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  של  עמיתיםהמבקרים לרואי החשבון דוח 
  למעסיק אישי פרופיל הראל

  
  
 31לימים  )ופה"הק" - (להלן למעסיק אישי פרופיל הראל המצורפים של הדוחות על המצב הכספייקרנו את ב

לכל אחת  על השינויים בזכויות העמיתיםההכנסות וההוצאות ואת הדוחות  ותאת דוחו 2012 -ו 2013בדצמבר 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות  .2013בדצמבר  31משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

עה על . אחריותנו היא לחוות ד"החברה המנהלת") -(להלן מ"בע והשתלמות גמל הראלהדירקטוריון וההנהלה של 

 .דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  .1973-פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של  להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.

הערכת נאותות ההצגה בדוחות וכן  הקופההאומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

 .ו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנוהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנ

  

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה הכספי של הקופה 

ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות העמיתים שלה לכל אחת משלוש השנים  2012-ו 2013בדצמבר  31לימים 

בהתאם לכללי החשבונאות והדיווח אשר נקבעו, בהתאם  2013בדצמבר  31שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

להוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול 

והתקנות  2005- , בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה1964-קופות גמל), התשכ"ד

  קנו מכוחו ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדייםשהות

2012-9-17.  

  

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי  PCAOB-ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

תבסס על , בה2013בדצמבר  31לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה ליום 

 סבמר 27מיום והדוח שלנו  COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

  כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקופה. 2014
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  למעסיק אישי פרופיל הראל של עמיתיםלים החשבון המבקר ידוח רוא
  כספי דיווח על פנימית בקרה בדבר ביטוח וחיסכון, ההון שוק על הממונה להוראות בהתאם

  
בהתבסס  ,2013 בדצמבר 31ליום  )קופה"הלהלן "( למעסיק אישי פרופיל הראל ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של

 Committee of Sponsoring-על ידי ה העל קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ
Organizations of the Treadway Commission )להלן "COSO"(. מ"בע והשתלמות גמל הראל הדירקטוריון וההנהלה של 

האפקטיביות  ם אתולהערכתשל הקופה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי  המנהלת") החברה(להלן "
אחריותנו  .דיווח כספי המצורף בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית עלהנכללת  ,של בקרה פנימית על דיווח כספי

  בהתבסס על ביקורתנו. קופההיא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של ה
  

בארה"ב בדבר ביקורת  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את - . עלרואי חשבון בישראל, כפי שאומצו על ידי לשכת של בקרה פנימית על דיווח כספי

בקרה פנימית אפקטיבית על אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, להשיג מידה סבירה של ביטחון  במטרההביקורת ולבצעה 
חולשה  תימיקש. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון של הקופה דיווח כספי

ביקורתנו כללה  שהוערך. סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן מהותית, 
  ים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.כנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים גם 

  
לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של דיווח  מיועדתהליך ה נההי גמלשל קופת בקרה פנימית על דיווח כספי 

כללי החשבונאות והדיווח, אשר נקבעו בהתאם להוראות דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם לשל  ההכנהכספי ו
ול קופות גמל), , בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניההממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר

ובהתאם  מכוחו שהותקנו והתקנות 2005- , בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה1964- התשכ"ד
אותם כוללת את  קופת גמלבקרה פנימית על דיווח כספי של . 2012-9-17למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים 

באופן נאות את העסקאות ו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, לניהול רשומות  ) מתייחסים1מדיניות ונהלים אשר: (
) מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי 2( );הוצאתם מרשותההקופה (לרבות נכסי וההעברות של 

ביטוח נה על שוק ההון, כללי החשבונאות והדיווח, אשר נקבעו בהתאם להוראות הממודוחות כספיים בהתאם לת לאפשר הכנ
, בהתאם לחוק 1964-וחסכון במשרד האוצר, בהתאם לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל), התשכ"ד

-2012-9למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גופים מוסדיים  ובהתאם 2005-הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה
- ; והמנהלת של החברההדירקטוריון וההנהלה נעשים רק בהתאם להרשאות  הקופהם של והוצאת כספי קבלת כספיםוש, 17

העברה (לרבות הוצאה מרשות) בלתי טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או י) מספקים מידה סבירה של ב3(
  על הדוחות הכספיים. תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולשל נכסי הקופה, ש מורשים

 
הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותע או לגללמנולא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 

לבלתי מתאימות בגלל שינויים  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס 
  תנה לרעה.ם תשנהליה ואמדיניות הבנסיבות או שמידת הקיום של 

  
 31ליום הקופה  בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי של , מכל הבחינות המהותיות,קיימההמנהלת חברה הלדעתנו, 

  .COSOעל ידי  הבהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמ ,2013 בדצמבר
  

ולכל  2012- ו 2013בדצמבר  31דוחות הכספיים של הקופה לימים ביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, את ה
, כלל חוות דעת 2014במרס  27והדוח שלנו, מיום  2013בדצמבר  31אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום 

  בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיים.

  

 סומך חייקין
  רואי חשבון

  
2014 סבמר 27  
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  בדצמבר 31ליום 
2013  2012  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  רכוש שוטף

  1,422   4,738   מזומנים ושווי מזומנים

  11   32   חייבים ויתרות חובה

 4,770   1,433  

  השקעות פיננסיות

  67,922   91,858   נכסי חוב סחירים

  7,300   11,059   מניות 

  4,715   10,406   השקעות אחרות

  79,937   113,323   סך כל השקעות פיננסיות

  81,370   118,093   סך כל הנכסים

  33   35   זכאים ויתרות זכות

  81,337   118,058   זכויות העמיתים

  81,370   118,093   סך כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים

  
  
  
 
  
  
  
  
  

  

          
  רם גבל    לוין- חגית ציטיאט    מישל סיבוני 

  כספיםסמנכ"ל     מנכ"ל    ו"ר הדירקטוריוןי
          
           

  2014במרס  27תאריך אישור הדוחות הכספיים:  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2013  2012  2011  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  הכנסות (הפסדים)

  34   )27(   )132(   ממזומנים ושווי מזומנים

  מהשקעות:

  2,915   5,701   2,868   מנכסי חוב סחירים 

  3   -   -   מנכסי חוב שאינם סחירים 

  )3,052(   457   1,382   ממניות 

  )375(   477   1,324   מהשקעות אחרות 

  )509(   6,635   5,574   סך כל ההכנסות מהשקעות

  )475(   6,608   5,442   סך כל ההכנסות (ההפסדים)

  הוצאות

  391   391   421   דמי ניהול

  38   49   51   עמלות ניהול השקעות

  -   21   19   מסים

  429   461   491   סך כל ההוצאות

  )904(   6,147   4,951   עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לשנה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2013  2012  2011  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  102,663   84,637   81,337   בינואר של השנה 1זכויות עמיתים ליום 

  7,971   6,061   4,648   תשלומים לעמיתים

  העברות צבירה לקופה

  12,976   18   43,867   העברות מקופות גמל

  העברות צבירה מהקופה

  22,127   3,404   7,449   העברות לקופות גמל

  )9,151(   )3,386(   36,418   העברות צבירה, נטו

  )904(   6,147   4,951   עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לשנה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  84,637   81,337   118,058   בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

  
  

   



  למעסיק אישי פרופיל הראל
  2013בדצמבר  31ליום באורים לדוחות הכספיים 
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  כללי - 1באור 
  

 להעדפותיו בהתאם הנבנית אישי בניהול לפיצויים מרכזית קופה הינה) הקופה -  להלן( למעסיק אישי פרופיל הראל  .א
הקופה מאושרת  .עימו כמוסכם, מעסיק כל עבור ייחודי באופן מנוהלים הקופה כספי כאשר, המעסיק של האישיות

  .2005 - פיננסים (קופות גמל), התשס"ה  שירותיםעל פי חוק הפיקוח על 

, בעקיפין, מלאה בבעלות חברה), המנהלת החברה - להלן( מ"בע והשתלמות גמל הראל ידי על ידי על מנוהלת הקופה  .ב
  .מ"בע פיננסים ובשירותים בביטוח השקעות הראל של

המנהלת ונכסיה לבין הקופה ונכסיה. נתוני החברה המנהלת מוצגים בדוחות מלאה בין החברה קיימת הפרדה   .ג
 כספיים נפרדים בהתאם להוראות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר.

 מדיניות ההשקעה  .ד

ידי הדירקטוריון וועדת ההשקעות בחברה -שנקבעת עלפי מדיניות ההשקעות הכוללת - מבוצעות על הקופההשקעות 
  להנחיות אגף שוק ההון.המנהלת, בהתאם 

), 3 מספר תיקון) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק הכנסת ידי על אושר 2008 בינואר 23 ביום  .ה
 לפיצויים מרכזית גמל לקופת אישור ייתן לא הממונה כי נקבע התיקון במסגרת). התיקון" להלן( 2008-ח"התשס

 לשנת עד בקופה שהופקדו כספים לגבי 2007 המס בשנת לפיצויים מרכזית גמל כקופת כדין שפעלה קופה לגבי אלא
 הכספים והפקדת 2007 דצמבר בחודש בקופה עמית היה אשר מעביד-עמית של היא שההפקדה ובלבד, 2010 המס
  .2007 דצמבר חודש עבור בקופה כספים עבורו שהופקדו כאמור מעביד- עמית של עובד בשל היא

  הגדרות  .ו

  :אלה כספיים בדוחות

  .למעסיק אישי פרופיל הראל  -  הקופה)   1(

  . מ"בע והשתלמות גמל הראל - המנהלת החברה)   2(

  .1964-  ד"התשכ), גמל קופות ולניהול לאישור כללים( הכנסה מס תקנות -  מס הכנסה תקנות)   3(

  .האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה - הממונה )  4(

  .האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק אגף -  ההון שוק אגף)   5(

כהגדרתם בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (כללי השקעה החלים  - ובעלי עניין  קשורים צדדים)  6(
"כללי השקעה השקעה החלים על גופים  2013-9-13 ובחוזר גופים מוסדיים 2012 -על גופים מוסדיים), התשע"ב

  מוסדיים".

  .2005- פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה שירותיםחוק הפיקוח על  - חוק הפיקוח  )  7(

  .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לצרכן המחירים מדד -  מדד)   8(

  

   מדיניות חשבונאית - 2באור 

ונאות מקובלים, בהתאם להוראות הממונה במתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי חשב
בדבר הנחיות מבנה הגילוי הנדרש בדיווחים הכספיים השנתיים של קופות גמל וקרנות  2012-9-17גופים מוסדיים 

  הפנסיה, בהתאם לחוק הפיקוח ובהתאם לתקנות מס הכנסה.

   . הקופה ידי על אלה כספיים בדוחות המוצגות התקופות לכל בעקביות יושמה להלן המפורטת החשבונאית המדיניות

  .2014במרס,  27 ביום המנהלת החברה הדירקטוריוןהדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי 

  בסיס הערכת נכסים  .א

 2009 - התשס"ט )חישוב שווי נכסים( )קופות גמל(הפיקוח על שירותים פיננסיים  נכסי הקופה משוערכים לפי תקנות
  ולפי החוזרים שהותקנו מכוחן.

 הנכסים בדוח על המצב הכספי מוצגים כלהלן:

 עולה שאינה מקורית לתקופה שהופקדו כספיים ובמוסדות בבנקים ופקדונות יתרות - מזומנים ושווי מזומנים )1(
 ריבית כוללים מזומנים ושווי מזומנים. אחרת מגבלה או שעבוד כל עליהם חל לא ואשר, חודשים שלושה על

  .הדיווח למועד שנצברה

 .השער הידוע שפורסם בבורסה למועד הדיווח -  בארץ סחירים ערך ניירות )2(

לפי השער הידוע הקובע שנקבע לנייר הערך ביום המסחר האחרון בשנת הדיווח  - ניירות ערך סחירים בחו"ל )3(
 למועד הדיווח. שנתקיים בבורסה בחו"ל או בשוק מוסדר בו הוא נסחר ולפי שערי החליפין היציגים
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  מדיניות חשבונאית (המשך) - 2באור 

  

  (המשך) בסיס הערכת נכסים  .א

 אשר, וכן של נכסי חוב שאינם סחירים הנמדדים בעלות מתואמת סחיריםהשווי הוגן של נכסי חוב שאינם  )4(
. בגינם הצפויים המזומנים תזרימי היוון באמצעות נקבעים, בלבד באור לצרכי ניתן ההוגן השווי לגבי מידע
 בהתאם לעשירונים הסחיר השוק חלוקת על אלא הנכס של האשראי דירוג על מתבססים אינם ההיוון שערי

 לפרמיית בהתאם וזאת עשירונים באותם סחיר הלא הנכס של מיקום וקביעת החוב נכסי של לפדיון לתשואה
 יותר עדכני באופן ביטוי לידי מביא החדש המודל. סחיר הלא בשוק/הנפקות עסקאות ממחירי הנגזרת הסיכון

. עשירון באותו לשינויים בהתאם הסחיר בשוק משתקפים שאלו כפי, החוב נכסי של הסיכון בפרמיית שינויים
 - (להלן זה מידע אספקת לצורך הממונה ידי על שנבחרה חברה ידי על האמור באופן נקבעים הריבית שיעורי

 ").המצטטת"החברה 

 ושערי פרטניים מחירים ציטוטי מאגר של ותפעול להקמה חדש מכרז האוצר משרד פרסם 2012 בינואר 30 ביום
 פיקדונות, הלוואות, קונצרניות חוב אגרות( סחירים לא חוב נכסי שערוך לצורך המוסדיים הגופים עבור ריבית

  ).וכדומה
 ציטוטי מאגר של ולתפעול להקמה פומבי במכרז מ"בע ריבית שערי חברת זכתה 2012 באוקטובר 14 ביום

 ושערי מחירים ציטוטי לספק עתידה ריבית שערי חברת. מוסדיים גופים עבור ריבית ושערי פרטניים מחירים
 ושערי מחירים לקביעת מתודולוגיה פיתוח לרבות, סחירים לא חוב נכסי שערוך לצורך המוסדיים לגופים ריבית
 סחירים לא חוב נכסי אודות נתונים יכללו שבו מאגר להקים וכן, חוב נכסי של ההוגן שווים לחישוב ריבית

נקבע כי מועד המעבר לשערוך המתבסס על  2014בינואר  5"). בפרסום של משרד האוצר מיום שירות לשכת("
יום לפני  30. מועד מדויק יפורסם, לכל המאוחר, 2014ציטוטי חברת שערי ריבית יהיה לא לפני חודש אפריל 

  מועד המעבר.
 חוב נכסי של ההוגן השווי על במתודולוגיה הצפוי השינוי השפעת את להעריך הקופה יכולתב אין, זה בשלב

  .כאמור השפעה תהיה והאם סחירים שאינם

 הדיווח בסיס על ההשקעות של ההוגן שווין לפי -  השקעה ובקרנות סיכון הון בקרנות סחירות בלתי השקעות )5(
 אחת שמתקבלים, מוכר פיננסי מוסד של או הקרן של לדיווחים בהתאם, הדיווח מועד לפני לאחרונה שהתקבל

  .לפחות לשנה

 הנובעת זכות יתרת .הממונה ידי על הנקבע כלכלי מודל לפי -  סחירים בלתי החלפה ועסקאות עתידיים חוזים )6(
  .זכות ויתרות זכאים בסעיף מוצגת נגזרים בגין מהתחייבות

השער הקובע שפורסם שנקבע לנייר הערך ביום המסחר  לפי -  בנאמנות משותפת להשקעה בקרן יחידות )7(
  האחרון בבורסה או בשוק מוסדר בו הוא נסחר.

  .הממונה ידי על שנקבע כלכלי מודל לפי מוצגות - סחירות בלתי אופציות )8(

 בגינם התשואה ואשר, נוספים פיננסיים נגזרים בהם משובצים אשר מובנים ופקדונות להמרה חוב אגרות )9(
 מרווח מחברת המתקבל לציטוט בהתאם מוצגים' וכד ריבית שערי, מניות במדדי, נכסים תיקי בתשואת תלויה

 .העניין לפי, אחר מגורם או, הוגן

 בהתאם להערכת מומחה שתתקבל אחת לשנה לפחות. -מניה לא סחירה  )10(

לשנה, למעט לפי שווי הוגן על בסיס הערכת שמאי נדל"ן להשקעה המבוצע לכל הפחות אחת  -"ן להשקעה נדל )11(
  לגבי נכסים שנרכשו בשנת הדוח המוצגים לפי מחיר העסקה.

  דיבידנד שהוכרז וטרם התקבל עד למועד הדיווח. - דיבידנד לקבל )12(

 עד התשלוםוטרם עבר יום  EX-ריבית והפרשי הצמדה של אגרות חוב סחירות לאחר יום ה - ריבית לקבל )13(
 .הדיווח למועד

הדיווח מוצג יחד  למועדוטרם עבר יום התשלום עד  EX-ה יום לאחר ןלפדיו המיועדת החוב קרן - לקבל פדיון )14(
 עם הנכס.

 2011במרס  20עד וכולל  - אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות, שטרי הון בלתי סחירים, פקדונות והלוואות )15(
, "מועד המעבר"), חלקם משוערכים לפי שווי הוגן המחושב לפי מודל המבוסס על תזרימי המזומנים - (להלן

כאשר שיעורי הריבית להיוון נקבעים על ידי חברה המספקת ציטוט ריביות ביחס לדירוגי הסיכון השונים 
וחלקם משוערכים על פי ציטוטי שערים על ידי החברה הנ"ל. החל מיום המעבר, משוערכים בהתאם למודל 

 ) לעיל.4ראה סעיף ( -החדש של החברה המצטטת
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  המשך)מדיניות חשבונאית ( - 2באור 
 

  (המשך) בסיס הערכת נכסים  .א

 לגבי נתונים להלן. הדיווח למועד היציג השער לפי - חוץ מטבע לשער הצמודות או חוץ במטבע הנקובות יתרות )16(
  :הדולר של החלפין ושער לצרכן המחירים מדד

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
2013  2012  2011  

%  %  %  

  נבחרים:שיעור עליית (ירידת) מדדים 

  2.55   1.44   1.91   במועד הדיווח)שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן (לפי המדד הידוע 

  7.66   )2.30(   )7.02(   שיעור שינוי שער החליפין של הדולר של ארה"ב 

  
  

  הכרה בהכנסות והוצאות  .ב

  .מצטבר בסיס על הכספיים בדוחות נכללות וההוצאות ההכנסות
  

  

 זכויות העמיתים  .ג

  .בפועל  התשלום/התקבול מועד פי על, מזומן בסיס על הכספיים בדוחות נכללות מהקופה ומשיכות לקופה הפקדות

  
 

  שימוש באומדנים  .ד

ובהתאם לכללים שנקבעו על ידי אגף שוק ההון,  מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 הדוחות על הסופית השפעתם אשר עניינים או עסקאות לגבי והערכות באומדנים להשתמש ההנהלה נדרשת

 של הדעת שיקול מיטב לפי נעשים הערכות או שאומדנים אף. עריכתם בעת  מדויקת לקביעה ניתנת איננה הכספיים
 שנעשו מההערכות או מהאומדנים שונה להיות עשויה כאמור עניינים או עסקאות של הסופית השפעתם, ההנהלה
  .לגביהם

  

  


