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 יהג פ.ד«ח• - ח1דה לניהול 17ופות גמל 1ע״מ
 דוח הדידל1טודיוו ליום 31 במרץ 2013

 כללי

 א. יהב פ.ר.ח. ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן ״מחברה״), עוסקת בניהול פ.ר.ח. - קרן

 השתלמות לעובדים במקצועות הפרה־רפואיים(להלן ״הקוץ׳׳), הכוללת את המסלולים:

 • פרח השתלמות - כללי - מס׳ 420 ;

 • פרח השתלמות - אג״ח מדינה ללא מניות - מס׳ 1471
 הקרן הוקמה ביום 6 במאי 1982 כקופת גמל תאגידית במסגרת הסכמי שכר בסקטור
 הציבורי. עד ליום 31 בדצמבר 2009 הקרן פעלה כתאגיד והחל מיום 1 בינואר 2010 מנוהלת

 הקרן על ידי החברה כנאמנות. פעילותה היחידה של החברה הינה ניהול הקרן.

 הקרן מאושרת כקרן השתלמות לשכירים ומיועדת לעובדים במקצועות הפרה־רפואיים.

 ב. תוקף אישור הקרן הינו עד ליום 31.12.2013.

 ג. החברה התקשרה עם בנק יהב לעובדי המדינה בע״מ(להלן - ״בנק יהב״ או ״הבנק״) לצורך
 קבלת שירותי תפעול. תפקידו של בנק יהב הוא לנהל את חשבונות החברה והקרן ואת
 חשבונות העמיתים לפי תקנון החברה, הוראות החברה, הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף

 להוראות כל דין.

 בשלהי שנת 2012 הודיעה החברה לבנק המתפעל על כוונתה להעביר את שירותי התפעול
 לבנק אחר על מנת להקטין את דמי הניהול שמשלמים העמיתים.

 לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה הודעה מהבנק המתפעל על כוונתו להפסיק את שירותי
 התפעול. בכוונת החברה להיערך בהתאם.

 ד. החברה התקשרה עם חברת מגן של״ם שירותים לגופים מוסדיים בע״מ (להלן -מגן של״ם)
 לצורך קבלת שירותים משלימים לשירותי התפעול המתקבלים מבנק יהב. השירותים
 המשלימים הם בעיקר טיפול בהוראות המתקבלות מהעמיתים(הצטרפות, משיכות, העברות

 בין מסלולים או לקרן אחרת).

 ה. חברת הלמן אלדובי ניהול תיקים מוסדיים בע״מ מנהלת את תיק ההשקעות של הקרן על כל
 המשתמע מכך, ופועלת ליישום כל ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של

 הקרן, בכפוף להוראות ועדת השקעות והדירקטוריון של החברה.

 ו. נכסי הקרן נמצאים במשמורת בחברת פועלים סהר בע״מ.

 ז. החברה נעזרת ביועצים ונותני שירותים מקצועיים נוספים, ביניהם: יועץ השקעות, יועץ

 משפטי, יועץ SOX-404 ומנהל סיכונים.

 ח. החברה בוחנת דרכים שונות להפחית את דמי הניהול שייגבו מהעמיתים, וזאת מבלי לגרוע
 מרמת ציות גבוהה להוראות הרגולטוריות החלות עליה, מרמת השירות לעמיתיה ומטיב
 ניהול השקעותיה. בין היתר פועלת החברה, כאמור, להחליף את הבנק המתפעל שלה במהלך

 שנת 2013.



 יהב פ.ד.ח. י הגדה לניהול לזופות גמל בעיים
 דוח הדידמטודיוו ליום 131מדא 2013

 נתונים עימריים - 7<דו ההשתלמות

 סד נכסי הלזרו, גטי;

 נבטים נטו ליום

31.12.12 

 באלפי ש״ח

 שיעור

 השינוי מיום

31.03.12 

 נכסים נטו ליום

**31.03.12 

 באלפי ש״ח

 נבסים נטו ליום

*31.03.13 

 באלפי ש׳יח

 מסלול כללי 213,543 204,265 4.54% 210,687

2,627 51.600/0 1,752 2,656 
 מסלול אג״ח

 מדינה ללא מניות

 סה״כ בקרן 216,199 206,017 4.94% 213,314

 * נכסי הקרן שוערכו נכון ליום עסקים האחרון של חודש מרץ - 28.03.2013
 ** נכסי הקרן שוערכו נכון ליום העסקים האחרון של חודש מרץ אשתקד - 29.03.2012

 מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי המרו:

 מספד חשבונות העמיתים

31.12.12 

 שיעור השינוי

 31.03.13 31.03.12 מיום 31.03.12

 כללי 6,621 6,711 1.34%־ 6,610

 אג״ח מדינה ללא מניות 29 26 11.54% 29

 סה״כ חשבונות 6,650 6,737 1.29%- 6,639

 תשואות המרו

2012 1-3/2012 1-3/2013 
 תשואה נומינלית

 מצטברת, ברוטו לתקופה

 מסלול כללי 1.890/0 3.30% 7.95%

3.76% 1.11% 0.590/0 
 מסלול אג״ח מדינה ללא

 מניות
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 יהב פ,ר.ח. - חברה לניהול ל1ופות גמל 1ע״מ
 דוח הדירקטוריוו ליום 31 במרץ 2013

 תנועות !זכויות העמיתים

 הנתונים באלפי ש״ח לתקופה שהסתיימה ביום:

 מסלול אג״ח מדינה ללא סה׳׳כלקוץ

 מניות

 מסלול כללי

31.12.12 31.03.12 31.03.13 31.12.12 31.03.12 31.03.13 31.12.12 31.03.12 31.03.13 

 הפקדות 6,645 6,584 28,077 70 54 274 6,715 6,638 28,351

 משיכות (4,250) (5,283) (20,415) (52) (29) (178) (4,302) (5,312) (20,593)

(12,294) (5,034) (3,214) (305) (306) (11,989) (4,728) (3,214) 

 העברות בין קרנות,

 נטו

1,361 604 (1,361) (604) 

 העברות בין

 מסלולים, נטו

 צבירה נטו (819) (4,031) (5,688) 18 323 1,152 (801) (3,708) (4,536)

 תוצאות פעולות החכרה המנהלת ומלזורות המימוו

 הוצאות החברה ברבעון'הראשון של 2013 הסתכמו ל־291 אלפי ש״ח, לעומת סך של 355 אלפי ש״ח

 בתקופה המקבילה אשתקד. סך ההוצאות בשנת 2012 הסתכמו לסך של 1,377 אלפי ₪. ההוצאות

 מומנו ברובן ע״י הכנסות מדמי ניהול אשר נגבו מהקרן.

 סך הרווח הכולל של החברה הינו אפס, הואיל והחברה גובה את דמי הניהול על פי הוצאותיה בפועל.

 החברה מממנת את פעילותה באמצעות דמי הניהול המשולמים ע״י הקרן, הנגבים כמקדמות מדי

 חודש.

 אירועים לאחד תאריך המאזו

 לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה הודעה מהבנק המתפעל על כוונתו להפסיק את שירותי התפעול.

 בכוונת החברה להיערך בהתאם.
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 יה1 פ,ר*ח• - רובדה לניהול ל1ופות גמל בע״מ
 דוה הדירמטוריוו ליום 131מדץ 2013

 אחריות ההנהלה והדירמטוריוו על הבמרה הפנימית על דיווח כספי

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

 הנהלת החברה (להלן: ״הגוף המוסדי״) בשיתוף עם המנכ״ל ומנהל הכספים העריכו לתום התקופה

 המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה

 זו, מנכ״ל החברה ומנהל הכספים שלה הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של

 החברה הינם אפקטיביים על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות

 בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

 ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 בקרה פנימית על דיווח כספי

 במהלך הרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2013 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על

 דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית

 של החברה על דיווח כספי.

 במרה פנימית על דיווחים נלווים

 בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2009-9-10 ועדכונו על ידי חוזר 2010-9-6, החברה מיישמת את

 דרישות סעיף 404 של ה- Sox Act לעניין דיווחים כספיים הנגזרים מהדוחות הכספיים (להלן -

 דוחות נלווים) על ידי גוף מוסדי ונערכת להגשת הצהרה לממונה עד ליום 30 ביוני 2013 וזאת בגין

 הדיווחים הנלווים לשנת 2012.
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 יהב פ.ד.ח. - רובדה לניהול מרפות גמל בע״מ
 דוה הדירמטודיוו ליום 31 במרץ 2013

 הצהרת מנפ״ל
 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים"

 של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון).

 אני, מנחם אשכנזי, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח הרבעוני של יהב פ.ר.ח. ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן: ״החברה״)
 לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2013 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של
 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
 נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות, של החברה למועדים

 ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
 הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה,

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,
 המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק

 ההון,
 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה

 בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן-
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה
 שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

 החברה על דיווח כספי. וכן-

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת
 הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה

 הפנימית על דיווח כספי:
 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
 הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד,

 לסכם ולדווח על מידע כספי,• וכן־
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים

 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

30.05.13 
 תאריך מנחם אשכנזי, מנכ״ל
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 יהפ פ,ר,ה. י הפרה לניהול מופות גמל 1ע״מ
 דוה הדירמטוריוו ליום 31 פמרץ 2013

 הצהרת מנהל פספים
 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״

 של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון).

 אני, דורון ארגוב, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח הרבעוני של יהב פ.ר.ח. ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן: ״החברה״)
 לרבעון שהסתיים ביום 31 במרץ 2013 (להלן: ״הדוח״).

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של
 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
 נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של החברה למועדים

 ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
 הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה; וכן־

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה,

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,
 המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק

 ההון-,

 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את
 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה

 בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן־
 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע
 באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על

 דיווח כספי. וכן-

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת
 הביקורת של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה

 הפנימית על דיווח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
 הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד,

 לסכם ולדווח על מידע כספי; ופן־
 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים

 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 רו״ח דורון אחגוב, מנהל כספים
30.05.13 

 תאריך
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 יה* פ.ד.ח - חברה לניהול קופות גמל בע״מ
 מבוא

 סקרנו את המידע הכספי המצורף של יהב פ.ר.ח - חברה לניהול קופות גמל בע״מ(להלן: ״החברה״), הכולל

 את הדוח התמציתי על המצב הכספי ליום 31 במרץ 2013 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל

 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראיים לעריכה ולהצגה

 של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 ״דיווח כספי לתקופות

 ביניים״, וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי הוראות הממונה על שוק ההון,

 הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה (כללים לאשור ולניהול קופות גמל) התשכ״ד־1964.

 ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ״סקירה של מידע כספי

 לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות״. סקירה של מידע כספי לתקופות

 ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי

 סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם

 לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 מסקנה

 בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ״ל אינו ערוך, מכל

.IAS 34 הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור

 שהמידע הכספי הנ״ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הממונה על שוק ההון, הביטוח

 והחיסכון במשרד האוצר, תקנות מס הכנסה(כללים לאשור ולניהול קופות גמל) התשכ״ד־1964.

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 היקף הסקירה

 שדוני־ שפלר ושות7
 רואי חשבון

 רמת־גן,
 כא׳ בסיון תשע״ג

 30 במאי 2013
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 יתב פ«ר«ח י חברה לגיהול מיפית גמל בע״מ

 דו״ח על המצב הכספי

 ליום 31
 ליום 31 במוץ בדצמבר

2012 (*)2012 2013 

 בלתי מבוקר מבוקר

 ביאור אלפי ש״ח

3 — 3 

51 58 36 3 

213 122 220 

267 180 259 

 נכסים

 רכוש קבוע

 חייבים ויתרות חובה

 מזומנים ושווי מזומנים

 סך כל הנכסים

 4 2 ־ 2

265 180 257 5 

267 180" 259" 

 התחייבויות

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 זכאים ויתרות זכות

 סן כל ההתחייבויות

 *מוין מחדש.

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 30 במאי 2013
 תאריך אישור

 הדוחות הכספיים
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 >הכ פ,ד*ה - הברה לניהול 17ופות גמל כע״מ

 דו׳יח על הרווח הכולל

 לשנה
 לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום ביום

 31 במרץ 31 בדצמבר

2012 (*)2012 2013 

 בלתי מבוקר מבוקר

 באור אלפי ש״ח

1,373 354 290 

4 1 1 

1,377 355 291 

1,377 355 291 

 הכנסות

 הכנסות מדמי ניהול מקרן השתלמות, נטו

 הכנסות מימון

 סן כל ההכנסות

 הוצאות

 הוצאות הנהלה וכלליות 6 291 355 1,377

 רווח כולל

 *מוין מחדש.

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 יהב פ.ר.ח - חברה לניהול קופות גמל בע״מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 1 ־ כללי

 יהב פ.ר.ח ־ חברה לניהול קופות גמל בע״מ (להלן ״החברה״), עוסקת בניהול פ.ר.ח - קרן השתלמות

 לעובדים במקצועות הפרה־רפואיים (להלן ״הקרן״) כנאמנות. הקרן הוקמה ביום 6 במאי 1982 במסגרת

 הסכמי שכר בסקטור הציבורי להכללת רכיבים לפנסיה. עד ליום 31 בדצמבר 2009 הקרן פעלה כתאגיד

 והחל מיום 1 בינואר 2010 מנוהלת הקרן על ידי החברה כנאמנות.

 הקרן הינה קופת גמל כהגדרתה בחוק קופות הגמל ומיועדת לעובדים המאוגדים בארגוני העובדים הפרה־

 רפואיים.

 החברה מנהלת במסגרת הקרן מסלול השקעה כללי ומסלול אג״ח מדינה ללא מניות.

 ביאור 2 - מדיניות חשבוגאית

 עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים, העם כדלקמן:

 א. כללי

IAS 34 הדוחות הכספיים התמציתיים (״דוחות כספיים ביניים״) נערכו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 ״דיווח כספי לתקופות ביניים״ של תקני דיווח כספי בינלאומיים IFRS, ובהתאם להנחיות הממונה על שוק

 ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר. מידע שאינו מהותי לא הוצג בדוחות.

 החברה אינה פועלת למטרות רווח, והואיל והחברה מנהלת קופה ענפית, הכנסותיה הן בגובה הוצאותיה.

 לפיכך, הדוחות על תזרים המזומנים והדו״ח על השינויים בהון העצמי אינם מוסיפים מידע פיננסי בעל

 משמעות על המידע הקיים בדוחות הכספיים ולכן אינם כלולים בדיווח הכספי.

 עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בדוחות הכספיים ביניים, הינם בעקביות לאלו אשר יושמו בדוחות

 הכספיים השנתיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2012, אלא אם נאמר אחרת.

 מיוו מחדש של מספרי ההשוואה - לאור האמור לעיל, מספרי ההשוואה ליום 31 במרץ 2012 ולתקופה של

 שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך, בדוחות הכספיים ובביאורים המצורפים אליהם, מוינו מחדש

 בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2012-9-11 ״מבנה הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של חברות מנהלות

 בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים(IFRS)״ שפורסם ביום 30 ביולי 2012.

 ב. בסיס הצגת הדוחות הכספיים

 הדוחות הכספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים ובערכים נומינליים.

 ג. ההכרה בהכנסות והוצאות

 הכנסות והוצאות החברה רשומות על בסיס צבירה.

 ד. פעולות הקרו ונכסיה

 החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקרן לטובת עמיתי הקרן, בתמורה לדמי ניהול. נכסיה והתחייבויותיה של

 הקרן מנוהלים, על פי הוראות החוק המתייחסות, בנפרד מנכסי החברה ומהתחייבויותיה, ואין לחברה

 בעלות עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים. לפיכך, לא נכללו פעולות הקרן ונכסיה בדוחות הכספיים של
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 יהב פ.ר.ח - חברה לניהול קופות גמל בע״מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 2 - מדיניות חשבונאית(המשד)

 החברה.

(IFRS)ה. אימוץ של תקנים בינלאומיים 

 הדוחות הכספיים נערכו על ידי החברה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים(להלן ״IFRS״) אשר פורסמו

 ונכנסו לתוקף ושעל בסיסם נקבעה המדיניות החשבונאית של החברה ובהתאם להנחיות הממונה בחוזר

 ׳אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים(IFRS) בגופים מוסדיים׳(חוזר גופים מוסדיים 2007-9-7).

 ו. שימוש באומדנים ושיקול דעת

 בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל־ IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,

 אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו.

 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת

 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת

 האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם

 לנסיבות המתאימות לכל אומדן.

 האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה

 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 במהלך עריכת הדוחות הכספיים של החברה לא בוצעו תהליכי מדידה מהותיים.

 ליום 31
 ליום 31 במרץ בדצמבר

2012 2012 2013 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

51 38 36 

 20 ־

51 58 36 

 ביאור 3 ־ חייבים ויתרות חובה

 הוצאות מראש

 קרן השתלמות

 סה״כ חייבים ויתרות חובה
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 יהב פ.ר.ח - חברה לניהול קופות גמל בע״מ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 4- התחייבויות בשל הטבות לעובדים

 הרכב ההתחייבות בשל הטבות לעובדים, נטו:

 ליום ליום 31

 31 במרץ בדצמבר

2012 2012 2013 

 אלפי ש״ח

 התחייבות בגין חופשה _2 ־__ _2

 2 ־ 2

 ביאור s - זכאים ויתרות זכות

 ליום 31
 ליום 31 במרץ בדצמבר

2012 (*)2012 2013 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

7 9 7 

209 147 179 

 ־ 5
18 37 

26 24 34 

265 180 257 

 עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת

 ספקים ונותני שירותים

 מוסדות ורשויות ממשלתיות

 קרן השתלמות

 צדדים קשורים

 *מוין מחדש.
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 יה* פ.ר.ה - חברה לניהול קופות גמל 1ע׳ימ

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 6 - הוצאות הנהלה וכלליות

 לשנה
 שהסתיימה

 ביום
 לתקופה של 3 חודשים

 שהסתיימה ביום

 31 במרץ 31 בדצמבר

2012 (*)2012 2013 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

135 36 30 

85 22 20 

59 15 14 

1 - 2 

50 12 12 

31 8 11 

11 3 3 

312 77 81 

647 169 105 

46 13 13 

1,377 355 291 

 דמי ניהול תיק השקעות

 שכר עבודה ונלוות

 גמול דירקטורים

 פחת והפחתות

 ביטוחים

 אחזקת משרד ותקשורת

 שיווק ופרסום

 תשלום לגורמים המתפעלים

 ייעוץ ושירותים מקצועיים

 אחרות

 סן הכל הוצאות הנהלה וכלליות

 ׳ימוין מחדש.

 שירותי תפעול ניתנים לחברה על ידי בנק יהב לעובדי המדינה בע״מ ומגן שלם שירותים לגופים מוסדיים בע״מ.

 תפקיד הבנק הוא לנהל את חשבונות החברה והקופה ואת חשבונות העמיתים וכן שירותים נלווים לפי תקנון

 החברה, הוראות החברה, הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין. מגן שלם מספקת לחברה שירותי

 קשר עם העמיתים וביצוע הוראותיהם ופרויקטים נוספים לפי דרישה.

 ביאור 7 - התחייבויות תלויות והתקשרויות

 נכון ליום 31 במרץ 2013 לחברה אין התחייבויות תלויות ואין הליכים משפטיים המתנהלים כנגדה.

 ביאור 8 - אירועים לאחר תאריך המאזו

 לאחר תאריך המאזן קיבלה החברה הודעה מהבנק המתפעל על כוונתו להפסיק את שירותי התפעול. בכוונת
 החברה להיערך בהתאם.
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