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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית
2012במרץ31

ענייניםתוכן

עמוד

הדירקטוריוןדוח

החשבוןרואהשלסקירהדוח

הצהרות

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

הכוללהרווחעלדוחות

בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
9ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול

סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר
.שכירים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ו

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ז
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

שתפקידה,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןידיעלמנוהלהקרןשלההשקעותתיק.ט
ההוראותכלליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהל

ההשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.והדירקטוריון

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

מלווה,פניםמבקר,משפטייועץ:ביניהם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,%80-404ליישום
.סיכוניםומנהל

:2012במרץ31ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יב

-חשבונותקספר,1,,(1,'.,עמיתיםזוג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

331,1337368,13שכירים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי705-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

6.112לעומת,ח"שמיליארד6.116שללסךהסתכמו2012/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%55.3שלגידול,2011/3/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%17.0-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד8.15-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד9.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
(.)3/31/מ

הנעסדמניותמאמסלימלימסלי סה
961,599208,4169,04נטו,הנכסיםכ"

עיקרייםמרכיבים
%21.108711.16%26.10מזומניםושווימזומנים

%51.78%63.82%53.78סחיריםערךניירות

%70.4-%73.4סחיריםשאינםערךניירות

%01.4-%04.4והלוואותפקדונות

%51.2%50.0%50.2נטו,הנכסיםיתר

בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י)

1,3/31ג

הניסדמצותייאמסלייכייימסייי
254,602412666,602נטו,הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים
%74.5%55.6%74.5מזומניםושווימזומנים

%12.93%36.83"%36.3סחיריםערךניירות

%66.5-%66.5סחיריםשאינםערךניירות

%20.5-%20.5והלוואותפקדונות

%04.0%24.0%04.0נטו,הנכסיםיתר

12/31/גג

הכיסךמניותללאמסלולכללימסטל
163588285,2916,590נטו,הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים

%32.9%95.12%33.9מזומניםושווימזומנים

%18.81"%16.81%05.7ניירותערךסחירים

%88.4-%89.4סחיריםשאינםערךניירות

%41.4-%43.4והלוואותפקדונות

%20.0-%20.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעסוציאלייםלעובריםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/3-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

599,1955654,19הפקדות

(643,17)(57)(586,17)משיכות

(296,4)-(296,4)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-902.1(902,1)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(285,2)900,1(185,4)נטוצבירהכ"סה

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

11/3-1

הכלסדמניותללאמילולכללימסלול

623,17(4)616,177הפקדות

(678,15)(*)-(678,15)משיכות

(843,2)-(843,2)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

_ב_ב__ב(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת
(898)7(905)נטוצבירהכ"סה

======,===========

11/12-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

567.7572639,75הפקדות

(055,58)-(055,58)משיכות

(397,12)-(397,12)(אליהןואואחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-771.1(771,1)(אליואו,בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת

344,3843,1187,5נטוצבירהכ"סה

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



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.י

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/3-1

מנייתללאמסלולכללימסלול

%76.2%01.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/3-1

מניותללאמילולכללימסלול

-%88.0-%10.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מנייתללאמסלולכללימסלול

%32.3-71.2ילמצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012במרץ31ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

630,57-635,3-265,61מזומניםושווימזומנים

406,219902,197-714,53022,471סחיריםערךניירות

892.26277210,1379,28-סחיריםשאינםערךניירות

216,24--216.24-והלוואותפיקדונות

099,15--708.14391השקעותבגיןלקבלסכומים

221ZdYd*244שקעותההכלסך

~
l212,3124.54281!52

%48%42%1%9%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מורללאממלול

710---פוךמןומוימרויימןומויס

477,3--247.1230.2סחיריםערךניירות

20---20השקעותבגיןלקבלסכומים

92,4ןנ_.ננ_1222230.2ההשקעותכלסך

%47%53%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאקוו

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
שלהשנייההמחציתבמהלךהסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית

חטיבתשלהצמיחהתחזית.הייבואבנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
מארסבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר

מתוןבקצבאך,במשקהפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אחוז2.0-בעלה
פעםהרבעוןבמשךירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמחציתשנרשםלזהיחסית
.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה-אחת

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגהחובאגרותשוקגם

%99.1-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה

.%87.1-בעלה40בונדתלומדד

העיקרייםהמדדים.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
,%18עדשלבשיעוריםעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה

.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

,והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*
ןהמרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות*

ןבאירופההפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה*

ןבאירופהפוליטייםשינויים*

.בעולםמדינותבמספרריביתהורדת*
:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

%%%

70.017.2'38.0(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד:

ג,
23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"

ג,
-90.389.177.1מדדצמודקונצרניח"

ג,
61.000.1-23.5צמודותלאח"

MSCI WORLI39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18א"תדד



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוטהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

.המניותתיקהשבחתתוךהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרןהראשוןהרבעוןבמהלך
ל"בחוסלתעודותונרכשובארץח"שמיליון2.1-כשלבהיקףמניותנמכרוזופעילותבמסגרת
לפיזורוגםהמניותתיקלהשבחתגםשמשול"בחוהרכישות.ח"שמיליון0.3-כשלכספיבהיקף

בהיקףב"ארהשלדולריםהקרןרכשהל"לחוהחשיפההגדלתלצורך.ל"לחוהחשיפהולהרחבת
.מנכסיה%25.0-כשל

בהיקףובינוניקצרמ"ובמחגבוהבדירוג,קונצרניותחובאגרותהקרןרכשה,למדדהצמודברכיב
האינפלציהלציפיותבהתאםפעילותבוצעההממשלתיותהחובובאגרות,ח"שמיליון7.0-כשל

-כשלכספיבהיקףח"אגנרכשו:בתיקמדדהצמודהרכיבמעטהוקטןבמסגרתהאשר,בשוק
.ח"שמיליון0.23-כשלבהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון1.16

ח"אגרכשההקרן.בשוקוהריביתהאינפלציהלציפיותבהתאםפעלההקרן,השקליברכיבגם
ומנגד,ח"שמיליון9.5-כשלכספיבהיקףמ"ומקח"שמיליון7.12-כשלבהיקףממשלתיות

.ח"שמיליון8.10-כשלכספיבהיקףממשלתיותח"אגמכרה

מניותללאמסלול

שלבשווילמדדצמודותח"אגנרכשוולכן,זהלמסלולהעמיתיםתנועתהמשיכההתקופהבמהלך
.ח"שמיליון4.0-כשלבשוויצמודותלאח"ואגח"שמיליון1.1-כ

נוסףמידע

(ח"שבאלפי)התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/3/312011/3/312011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

222,4977,3180,4.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(ואשראישוק)פיננסייםסיכוניםניהול

כללי

החלטותקבלתבתהליכיביטוילידיהמובאים,וסיכוןתשואהשיקולימתוךנעשההסיכוניםניהול
.בקרןההשקעה

שקבעמגבלותובמסגרת,הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.לסיכוניםהחשיפהאתלהפחית,היתרבין,נועדואשר,הדירקטוריון

הסיכוניםניהולמדיניות

אליהםהסיכוניםמכלולאתהמגדירה,ברורהמסגרתלהתוותנועדההסיכוניםניהולמדיניות
סיבולתאתמגדירההמדיניות.עליהםהבקרהואת,וניהולםמדידתםאופןאת,הקרןחשופה
.והחשיפההסיכוןומגבלות,השוניםבתחומיםשלההסיכוןתאבוןאת,הקרןשלהסיכון

הסיכוןרמתביןהחברהלדעתהאופטימאליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיק

כפיהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
.הדירקטוריוןידיעלשנקבעה

אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק

התייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויות

.השוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
המנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודד

הפיננסייםהסיכוניםניהולמדיניותעלהפיקוח

מחלקתבאמצעות,ההשקעותמנהלי"ענעשההאסטרטגיתהנכסיםהקצאתיישוםעלהפיקוח
,המערכותכילוודאאחראיהסיכוניםמנהל.במגבלותהעמידהעלהבקרותאתהמבצעתבקרה

הסיכוניסניהולמדיניותליישוםומתאימיםמספקים,העבודהותהליכישהוגדרוהנהלים
.שנקבעה

פניםמבקרעלמידע

בעלחשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמכהןמועלםיצחקח"רו.1
.פניםבביקורתניסיון

300-כשלבהיקףפניםביקורתשעותעוד.שעות700-כשלבהיקףבחברהמועסקהמבקר.2

-הלמןהתיקומנהל,סהרפועלים,יהבבנקכמו,לחברההקשוריםגופיםי"עמתבצעותשעות

.מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי
שלהעבודהותוכנית,החברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהחברהדירקטוריון.3

.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר
אתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקת

-10-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריון"rrl1(,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי

עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

לעמיתהדיווחעלפנימיתבקרה

אחריות"בעניין10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרההוןשוקעלהממונהפרסם2009יוניבחודש
ההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםוחוזר"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה

לסייםנדרשותגמלקופותשלמנהלותחברותלפיו,"תיקון-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעל
הרבעוניהכספיהדוחפרסוםמועדעד,לעמיתהדוחשלהתיעודתהליךואימותהתיעודשלבאת
.2012במרץ31-הליום

אתוילווה,יסייע,שייעץמנתעלחיצוניח"רומשרדבאמצעותזהחוורליישוםנערכההחברה
.הפרויקטבביצועהחברה

ביחסוהאימותהתיעודשלבאתסיימההחברה,2012במרץ31ליוםהדוחפרסוםלמועדנכון
.החוזריםלדרישותבהתאםהכספייםלדוחותהנלוויםלדיווחים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
.החברההנהלת0
.(כספייםלדוחותגילויכועדתמתפקדתהביקורתועדת)*גילוי/הביקורתועדת0
.החברהידירקטוריון0

וועדתשלבמתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתביקורת/הגלויועדת*
מוגשותכספייםדוחותטיוטתכאשר.ושנתייםרבעונייםכספייםבדוחותלדיוןגילוי

.הדיוןבטרםשעות96-כלעיונה
לקראתהכספייםהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת

.בדירקטוריוןהסופיאישורם
כועדתגסמתפקדתשכן,לההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההגילויועדת

.רגילהביקורת

הדוחותבטיוטתתיקוניםנערכים,כאמורביקורת/הגלויועדתהמלצותגיבושלאחר*
הדירקטוריוןלעיוןמועברתהדוחותוטיוטתהגילויבועדתשהתגבשהדיוןפיעלהכספיים

.התכנסותבטרם

כדיותוךסעיףאחרסעיףהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריוןי
שמקבלהגילוימועדתלפרוטוקולבנוסף).הגלויועדתפיעלתיקוןבוצעהיכןעדכוןמקבל
ומחליט(לפניהםהמונחהדוחבטיוטתשבוצעוהתיקוניםכלנרשמוובוהתכנסותבטרם
.אחראוזהתיקוןעודלהכניסאוכלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאם

החברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתלדיון2012במאי15ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2012שנתשלהראשוןלרבעוןוהקרן

:הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים8

.השקעותועדתר"ויוביקורת/גילויועדתר"יו,דחייצ-נחוםדודי0
.ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-אורליוינברג'גב0

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים8
מועלםח"רוומשרדגלפנדירדנימשרדמבקרח"רווכןהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה
.בחברהsox-המיישם

כלהוכנסובו2012שנתשלהראשוןלרבעוןכספידוחטיוטתכוללהגילויועדתהמלצות*
לחבריהועברו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםגורמיםוהמלצות,הגילוימועדתהשינויים

,הדירקטוריוןלדעת.2012במאי29ביוםאלובהמלצותשדןבמאי17ביוםהדירקטוריון
.הכספייםובדוחותבהןהדיוןלפניסבירזמןאליוהועברוהגילויועדתהמלצות

שהוצגומהנתוניםשינויללאנוהרוהביקורתועדתוחבריהדירקטוריוןחברישלפרטיהפ"
.2011.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאות
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בערקהסוציאלייםלעוגדיםהשתלמותערןלניהולחברה-.ע.ל.ק

yשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

>

p.-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-

לתקופההכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2012במרץ31ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

לתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשל

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהביניים

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34lASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

.הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרשנוסףמידענכלל6בביאור

תי,זבן4מ,יונ,%ו
2012במאי29

y .) _

~

lhi : lTzipi,"12,ם,הימנתנ)חשתימקיץימאינעה"
2



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדיחותנכוצתלהבטחתשניתניוהמצגיםשננקטיהפעולותבדביניסףדוח)הממשלתיותהחביותלתקרתבהתאם)
.(1-2005"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוה

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאס.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ח
ן

/ו

ר"יו,בראוןדליתתאריך

"
קטוריון
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח,הממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם,

.(2005-התשסההדירקטוריוהודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכמפייסהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיהדשניהם)

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין 21,י,
ן,

-15-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשלוגילוייסיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,פרייצחק,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בע

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
והדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות(15ש)בינלאומייםדיווחלתקניבתתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהתברחשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיל,אחרןאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-16-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלחבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח,חממשלתיותהחברותלתקוותבהתאם,

.(2005-ו"חתשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכמפייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלחונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעזתייסהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-ש"/
'ארגובדורוןח"רותאריך

"
כספיםמנהל

//
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגפיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההזן

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בע

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

'.כספי

.דיןכלפיעל,אחרקדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםארגויטגןלדורוןח"רותאריך



מ"געסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הכספיהמצבעלדתותתמצית

(חדשיםשקליםגאלתי)

ליוםליוםליום
12/3/3112/12/31נ12/3/3באור

(מבוקר,(מבוקרלא)(מסוקרעא

נכסים

שוטפיםנכסים

361136223בבנקיםמזומנים

32119922ההשתלמותקרן-חייבים

%ו6!58מראשהוצאות

440396332תשוטפיםהנכסיםכלסך

.-.....-.............
שוטפיםבלתים'22ס

546נטו,קבוערכוש

-----ב;:בבב------

542522221הנכסיםכלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

429384326שרותיםלנותנילשלםהוצאות

131112לחופשההפרשה

-32שוניםוכאים

445400338השוטפותההתחייבויותכלעך

.......-............
1---

------ך

412122225והוןהיתחייבויותיד

ת
ן/ המצורפיםהבאורים

מהווי
.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלק

-"
עש/11,מעע"/

אהמבדחערח"רוח!יצחל9/בראילדליתהכספקםהדוחותאישורתאריך
כסעיכ4עמקהלוחברמיכיילהדירקטורעןר"יו

דירקטוריון



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותסרןלניהולחברה-ע.ל.ס

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימוושנסתיימו

ביוםפיוטביום

1נ/111/11נ/11,3/3111/3באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4704695797,2ההשתלמותמקרןניהולדמי

1-5מזומניםושוויממוומניסהכנסות

705695802.2ההכנסותכלסך

.----............---..........

5הוצאות

8175335ונלוותשכרהוצאות

3741147ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

151155600(יהבבנק)ולפעולשירותי

259(*)7071(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

105107414השקעותתיקניהולדמי

3536-חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי

46(*)1212כספיםמנהל

3530162חשבונותביקורת

242497משפטיייעוץ

26837אחרותמשפטיותהוצאות

4438186מקבועיםשרותים

3925150פנימימבקר

3237129ביטוחים

4--והשתלמויותעיוןימי

428מחשובשירותי
315אגרות

13740משרדואחוקתדירהשכר

5562ושיווקפרסום

191876לעמיתיםדיוור

1-3פחתהוצאות

46-אחרותהוצאות

_ב-4בהעברהאיחורבגיןפיצוי

705695802,2ההוצאותכלסך

----------ב
--כוללרויח

.מחששו1.ס(.)

.הכמפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

כללי-1באור
עוסקת,(ייהחברהיילהלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהנע.ל.ק.א

הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
.1976בדצמבר9ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

אישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופת

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("ק5%1"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
מוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידע

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2באור

נטו.קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןחייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינסהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות18-14בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור
וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן

:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהראשוןברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

במכירתתמורהבנושאגמלקופותשלמנהלותחברותלמנהליהבהרה2101-2012.ה.ש*
.2012.1.17מיום,עניניותגמלקופות

מיום,2012-ב"תשע,(תיקון)(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנות*
2012.1.18.

,(שנפטרעמיתשלתגמולים-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.2012.1.23מיום,2012-ב"התשע

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
-ב"התשע,(ומוטביםעמיתיםאיתור)

.2012.1.30מיום,2012

.2012.1.31מיום,מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול5-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2012ינוארמחודש,"גמלקופותמיזוג"בנושא12/9899מיסויהחלטתי

מידעלהעברתאחידמבנהחוזרלענייןהמוסדייםהגופיםלמנהליהבהרה52788-2011.שה*
2012.2.2מיום,'ו,'ה,'ד,'ג:נספחים,הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתונים

.2012.2.5מיום,ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל1-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

לאישורהשקעהמסלוליולמיזוגגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת1-2-2012גמלחוזר*
.2012.2.5מיום,הממונה

,2012-ב"התשע,ניהולדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת* .2012.2.7מיום

,מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת6-9-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2012.2.14מיום

המוסדייםהגופיםהשקעותבנושאהמוסדייםהגופיםלמנהליהבהרה5517-2012.ה.ש* בנכסים
.2012.2.14מיום,לישראלמחוץ

גופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012.2.14מיום,2012-ב"התשע,(מוסדיים

ניירותשלומכירהרכישה)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012.2.16מיום,,2012-ב"התשע,(תיקון)(ערך

,(תיקון)(אישיבניהולגמלקופת)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012.2.16מיום,2012-ב"התשע

ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012.2.16מיום,2012-ב"התשע,(2'מסתיקון)(עסקאות
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ytg-מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

(המשך)יתקינהחקיקהתהליכי-8באור

מנהלתחברההשתתפות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת8
.2012.2.16מיום,2012-ב"התשע,(תיקון)(כלליתבאסיפה

,(תיקון)(נכסיםשוויחישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2012.2.16מיום,2012-ב"התשע

מנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
הוןדרישות2-9-2012מוסדייםגופיםוחוזר2012-ב"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשל

.2012.2.16מיום,מנהלותמחברות

בקופותביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטה*
גם

"
ביטוחייםכיסוייםרכישת33-2011חוזרוטיוטתשנייהטיוטה-2012-ב"התשע,

.2012.2.20מיום,שנייהטיוטה-גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעות

הכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות3-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
.2012.2.21מיום,פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיים

.2012.2.28מיום,עסקאותביצועבשלישירותהוצאות4-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

"גמקופות)פיננסייםשירותיסעלהפיקוחתקנות*
ביצועבשלישירותהוצאות)

.12.2.29מיום,2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

בגופיםמשרהנושאישיפוילענייןהמוסדייםהגופיםלמנהליהבהרה8369-2012.ה.ש6
.2012.3.7מיום,מוסדיים

וחשבונותעמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק8-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2012.3.7מיוםטכניותדרישות-שנפטרועמיתיםשל

מידעלהעברתאחידמבנהחוזרבנושאהמוסדייםהגופיםלמנהליהבהרה5661-2012.ה.ש*
.2012.3.8מיום,הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתונים

סטטיסטימידעאיסוף"חוזרבנושאהמוסדייםהגופיםלמנהליהבהרה8882-2012.ה.ש*
נתוניפרסוםמועד-כמפיסייוהעברתלמשיכהבבקשותטיפולואופןתביעותיישובלגבי

.2012.3.12מיום,מוסדיגוףשלאינטרנטבאתרתביעות

דמישלמוערישיעור)(8מסיתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.2012.3.13מיום,2012-ב"התשע,ניהול

,וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה5-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
.2012.3.14מיום,תיקונים-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריות

טיוטה-מוסדייםגופיםעלשחליםהשקעהכללי56-2011מוסדייםגופיםחוזרטיוטה*
.2012.3.19מיום,שלישית

WIDIW<1מידעלמאגריזהותמספרילאיסוףהתנאים"מידעמאגרירשםהנחייתטיוטת*
.2012.3.19מיום,"בהם
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהנגיפייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור ,(השתלמותמקרןסכומיםמשיכתבעדפטור)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת.
.2012.3.21מיום,2012-ב"התשע

.2012.3.22מיום,רישיוןלבעלכוחייפוי1-10-2012ויועציםסוכניםחוזר*

השכרתבשלשכירותמדמיהכנסהעלגמלקופתבידיממספטור)הכנסהמסחוקתזכיר*
.2012.3.27מיום,2012-ב"התשע,(ארוךלטווחמגוריםדירות
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית
2012במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירה

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17הכספייםלדוחותביאורים



נשל]5
רואהשלסקירהדח

החשבי
שלהמנקר

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.ק

ליוםמאזןהכולל,(הקרן-להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

במרץ31
~
ZOIZשהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותו

.ביניימילתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאות

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבאלתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדעוחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון
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"
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו(הדירקטוריוןודוחהכמפייס

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאורשניתנוןשהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
,ן
ע//
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הדירקטוריוןיוצף,בראוןדליתתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאורשניתנוןשהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםופיס)לחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,פרייצחק,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועחהעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
יהדוחשלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחרים דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאתריסעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותגדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהראשון

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלחונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,תהון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

משקפיםבדוחתכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
,בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועהחעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

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

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמירחלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלתאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י/11
)'רן,

/וק,"

כספיםמנהל,דורון14קגובח"רותאריך



מאזנים

מצרפי

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוסליוםליום

ג2/3ג/גגג3/3/גגג2/3,3גוימיבו
(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

44,3689,1876,1ךבבנקיםמזומנים

231,58880.32281,53מועדקצריפקדונות
975,16569,34157,55

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

:סחיריםערךניירות

748,222726,261261,235ממשלתיותחובאגרות

484,97ה99ו953,984קונצרניותחובאגרות

798,152309.141949,146אחריםערךוניירותמניות

499,474449,502694,479

.................................
:עיריםשאינםערךניירות
122,27056,33473,27קונצרניווגחובאגרות

257.1053.1335.1אחריםערךניירות

379,28109,34808,28
............-....................

:והלוואותפקדונות

213,24321,13072,26בבנקיםפקדונות

342לאחריםהלוואות
216,24327.13075,26

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

119,15405204,1השקעותבגיןלקבלסכומים

---------------------------------

188,604859,602938,590ההשקעותכלסך
...............................--

-26חובהויתרותחייבים
.-...............................

190,60465הנכסיםכלסך

~

602938,590

=-=============

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

169.604666,602916,590העמיתיםזכויות

2119922זכותויתרותוכאים

90וההתחייבויוונהעמיומםזיועתכלסך

~

60465

~

60238

~

590

=---==-

.ל,-וחד

*
-",_



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/3/3111/3/3211/12/31נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מתמניםושחימזומנים

743,3688,1875,1בבנקיםמזומנים

522.57854.32986.52מועדקצריפקדונות

265,61542,34861,54

............-......---.-.........
:סחיריםערךניירות

5ממשלתיותחובאגרות
ו4,219"

261467,233,נ"

836,98395,99383,97קונצרניותחובאגרות

701,152309,141855.146אחריםערךוניירותמניות

022,471065,502705,477
.................................

:סחיריםשאינםערונייוות

122,27056,33473,27קונצרניותחובאגרות

257.1053,1335,1אחריםערךניירות

379,28109,34808,28

............-.........-.........-
:והלוואותפקדונות

132,24321,13072,26בבנקיםפקדונות

363לאחריםהלוואות

216,24327,13075,26

.-.-.............................
099,15405204,1השיעיתבגיןלקבלסכומים

---------------------------------
981,599448,602653,588ההשקעותכלסך

....................י...........
-5-חובהויתרותחייבים

-------------------------------

981,599453,602653,588הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

961,599254,602631,588העמיתיםזכויות

2019922וכותויתרותזכאים

981,599453,602653,588וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםלייטליום

12/3/3111/3/3111,12/31נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותוכאים

וההתחייבויווהעמיתיםזכויותכלסך

70926295

71027296

---------------------------------

263,3365794;]

7]119101

94-פ

31477384989,1

---------------------------------

20--

---------------------------------

41207411285,2

----------------------.---.-.-.-.

2]-

---------------------------------

209,441221285

==-==--==

208,4412285,2

1--

209,441221285

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



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתייםשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

2/31ג/גג3/31/נגג2/3/3ג

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקר1לא

(הפסדים)השיות

329121843מזומנים1ש11יממזומניט

------------------------------------
סחיריםערךמניירות
812.8(665,2)322,2ממשלתיותחובמאגרות

747,2137,1525,1קונצרניותחובמאגרות

(870.28)349.9236אחריםערךוניירותממניות

418,14(292,1)(533,18)

------------------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
200,1399249ממשלתיותלאחובמאגרות

128211)(86)אחריםערךמניירות

114,1371483

------------------------------------
והלוואותמפקדונות
468247140,1בבנקיםמפקדונות

111לאחריםמהלוואות

469248141,1

-ה-----------------------------------

262490נטו,אחרותכצותת

------------------------------------
(976,15)(528)356,16(הפסדים)ההכנסותכלסך

------------------------------------
הוצאות

704695797,2ניהולדמי
3054198סחיריםערךניירותעמלות

8429170אחרותמיסיםהוצאות

818778165,3ההוצאותכלסך

------------------------------------
(141,19)(306,1)538,15הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנעותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות
ממשלתיותחובמאגרות

קונצרניותחובמאגרות

אחריםערךוניירותממניות

סחיויםשאינםערךמניירות
ממשלתיותלאחובמאגרות

אחריםערךמניירות

והלוואותמפקדונות

בבנקיםמפקדונות

לאחריםמהלוואות

נטו,אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות

אחרותמיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

בירםביוםביום
12/3/3111/3/3111/12/31

(למבוקר(מבוקרלא,(מבוקר1לא

326122840

------------------------.-.--.-.-.-.

301,2(662,2)779,8

745,2137,1524.1

346.9236(871.28)

392,14(289,1)(568,18)

------------------------------------

200,1399249

נם128)86ן)
114,1371483

------------------------

468247140.1

111

469248141,1

------------------------

262490

--------------------.---
327,16(524)(014,16)

------------------------------------

699695793,2

2954197

ננ]א
81277860!,3

515,15(302,1)(174,19)



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערומניירות
ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות

אחריםערךמניירות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות

ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

3(1)3

------------------------------------

21(3)33

2-1

1-1

26(3)35

------------------------------------

29(4)38

------------------------------------

5-4

1-1

6-5

------------------------------------

23(4)33

=-================

-13



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
12/3/3111/3/3111/12/31 (ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא,

916,590870,604870,604התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

..............------........................

:הפרשות

736,14211,13717,56מעבידהפרשות-שכירים

918,4412.4922.18עובדהפרשות

654,19623,17639,75ההפרשותכלסך

....................----...---.---.....----..

:לעמיתיםתשלומים

(055.58)(678.15)(643,17)שכיריםלעמיתים

(055,58)(678,15)(643,17)התשלומיםכלסך

---------------..............................

:נטוזכויותהעברת

291105844הקרןאלזכויותהעברת

(241,13)(948.2)(587.4)מהקרןזכויותהעברת

(397,12)(843,2)(296,4)נטוזכויותהעברת

---------------------------------------------

187,5(898)(285,2)נטוצבירה

...............---...---....--..............

(141,19)(306,1)538,15הדוחלתקופתנטו(הפידים)הכנסות

---------------------------------------------

169,604666,602916,590התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-14-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(ומבנקר(מבנקרולא(מבוקרלא)

631,588461,604461,604התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

.............---.......--..........

:הפרשות

695,14206,13663,56מעבידהפרשות-שכירים

904.4410.4904,18עובדהפרשות

599,19616,17567,75ההפרשותכלסך

-.-....................---........--
:לעמיתיםתשלומים

(055.58)(678.15)(586.17)שכיריםלעמיתים

(055,58)(678,15)(586,17)התשלומיםכלסך

-......................................

:נטוזכויותהעברת

291105844הקרןאלזכויותהעברת

(241,13)(948,2)(587,4)מהקרןזכויותהעברת

90--בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(861.1)-(902.1)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(168,14)(843,2)(98,6ן)נטוזכויותהעברת

---------------------------------------------

344,3(905)(185,4)נטוצבירה

----...................................
(174,19)(302,1)515,15הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

---------------------------------------------

961,599254,602631,588התקופהלסוףהעמיתיםזכויות



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(קר)מבלא)

285,2409409התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

.-...........................-..---..-.-

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים
התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעברת

בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

נטוזכויותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

415(*)54

14218

55772

.-.-...........-...--.----.-................(-

757-(*)-

(57)--

.............................-...............

861י902,1-1

--(90)

71י-902,1
,1

900,17843,1
..............--.............................

23(4)33

208,4412285,2

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

.מחדשספג(י)

-16



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

כללי-1באור

מנהלת("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קאת

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" .שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב


