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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30

ענייניםתוכן

עמוד

10-2הדירקטוריוןדוח

12-11הצהרות

13החשבוןרואהשלסקירהדוח

14'הכספיהמצבעלדוחותתמצית

15הכוללהרווחעלדוחות

18-16בינייםהכספייםלדוחותבאורים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

1982באפריל16ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
.כתאגידפעלההקרן(כולל)2009.12.31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

שהםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל
.ואחיותאחים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן*

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקףי

..מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן*

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברהי
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

המשתמעכלעלהקרןשלההשקעותתיקאתמנהלתבעייממוסדייםהשקעותדשחברת*
,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםופועלת,מכך

.השקעותועדתלהוראותבכפוף

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ,וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
-404ליישוםמלווה

~

sox

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי

:2011בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.

עמיתיםסוג
--

-חשבונותמספר

הכלסךמניותללאמסלולמסלול
כללי

170,32122292,32שכירים



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

מהכנסותברובןמומנוההוצאות.השנהמתחילתח"שאלפי470,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד2.108שללסךהסתנמו2011/09/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%39.3שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.2-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד9.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד1.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
2011/09/30(.)

הגלסומנייתללאמסקלבללימסלול

478,607.1653.0,131.618.1נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%65.2מזומניםושווימזומנים

5%67,2.ל81"

%02.86%11.94%07.86סחיריםערךניירות

%09.6-%13.6סחיריםשאינםערךניירות

%01.5-%04.5והלוואותפקדונות

%16.0%08.0%16.0נטו,הננסיםיתר

.בחודש27-השהואספטמברבקדשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוךי

2010/09/30

הכלסךמניותללאמסלילכללימסלול

975.597,1536,7511,605,1נטו,הנכסיםכ'גזהי

עיקרייםמרכיבים

%62.3%13.5a%63_3מזומניםושווימזומנים

%56.18%56.94%62.81סחיריםערךניירות

%09.8-8.ן%3סחיריםשאינםערךניירות

%52.6-%55.6והלוואותפקדונות

%14.0%13,0%14.0נטו,הנכסיםיתר

2010,12/31

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

,.689.7530,665,,841,657נטו,כהנכסים"סה
עיקרייםמרכיבים

2_%64.2%45.8%67מזומניםושווימזומנים

%62.83%54.90%64.83סחיריםערךניירות

%27.7-ך,%30סחיריםשאינםערךניירות

%93.5-%95,5והלוואותפקדונות

%49.0%10,1%49.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

נ-2011/9

הכלסך מניותללאמסלילכללימסלול

817,190

(281,160

(613,13)

132,190604הפקדות

(103,1)(178,159)משיכות

(5)(608,13)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

225.3(3.ו225(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

202,14721,2נטוצבירהכ"סה

=-========

הכלסך מניותללאמסלולכללימסלול

839,851

(412,140

(429,12)

374,185465הפקדות

(864)(548,139)משיכות

35(464,12)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

564.3(564,3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

998,32

======

798,29200,3נטוצבירהכ"סה

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

נ-2נ/2010

הכלסך מניותללאמסלולכללימסלול

493,243

(584,178

(993,15)

856,242637הפקדות

(035,1)(549.177)משיכות

(95)(898,51)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

797,3(797.3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

691,48

======

612,45304,3נטוצבירהכ"סה

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



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקורתהקרןתשואות.ג

2011/9-1

מניותללאמסלילכללימסליל

%94.2-%66.3מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/9-1

מניותללאמסלולכללימסליל

%44.5%61.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

מניותללאמסלולכללימסלול

%40.8%41.5מצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011בספטמבר30ליוםהצמדהבסיילפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
ל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימילול

-378,40-143,2מזומניםושווימזומנים

721,785995.488-214,108סחיריםערךניירות

03,1פ644,96827-סחיריםשאינםערךניירות

--069,18-והלוואותפיקדונות

--665,1813השקעותבגיןלקרלוסכומיםריבית

261%82521.6624222221212ההשקעותכלסך

%52%12%7המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמסלול

---619מזומניםושווימזומנים

--931.3093,6סחיריםערךניירות

--81השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

_ב__.ב_.228,2222,6ההשקעותכלסך
%43%57המסלולמהשקעותבאחוזים
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2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

בקצבאך,נמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקמפרסםאותו,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשונהבמחציתמאשריותרמתון

היקף,באבטלההצמצוםבהמשךגסמתבטאתהצמיחה.יחסיתמתוןבקצבאךלעלותהמשיך
.בשכרמתונהובעליה,ההשתתפותשיעורשליציבותתוך%5.5-לירדהאבטלה
והשפעותבעולםההאטהבשלזהברבעוןירדו,ההוןמשוקנגזרותשהןכפי,האינפלציהציפיות
.החברתיתהמחאה

ובמיוחדהאינפלציהבקצבהעלייהרקעעל,%25.3שלברמההריביתאתהותירישראלבנק

החובותמשברהחרפת,הרבעוןבמהלךהצמיחהבתחזיותההרעהלאור,מכןלאחר.הדיורבמחירי
-באוקטוברלחודשהריביתאתהנגידהוריד,האינפלציהבציפיותוהירידה,באירופההריבוניים

.%3שלשנתילשיעור%25.0

החובואגרותהמניותשווקי
25א"תמדד.%11-%15שלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%89.12-בירד100א"תומדד%94.11-בירד

הממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק,זאתלעומת
התלמדדי.%11.3-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%83.2-בעלהלמדדהצמודות

.%57.1-בירד40בונדתלומדד%83.0-בירד20בונדתלמדד:ירדובונד

העיקרייםהמדדים.%26עדשלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%24עדשלבשיעוריםירדובאירופההמניותמדדי.%3-%11שלבשיעוריםירדוב"בארה

.o/Z6eעדשלבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים .יווןשלפירעוןמחדלותוהחששבאירופההחובותמשברהחרפת. .יותרגדולותלמדינותהמשברמהתפשטותהחשש. .גדוליםלבנקיםדירוגיםלהורדתבנוסףבעולםהצמיחהתחזיותהורדת. .החובותבמשברלטיפולבאירופהואפקטיביותמשותפותפעולותהיעדר.

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/9-111/9-72010

%Q/O%

17.200.066.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

19.383.203.8מדדצמודממשלתיח"ג"

85.1-90.2-03.13מדדצמודקונצרניח"ג"

52.311.303.5צמודלאממשלתיח"ג"

MSCI WORI~D93.10-35.14-55.9

2575.18-94.11-84.15תנאדד"
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2011שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

מניותרכיב
22-כבסךבארץמניותנקנוזופעילותבמסגרת.%26-%28בתחוםהיהלמניותהחשיפהאחוז

.(שמליון6.0-כבסךל"ובחו(נטו)שייחמליון

מדדצמודרכיב
קונצרניח"אגנקנוהפעילותבמסגרת.הממשלתיבאפיקוהןהקונצרניבאפיקהןפעלההקרן
קצרלטווחגןמליון5.5-כבסךמדדצמודממשלתיח"אגונמכרושומיליון12-כבסךמדדצמוד

ח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.ארוךלטווהעומליון3-כבסך)
עמליון3-כשלבהיקף

.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך"

שקלירכיב
ממשלתיח"אגונמכרובינונילטווח"ממליון9.13-כבסךממשלתיח"אגנקנוהשקליברכיב
.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך,מומליון8.11-כבסךקצרלטווח

מניותללאמסלול

נקנוהפעילותבמסגרת.הקונצרניבאפיקוהןהממשלתיבאפיקהןהקרןפעלההמדדצמודברכיב
"מאלפי536-כבסךמדדצמודממשלתיח"ואגעקאלפי550-כבסךמדדצמודקונצרניח"אג

(

עאלפי208
nr"עאלפי194-וכבינונילטווחח"באגעואלפי134-כ,קצרלטווחח"באג" ~ ANa

1-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןבאפיקהפעילותכלל.(ארוךלטווח
.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוךעזמיליון
בינונילטווחח"אגונקנושואלפי406-בכקצרלטווחח"אגנמכרוהשקליממשלתיח"האגבאפיק
עאלפי491-כבסךארוךלטווחח"ואגעזאלפי815-כבסך

".
.נסאלפי900-כשלבהיקףח"אגשל(נטו)ברכישותהסתכמהברבעוןהשקליבאפיקהפעילותכלל
.בתיקבינוני/קצרמ"מחעלשמירהתוך
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2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2011/09/302010/09/302010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן

86150175.גצגמנונעווענןו,בעןן::ךוכגהנעג

המאזןתאריךלאחראירועים

נעצרההשלישיהרבעוןסוףועד2011מתחילתשנרשמהבישראלהמניותבשוקהשליליתהמגמה
תוךשעריםלעליותעברוובעולםבארץהמניותומדדי,המאוןתאריךשלאחרהחודשבמהלך

ותוכניות,ב"בארהיחסיתטוביםמאקרונתוניפרסום,היתרבין,לכךתרמו.גבוההתנודתיות
.וספרדיוון,באיטליהבעיקרשפרצוהחובמשברילאור,באירופההמסתמנותהסיוע
באירופהמרכזייםלמשקיםאפשריותדירוגהורדותרקעעלהעליותהתמתנואוקטוברמסוף

.שאושרוהסיועתוכניותלאפקטיביותבאשרהספקותוהתחדשות
.ההשתלמותקרןועלהמנהלתהחברהעללעילהאמורשלההשלכותמלואאתלהעריךניתןטרם

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

-10-



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואטיותאחיםיהב

ל"מנכהצהרת

:כימצהירה,כהןאילנה,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוה":להלן)2011בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשל
.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
יההוןשוקעלהממונה והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגבי
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרח

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןגלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

4"
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מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןרקח,אני

:להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2011בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("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(1,1(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוההמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתאן)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

11

כספיםמנהל,אתגנבדורוןח"רותאריך
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לניחני

מ"געגמלקופות

מגוא

מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהבשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
201!בספטמבר30לימיםהכספיהמצבעלהתמציתייםהדוחותאתהכולל,("החברה":להלן)

באיתםשהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותהכוללהרווחעלהדוחותואת2010-ו
אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצנהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריכים

אחראיםהםוכן,"בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאימיחשבונאותלתקןבהתאם

ביטוח,ההוןשוקאגף-האוצרמשרדהנחיותלפיאלהבינייסלתקופותכספימידעלעריכת

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.וחיסכון

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

כספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות

הכספייםDD?))y<האחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופות

במידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירההלי)ומיישום,והחשגונאיים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבחסלטהנערכתביקורתמאשרניכרת

בהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלחשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכך

מסקנה

אינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומהבאלא,סקירתנועלבהתבסס

.34145בינלאומיחשבונאותלתקןגהתאם,המהותיותהבחינותמכל,ערוך

לנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

-האוצרמשרדהנחיותאחר,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנהכספישהמידעלסבור

.וחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף
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הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

נ10/12/3'11/9/3010/9/30באור

(מנוקר,(מניקרגא;(פניקי1יא

נכסים

שוטפיםכסים)

מ
~

459571592בבנקיםומניס

לנמראשהוצאות

459584592שוטפיםנכסיםכ"יה

16;19;רכושקנוע

1222הנכסיםבלסד

~

1221

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

427512476שריתיםלנותנילשלםהוצאות

31791106ההשתלמיתקרג-וכאים

26-25לחופשההכרשה ---

60"470603שוטפותהתחייבויותהכלסד

נ-1בול

120222221והוןהתחייבויותסד

.הכספייםמהיוחותכפידבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

כקיקמנהל1_/,כלליתמנהלתיילילהדירקטוריון
/,/ודירקטוריתן



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-יאחיותאחיםיהב

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלקלושתלתשעהלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

0/09/3011/09/3010/09/3010/12/31נ09/30/נ1באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4462,3419,3158.1112,1489,4ההשתלמותדמיניהולמקרן

8-3-2מזומניםושוויממיומניםהכנסות

470,3419,3161.1112,1491,4ההכנסותכלסך

..............................---.......--.---....
5הירות

126430וו3373540ונלוותשכרהוצאות

751082340118ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

,242,1387.1409474799(יהבבנק)תפעולשירותי
~ 140.48-41(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

684759224224006,1השקעותתיקניהולדמי
90903030120השקעותייעוץ

--35-11כספיםתנהל

76(13)872529חשבונותביקורת

88852927116מרפטיעוץ" 56(4)95613מקצועיםשרותים

2592578883315מבקרפממי

1025101823והשתלמויותעטוימי

--10-5שירותימחשוב

4--44אגרות

5689192841שכרדירהואחזקתמשרד

2569129ך112פרסוםושיתק

1181303959170דיתרלעמיתיס

774210הוצאותפחת

20214920הוצאו1אהרות

17.-.-סריקתמסמכים

--1-1פיצויבגעהעברהבאיחור

2491,4ווח,470,3419,3161סךכלההוצאות

.--כוללרווח -----

ם"הכמפמהדוחותנפרדבלתיחלקמהמיםהמציפיםריסהבא



מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור
אחיםבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעגמלקופותלניהולחברה-ואחיותאחיםיהב.א

שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)השתלמותקרן-ואחיות
פעלההקרן(כולל)2009בדצמבר31ליוםעד.1982באפריל16ביום,הציבוריבסקטור
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.ואחיותאחיםשהםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן
.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ב
חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות-

.בדוחותהכלולהמידעעל
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-

נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייסהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010
דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
ההשתלמותקרןיתרת-3באור
שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה
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ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור
גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2011שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

)zOIO-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק*
.2011.7.11מיום,2011-א"התשע,(7'מסתיקון)

תגמוליםכספישלונעמית-חדמשיכהבגיןממספטורהכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
הכנסתשולחןעלהונחהאשר,2011-א"התשע,(לפחותשנים10שללתקופהשהופקדו)

.11.8.3ביום

וחובתניהולמדמיהנחה-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.11.7.27ביוםבכנסתטרומיתבקריאהאושרהאשר,2010-א"התשע,(גילוי

השקעותתיקיובניהולהשקעותבשיווק,השקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהצעתי
טרומיתבקריאהאושרהאשר2011-א"התשע,(השקעותייעוץמתןפעילות-תיקון)

.11.7.6ביוםבכנסת

.11.8.3ביוםשנחתםחובהלפנסיה(משולבנוסח)הרחבהצו*
(גמלבקופותביטוחייסכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטתי

חברהבאמצעותביטוחייםכיסוייםרכישת"מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-א"התשע
.11.8.21מיוםשניהם,"גמלקופתשלמנהלת

חברותעלהחליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.8.14מיום2011-א"התשע,(ומבטחיםמנהלות

רשימת)איראןעםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנותטיוטתי
.11.8.14מיס2011-א"התשע,(היישוםוועדתעבודתוסדריתאגידים

ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.11.8.11מיום2011-התשעא,(תיקון)(עסקאות

גמלקופתלניהולכללים)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.11.8.4מיום2011-א"התשע,(לקצבהמרכזית

מחברההנדרשמזעריעצמיהון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
מחברותהוןדרישות'ומסמך2011-א"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלת
.11.8.1מיוםשניהם,"מנהלות

חברות,מבטחיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצוטיוטת*
.11.7.3מיום2011-א"התשע,(טרורומימוןהוןהלבנתלמניעת,ויועציםסוכנים,מנהלות

.11.8.14מיום"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"מוסדייםגופיםחוזר*
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ותקינהחקיקהתהליכי-6באור

.11.8.28מיום"מוסדילגוףשםשינוי"נוהל*
.11.8.10מיום"ממוחשבתגרפיתחתימה"ויועציםסוכניםחוזר*

.11.8.8מיום"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזר*

.11.7.14מיום"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםסוכניםחוזר*

המתקבליםמוות/פרישהמענקיאו/ומעבודההכנסות"2011/10'מסהכנסהמסחוזר*
.2011.7.13מיום"ימיםאריכותלאחר

לאישורהשקעהמסלולילמיזוגאוגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"נוהלטיוטת*
.2011.9.19מיום"הממונה

.2011.9.19מיום"גמלקופותמיזוגאודותעמיתיםיידוע"גמלקופותחוזרטיוטת*

"גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגתעלהודעהנוהל"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
,2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקלתיקוןמשליםותזכיר
.2011.9.6מיוםשניהם

,2011.9.6מיום"המוסדייםלגופיםהאחידהחוזר"מוסדייםגופיםחוזרשלחלקיתטיוטה8
:הבאיםהפריטיםאתהכוללת

.מוסדייםלגופיםהנוגעלחלקמוצעענייניםתוכן.א

.להלן'גבפסקההאמורהלטיוטההרלוונטיותהגדרות.ב

.מוסדייםבגופיםהשקעותבתחוםקיימיםחוזריםמתוקףהחלותהוראות.ג
.לעיל'גבפסקההאמורהלטיוטההקשוריםנספחים.ד
בענייןההוראותאתהמאגדתהטיוטהנבנתהבסיסםשעלהמקורחוזרירשימת.ה

.מוסדייםגופיםהשקעות
הסעיפיםמפורטיםבו,מוסדייםגופיםעלהחלהלרגולציה"סמכותמקורות"קובץ.ו

אתלקבועהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונההוסמךשמתוקפם
.מוסדייםלגופיםהאחידבחוזרהמופיעותההוראות

וקרנותגמלקופותשלהכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"חוזרטיוטת*
.11.8.24מיום"פנסיה

.11.8.18מיום"חדשותפנסיהלקרנותכספידיווחהוראות"פנסיהקרנותחוזרטיוטת*

מנהלותחברותעלהחליםהשקעהכלליחוזר"מוסדייםגופיםחוזרשלשנייהטיוטה*
.11.8.14מיום"ומבטחים

.11.7.14מיום"רישיוןלבעלכוחייפוי"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת*

ברשימותמוכרזיםגורמיםעםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.11.7.7מיום"לההנלוותוהתוכניותאיראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיות ,והפעלתהמרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתלהקמתספקלבחירתמכרזפרסוםעלהודעה.

ביוםשפורסמו,מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתוהפעלתלהקמהמרכזייםעקרונותלרבות
11.7.12.

תלויהתביעה-7באור
,עו350,48שלבגובה,בירושליםהשלוםמשפטבביתכספיתתביעהותלויהעומדתהחברהכנגד

החברהששילמהדירקטוריםגמולעלמ"מעתשלוםאיבגיןלשעברדירקטורידיעלשהוגשה
אתלהעריךאפשרותאין,התביעהשלהמוקדמיםשלביהלאור.בחברהצ"כדחכהונתובעתלתובע
.התביעהסיכויי
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