותמכל,נאותבאופן

החברהשלהפעולותתוצאות)ואוהכספיהמצבאת,חמהותיות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריטאני.4
-וכן1התברחשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתהגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלתונהליסבקרותקבענו(א)

עללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידי ,בחברהאחרים

ןהדוחשלתהכנחתקופתבמתלךבפרי (ע
דיווחעלפנימיתבקרחקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרחקבענו
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייסשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהחברחשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופתלתום,חגילוילגביוהנהליסהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווחעלהחברתשל

לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואתגילינוזותצהרההמצהיריםבחברהואחריסאני.5
העדכניו54יותרהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

לגבי דיווחעלהפנימיתהבקרח
:כספי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(,0
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלבן)
מעורבים אחריסעובדים

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשיש
.כספי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

ן')זוטרממ,ו,וג11
כספיםמנהל,דוהלירגובח"רו.תאריך



C.חשבוןרואי'ושותשיכלר-שרובי . P .A.00%SHARONY - SHEFLER

"רואאלישפיר
C.(חשבון . P .A .

~

lSR5[וSHEFLER

I

.ן,חשנדאהגילבנאף

,

C .P .A . ( lSR -)

I

M . B . A . M .B .A]0ץ4ו
"8

SHeFLER.(א1.15ן,חשנדאהאחשפלג

I

EREZ C.P .A

ARUCH.(חשבוןדואהברוךאשי C.P .A . ( lSR888ן8א אסושזם.ק.4.(א5ו.),חשבורואהציוןדרויש

-

DARVISH

PRIESS.(א18.)חשבוןרואהתנה0'פרי

I

HANA C . P .A
BERMAN.א5ס,),Adv.דיןעורך,חשבךרואהגילברמן GIL C , P .A
LEIBOVITCH.(ף1.18חשבון"א,רשלמהביץ,לייב SHLOMO C , P .A

nr'w9ה5.,44.ם5וניהולה,תעש,מהנדסיעקבSHAYZAF

.

JACOB

("החגרה":להלן)מ"כעגמלקשותלניהולחברה-שחיותאחיםיהב
התחייבחותסמילפינכסיםפירוט-106טופסשלסקירה
("הספסימ":להלן)נתוניםהקלדתגיליון-101וטפס

2013ימידיוחלתקופת

מגש

שלולהצגהלעריכהאחראייםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון.שבנדוןהטפסיםאתסקרנו

להביעהיאאחריותנו.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרלהנחיותבהתאםאלהטפסים

.סקירתנועלבהתבססשבנדוןהטפסיםעלמסקנה

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייס

מאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרים

בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

מסקנה

אינםשבנדוןשהטפסיםלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרלהנחיותבהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוכים

"פן_1,ן/
"/פו -שרוני

'ושותשפלח
חשמןרואי

,גן-רמת
ג"תשעבאלול'ט

2013באוגוסט15

וא"0י"

י0ט.2013יוני106טופס-אחיות013עיהבספחים)1:,

6134747-03,פקס5134646-03.טל,3606.ד.ת,15251גןרמת,35'בוטינסק'ז'רח,2התאומים'מגדל

ISk,ק.(כ.86134646-3-972.701,3606.8ק%.6134747-3-972

~

El,52511FbIMAT--GAN,.81JABOTINSKI35;TOWER2עעז,א

email : inh@srsfcpa .co . il



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

המצבעלדוחותתמצית-
הכספי

..(חדשיםשקליםבאלפי)
ליוםייוקליום

13/6
~

6/302012/12/31/וו(ן)3

(ומבוקר(מבוקרולא(מנוקרולאביאור

,נכסיכ
9138נטו,קבוערכוש

3.90648חובהויתרותחייבים

603337492מזומניסושווימזומנים

--- סך
702414508הנכסיםכל

==-=====ג-

11

.מניותהון

תתחייבויות

4412425נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5661390483זכותויתרותזכאים

---
702414508מהתחייבהאההוןכלשך

==--

ר,מחדשסווג(.)
.א.2ביאורח"

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים

ינ14י"%ע



מ"בעגמלקתותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

והפסדרתחדוחותתתעיף

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלישתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

"/13במש
30(.)12/6

~

11/31/ע6/3020/ע(י)6/30,ת3

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)מבוקהלא)מטקהלא)

המקרןניהולמדמיהכנסות

מימוןהכנסות

ההכנסותכלסך

355297,1217,1799,4ן365,2נטו,ת

34127

568,2359,2298,1219,1806,4

וכלליותהנהלההוצאות

ההוצאותכלסך

לתקופה(הפסד)רווח

א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

6568,2359,2298,1219,1806,4

568,221359112981121941806

--

.הכספייםמהדוחותפרד)גלתיחלקמהטיסהמצירפיםתיאורים



מ"בעגמליופותלניהולחברה-ואחיותאחים
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

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,("18,1"להלן)IFRSבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידע

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלחדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/6/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/6/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")DFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-11-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה"ואחיותאחיםיהב
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלחניתהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוהותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-12-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיטשקליטבאלפי)

ליום

נווון2012

(מבוקר)

ליוטליום
12/6/30(ל13/6/30

מביקהלא)(ממקרלא)חובהויתרותחייבים-3ביאור

6(**)
2(**)

4241מראשהוצאות

4323קשוריםצדדים

5אחריםחייבים

8
--

9064חובהויתרותחייביסכ"סה
-=

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג(**)

ליום

2012/2%/%3

(מבנקר)

ע4ור

מ

ליוםליום
6/30/2%(י)13/6/30

(מבוקרלא)(מבוקרלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

4124חופשהבגיןהתחייבות

4124נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בשנתח"שאלפי22סך),התקופהבמהלךח"שאלפי12לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(")

זכותויתרותזכאים-$ביאור
ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

לשלםהוצאות

שירותיםונותניספקים
קשוריםצדדים

זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')

ליוטליום

13/6/30(.)12/6/30

(מבוקרלא)(מבוקרלא)

13067

380314

144-

79

22ב661

ליום

2%20/12/31

(מבוקר)

71(**)

204(**)
143

65

aa

.מחדשסווג(..)

-13-



הכספייםלדוחותביאורים

(הדשיטשקליםבאלפי)

לשרשתלשרשתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביץביוםביום
12/6/302012/12/31(י)2/6/3013/6/30ג(*)13/6/30

(1מב1קר(מביקרלא,(מביקדולא(מבוקרולא(מבוקרלא)צלליותהנהלההוצאות-6ביאור

319246163123565ונלוותעבודהשכר

52602633115לדירקטוריםתשלומים

351210פחתוהפחתות

5043252694ביטוחים

55472726104ותקשורתמשרדיםאחזקת

pil 'w20619610298344ופרסום

987945501472909,1מתפעליםלגורמיםתשלום

320296160149602השקעותתיקניהולדמי

538480276265959מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

38411725104אחרות

222,24224נ,2228ננ68,22נוכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

-14-


