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עהנעניהתחברה-ע.ג.ק
~

מ
~

מ"געסוגדאגייםננ72ם?עטוקמות

בינייםדוחות

2012ביוני30ליום

"מבוי"ובל
(ייש

הענייניםתוכן,

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

17-13הצהרות

18הכספיהמצבעלדוחותתמצית

19הכוללהרווחעלדוחות,תמצית

23-20בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים



מ"בעסוציאליים,לעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח'

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ה
.שכיריםסוציאלייטלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ו
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ן

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ח
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכלאות.להווונכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ט
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

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

ההשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.והדירקטוריון

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםחקרןנכסי.יא

מלווה,פניםמבקר,משפטייועץ:ביניהם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יב
נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ,%50-404ליישום
.סיכוניםומנהל

:2012ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יג

עמותזס"סוג

~

*שח
,

חשקונוקמספר.,,,,.(ק,ייישש(ייי

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול
358,1343401,13.שכירים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעילותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי371,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

5.111לעומת,ת"שמיליארד5.115שללסךהסתכמו2012/6/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%59.3שלגידול,2011/6/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.0.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד0.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד3.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלביהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

סדהכלמסלולללאמניותמסשליללי
870,588094,4964,592נטו,הנכסיםסהייכ

עיקרייםמרכיבים
%82.8%08.19%89.8מכמניםושווימזומנים

%84.81%72.80%84.81סחיריםערךניירות

%20.5-%24.5סחיריםשאינםערהניירות

%85.3-%88.3והלוואותפקדונות

%22.0%20.0%22.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקופחנכסישיערוך(.1

1/6/30נ

הכעסומייווןייאמסיסכייימסיה

032,594459491,594נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%68.6%12.16%69.6מזומניםושווימזומנים

%79.82%66.83%79.82סחיריםערךניירות

%50.5-%50.5סחיריםשאינםערךניירות

%94.4_%95.4.והלוואותפקדונות

%08.0%22.0%08.0נטו,הנכסיםיתר

טע3/א

סדהכל"מסליללאמנימיללכללי

631,588285,2916,590נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%32.9%95.12%33.9מזומניםושווימכמנים

%16.81%05.87%18.81ניירותערךסחירים

%88.4-%89.4סחיריםשאינםערךניירות

%41.4-%43.4והלוואותפקדונות

%20.0-%20.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

אלפי)
שקליי

(חדשים

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירות.ב

12/6-1

הכלפדמניותללאמסלולכללימסלול

710,39133843,39הפקדות

(371,34)(359)(012,34).משיכות

(339,8)13(352,8)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-950.1(950.1)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(867,2)737,1(604,4)נטוצבירהכ"סה

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

11/6י
-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

464,3416480,34הפקדות

(487.29)(1)(486,29)משיכות

(096,6)-(096,6)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-35(35)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(,,103)50(153,1)נטוצבירהכ"סה

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

11/12-1

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

567,7572639,75הפקדות

(055,58)-(055,58)'משיכות

(397,12)-(397,12)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-771.1(1.ן771(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

344,3843,1187,5.נטוצבירהכ"סה



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.י

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

ג-12/6
מניותללאמסלולכללימסלול

%04.1%34.2מצטברתברוטונומינליתתשואה

..

6-1/ג1

מניותללאמסלולכללימסלול

%39.0-%31.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

1-גמ12

מניותללאמסלולכללימסלול

%32.3-%71.2מצטברתברוטונומינליתתשואה



"
מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012ביוני30ליוםהצמדהבטיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימילול

298,49-645.2-943,51מזומניםושווימזומנים

471,241591,187-893,52955,481סחיריםערךניירות

245,4110,25244229,1828,30סחיריםשאינםערךניירות

826,22--826,22-והלוואותפיקדונות

204.1--50154.1השקעותבגיןלקבלסכומים

ב6שבפבשקעותההכלסך
~

ga2282הבב
~ב"

aha
%51%40%9%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מניותללאמטלול

781---781מזומניםושווימזומנים

305,3-;428,1877,1סחיריםערךניירות

7--7-השקעותבגיןלקבלסכומים

ע10_.ב___.ב__1*2884*2פ2'שקעותההכלסד
%54%46%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה4ע.ל.ק
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

מאקס

מתובקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הרבעובמהלך.%3-כשלשנתיבשיעורהשניברבעוןעלהג"התמ-קודמותלתקופותיחסית
בכיסתכםהממשלתיהגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתוניהרעהנרשמה

שילרמה2013לשנתהגירעוןיעדבהעלאתהממשלהדנה,בנוסף.2012בשנתמהתוצר3.לן7
יולבחודשירדהוהיא,%5.2שלשנתיבשיעורהייתההרבעוןבמשךישראלבנקריבית.%5.2-%3

באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם.%25.2שלשנתילשיעור
,לשיעו2008מאזהראשונהבפעםהריביתאתהורידסיןשלהמרכזיהבנק.ובמזרחב"בארה
.%25.3שלשנתי

החובואגרותהמניותשוועי

,התואגרותמדד-הרבעוןבמהלךחיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
בעלההשקליותהממשלתיותהחובאגרותומדד%34.1-בעלהלמדדהצמודותהממשלתיות

%28.2.
.שליליותתשואותהניבוהאפיקיםיתר,ואתלעומת
.בהתאמה%16,1-וב%86.0-בירדו40בונדוהתל20בונדהתלמדדי
בשיעוירדבנקיםא"תמדד.%6-כשלבשיעוריםברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

,
.לתחרותהסלולרשוקפתיחתבעקבות%39-כשלבשיעורירדתקשורתא"תמדד.%9.15של

העיקריינהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרביגוןבמהלךירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
עןשלבשיעוריםירדובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.o/5e-%5.2שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%8.8שלממוצעבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםהמדדים.%11

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.והצמיחהסוקה)'התנתוניבעיקר,ב"בארהחלשיםמאקרונתוני.א
.במזרחהצמיחהשלהיחלשות.ב
.וספרדאיטליהשלהחובאגרותשללפדיוןבתשואותעליה.ג
.האירופיהאיחודבעיותעםלהתמודדבבואםבאירופהההחלטותמקבלישלהחלטיותחוסר.ד

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

,12/6-112/6-42011

94.057.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

58.234.134.4מדדצמודממשלתיח"אג

-13.167.2-77.1מדדצמודקושרניח"אג

91.228.223.5צמודלאממשלתיאגייח

WORLn45014.154.8-62.7ן-

-98.5-16.18.-2558.2א"תמדד



,,,

י*
,-

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012ציווי30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

במסגרת.המניותתיקהשבחתתוךהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרןהשניהרבעוןבמהלך
סלותעודותמניותונרכשוח"שמיליון5.2-כשלבהיקףבארץסלותעודותמניותנמכרוזופעילות
אשר,<rrlnבתיקוהרחבהפיזורמגמתנמשכה,לכךבנוסף.ח"שמיליון8.10-כשלבהיקףבארץ

.ח"שמיליון7.4-כשלכספיבהיקףסלותעודותמניותנרכשובמסגרתה

:בתיקהקונצרניהרכיבוהגדלתהשבחתתוךלמגמהבניגודהקרןפעלה,למדדהצמודברכיב

הליךואושרועברואשר,ומדורגותסחירות,למדדצמודותקונצרניותחובאגרותרכשההקרן
עוקבותסלתעודותנרכשו,כןכמו.ח"שמיליון6.2-כשלכספיבהיקףובינוניקצרמ"במח,חודק
בהיקףבונדתלעוקבותסלתעודותמכרההקרן,מנגד.ח"שמיליון4.9-כשלבהיקףבונדתל

.-:.ח"שמיליון3.3-כשלכספי
במסגרתהאשר,בשוקהאינפלציהלציפיותבהתאםפעילותבוצעההממשלתימדדהצמודברכיב
בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון8.12-כשלכספיבהיקףח"אגנרכשו-בתיקהרכיבמעטהוקטן

.ח"שמיליון8.17-כשל

ח"אגרכשההקרן.בשוקוהריביתהאינפלציהלציפיותבהתאםפעלההקרן,השקליברכיבגם
ומנגד,ח"שמיליון9.5-כשלכספיבהיקףמ"ומקח"שמיליון1.27-כשלבהיקףממשלתיות

סחירהלאח"אגהקרןרכשה,בנוסף.ח"שמיליון3.5-כשלכספיבהיקףממשלתיותח"אגמכרה
.ח"שמיליון2.4-כשלכספיבהיקףקצרמ"ובפקגבוהבדרוג,שקלית

מניותללאמסלול
.התיקשלמ"המחקיצורתוךבשוקהאינפלציהלציפיותבהתאםפעולותבוצעוהתקופהבמהלך
למדדצמודותח"אגונמכרוח"שאלפי294-כשלבשווילמדדצמודותח"אגנרכשווובמסגרת

לאח"אגונמכרוח"שאלפי250-כשלבשוויצמודותלאח"אגנרכשווכן.ח"שאלפי640-כבסך
.רו"שאלפי31-כשלבשוויצמודות

נוסףמידע

(ח"שבאלפי,התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/6/302011/6/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
ברצףהפסקותבגיןהמאוןבתאריך(וריביתקרןחוב

208,4009,4180,4.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברת



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמןתקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהמקונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחצרה-ע.ל.ק
2012ציוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
.החברההנחלת0
.(כספייםלדוחותגילויכועדתמתפקדתהביקורתועדת).גילוי/הביקורתועדת0
..החברהדירקטורוון0

וועדתשלבמתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתביקורת/הגלויועדת*
מוגשותכספייםדוחותטיוטתכאשר.ושנתייםרבעונייםכספייםבדוחותלדיוןגילוי

.הדיוןבטרםשעות96-כלעיונה
לקראתהכספייםהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת

.בדירקטוריוןהסופיאישורם
כועדתגםמתפקדתשכן,לההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההגילויועדת

.רגילהביקורת

הדוחותבטיוטתתיקוניםנערכים,כאמורביקורת/הגלויועדתהמלצותגיבושלאחר*
הדירקטוריוןלעיוןמועברתהדוחותוטיוטתהגילויבועדתשהתגבשהדיוןפיעלהכספיים

.התכנסותבטרם

היכןעדכוןמקבלכךכדיותוךהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריון*
בטרםשמתקבל,הגילוימועדתלפרוטוקולבנוסף)הגלויועדתפיעלתיקוןבוצע

לפנישהונחהדוחבטיוטתשבוצעוהתיקוניםכלנרשמוובוהדירקטוריוןשלההתכנסות
אוכזהתיקוןעודלהכניסאוכלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,(הוועדה
.אחר

החברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתלדיון2012ביולי24ביוםהתכנסההגילויועדת*
.;2012שנתשלהשנילרבעוןוהקרן

:הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים8

.השקעותועדתר"ויוכיקורת/גילויועדתר"יו,צ"דח-נחוסדודיס
.ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-וינברגאורלי'גב0
.ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-שריףסלאםד"עו0

שירותיםנותנישלנציגיםגסוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים.
מועלםח"רוומשרדגלפנדירדנימשרדמבקרח"רווכןהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה
.בחברהsox-התהליךאתשמיישם

כלהוכנסובו2012שנתשלהשנילרבעוןכספידוחטיוטתלרבות,הגילויועדתהמלצות*
אלובהמלצותשדן,ביולי26ביוםהדירקטוריוןלחבריהועברו,הגילוימועדתהשינויים

סבירזמןאליוהועברוהגילויועדתהמלצות,הדירקטוריוןלדעת.2012באוגוסט7ביום

.הדוחותאתהדירקטוריוןאישרהאמורהדיוןבסוף.הכספייםובדוחותבהןהדיוןלפני

שהוצגומהנתוניםשינויללאנותרוהביקירתועזתוחבריהדירקטוריוןחברישלפרטיהם*
.2021.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאיה
הדיווחתקופתלאחראירועים

חחמדירקטוריוןהתפטרותואתפרידמןרונימרמסר2012.7.4ביום

~
מינויולרגל,האוצרלשררה

.הממשלתיותהחברותרשותמנהלמקוםלממלא
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שלהמניותלגעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

-להלן)מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

לתקופותהכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2012ביוני30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

מידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהושלשישהשל

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספי
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשלוסקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישוהשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהמהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34lASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

.הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרשנוסףמידענכלל6בביאור

,ועי
%יאז%ש"

,
השבוןרואי

2012,באוגוסט7

lו, : lTzivעק.(.(.-
י1ח"ג"

,
."%טבחיהחבךח1ןחחשב11ראהשירה.קקדוך-.).).ק'uoQ2"ס111,תימותןסגהן"הקר1ח1י



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

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

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

.(הדוחות-להלןיחד

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחקרהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמלהיריוןבחברהאחריםלצד,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

יו,בראוןדליתתאריך
שדירקטוריון"
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותתרןלניהולחברה-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבטתלתקנות3התאס)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

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

.(הדוחות-להלןיחד

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,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

/ו

"
1,/"

-י,
~
F/r

יצחגהתאריך
~

ל"מנכ.,לי
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות_11Wלניהולחברה-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

הפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

~

l11Wwp(הדוחותנכונותלהבטחתשניתנוהמצגים
.(2005-)"התשס,(הדירקטוריוןדוח)הכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

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

.(הדוחות-להלןיחד

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיהיהיולא,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

עו/"41
כספיםמנהל,אייבבדורוןח"רותאריך
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,פרייצחק,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בע

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

יהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
מ

"
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בע

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגים'אותםנכללובהןהנסיבותלאור,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)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ר,ו,,(
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לייטליוםליום
1/12/31י1/6/30ג12/6/30באור

(ממקר)מבוקרןלא)(מבוקרלא)

נכריים

שוטפיםכסים)

352306223בבנקיםמזומנים

3-3522ההשתלמותקרן-חייבים

%ר3227מראשהוצאות

384368332השוטפיםהנכסיםכלסך

..-.-.........-......
שוטפיםבלתינכסים

486נטו,קבוערכוש

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

255221225הנכסיםכלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

267365326שרותיםלנותנילשלםהוצאות

--3105ההשתלמותקרן-זכאים

2ן1611לחופשההפרשה

388376338השוטפותההתחייבויותכלסך

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

---הון

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

251221221יתווהתחייבויותסך

.בינייםהכמפייטהדוחיתמתמצתןנפרדבלתיחלקמדלייםהמצירפיםהבאירים

יצלבראוןדליתהכספייםהדוחותאישורתאריך

~

רו%

"
ארגובון

מנהלועברל"מנכהדירקטוריוןר"יו

"
ים

,//דירקטולייז
וו



הכילהרוחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

11/11/31א/11/6/3011/6/3012/6/3011/6באור

(טבוקר,(בובוקרלא)(מבוקרנלא(מבוקרלא)מבוקהיא

הכנסות

4369,1393,1665698797,2ההשתלמותמקרןניהולדמי

11112מזומניםושוויממזומניםהכנסות

802ג371.1394,1666699ההכנסותכלסך

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

5הוצאות

1661458570335ונלוותשכרהוצאות

72743533147ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

301305150150600(יהבלבנקתפעולשירותי

1357263259]42(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

210209105102414השקעותתיקניהולדמי

36--35-חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי
2323111246כספיםמנחל

64832953162.חשבונותביקורת

4949252597משפטיייעוץ

282822037אחרותמשפטיזתהוצאות

88834445186מקצועייםשרותים

77753850150.פנימימבקר

64743237129ביטוחים

4----והשתלמויותעיוןימי

55138מחשובשירותי

5--31אגרות

2522121540משרדואחזקתדירהשכר

1186362ושיחקפרסום

3435151776לעמיתיםדיוור

2:113פחתהוצאות

343-6אחרותהוצאות

4בהעברהאיחירבגיןפיצוי

371,1394,1666699802,2ההוצאותכלסך

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

.נולירווה

.בינייםהכספייםהדוחותמתמציתנפרדבלתיחיקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעסוציאלייםלעומדיםהשתלמותקרןלניהולחצרה-ע.ל.ע
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

כללי-1באור

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

.1976בדצמבר9ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן'

" .שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס
.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות- חשבונאותלתקן
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומי

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("15ע1"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-
הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידע

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

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייסהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

(המשך)חשבונאיתמייניות-2באור

נטו.מבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכחפיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבנוקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינם.הכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםהוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות17-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו .הכספים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
;מהםנפרד
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשניברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

.2012בפברואר29מיום,2012-ב"התשע,(38'מסתיקון)לפועלההוצאהחוק
.2012באפריל2מיום,ממוחשבתגרפיתחתימה2014-,2-0ויועציםסוכניםאיזר

בהתאםמנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה23-2012חוזרטיוטת

.2012,באפריל5מיום,)IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקני
.2012באפריל18מיום,מוסדיבגוףהחזקהאולשליטהמדיניות17217-2012.ה.ש

השכרתבשלשכירותמדמיהכנסהעלגמלקופתבידיממספטור)הכנסהמסחוקהצעת
:2012במאי7מיום,2012-ב"התשע,(ארוךלטווחמגוריםדירות
,(----תיקון)(הפצהעמלות)גמתקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2012-ב"התשע
.2012במאי10מיום,שנייהטיוטה
-2012-ב"התשע,(עמילותדמי)(ביטוח)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת

.2012במאי10מיום,שלישיתטיוטה
צורתלענייןכלליםקביעת-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת
.2012במאי14מיום,2012-ב"התשע,(ותיקיםאזרחיםשהםלעמיתיםדיווח
במסגרת)8'מסתיקון-2005-ה"התשס,גמלקולות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק
במאי14מיום,(2012-ב"התשע,(שעהוהוראת190'מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוק

2012.
6ןמיום,מוקדמתהודעהללאניהולדמיהעלאת34-2012עקרוניותהכרעותחוזרטיוטת

.2012במאי
עמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק38-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

.2012ביוני3מיום,שניהטיוטה-טכניותדרישות-שנפטרועמיתיםשלוחשבונות

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת

"
,(חברתיותגמלקופות-תיקון)

.2012ביוני4מיום,2012-ב"התשע
החברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח21-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

.2012ביוני5מיום,המנהלות
מנהלותחברותעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

הממונהפרסם,2012ביולי4ביוםכינציין.2012ביוני7מיום,2012-ב"התשע,(ומבטחים
.מסודייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי9-9-2012מוסדייסגופיםחוזראתההוןשוקעל

,2012-ב"התשע,(3'מסתיקון)גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות
.2012ביוני7מיום

מנהלתמחבהההנדרשמזעריעצמיהון)גמשקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.2012ביוני7מיום,2012-ב"התשע,(תיקון)(פנסיהקרןאוגמלקופתשל
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותעורןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.1

"
,(תיקון)(ערךניירותשלומכירהרכישה)

.2012ביוני7מיום,2012-ב"התשע

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.1

"
,(תיקון)(אישיבניהולגמלקופת)

.2012ביוני7מיום,2012-ב"התשע
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.2

"
(עסקאותביצועבשלישירותהוצאות)

r'מסתיקון) (Z2012ביוני7מיום,2012-ב"התשע.

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.2

"
באסיפהמנהלתחברההשתתקות)

.2012ביוני7מיום,2012-ב"התשע,(תיקון)(כללית

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.2

"
-ב"התשע,(תיקון)(נכסיםשוויחישוב)

.2012ביוני7מיום,2012

יישער-העתידיהרגולציהקודקסבנושאמוסדייםגופיםלמנהלימכתב25087-2012.ה.ש.2
.2012ביוני11מיום,נספחיוכלעל,"למוצריםהוראות-6

בגופיםמשרהנושאיעלההוןשוקעללממונהדיווח7-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.2
.2012ביונימיוכג13,המוסדיים

.2012ביוני25מיום,הפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניחולדמי8-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.2
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סוציאלייםלעובייםמשתלמותקרן-לעע.ק

בינייהכספיים'יוחנהתמצית

(וקרים"מלקי*

2012ביוני30ליום

תענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

-10מאזנים'

-13והוצאותהכנסותדוחות

ע16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים



שלהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
סוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרן-.ע.ל.ק

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

חודשיםשלושהושלשישהשללתקופותהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2012ביוני30

אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימו

.בינייסיילתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוק4גףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

ליל14
~

"שאו15
עעי

חשבוןרואי

2012באוגוסט7

-המנקדההשדןמאחשיסקסהזוח-.ע.י.2יקסמבהגיט1121ז1רמו1,ס31יאלהינדסחשתלמיהקרן-.ע.).1אק:יוקןזן1

~

docll.



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתהוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבטתלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

השנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשל

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתקקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדקכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן,
י

ולדירקטוריוןה"יו,בראוןדליתתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן"ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכומתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

השנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשל

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחרים.אני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/ו

עשי,,,,ו
1
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו,הדירקטוריםודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

השנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשל

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.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

11
ך/ן,

כספיםמנהל,ארלהכדורוןח"רותאריך



סוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרן-ע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,פרייצחק,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועה,העמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואתריסאני.4

-וכן;הקרןשלכספידיווחעלהלנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-6-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלמימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורס"מהת
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתרסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

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

כספיםארקנהלדורוןח"רותאריך



מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/30411/6/3011/12/31נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקר"ל)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

686,2389,1876,1בבנקיםמזומנים

038.50396.38281,53מועדקצריפקדונות

85,39157,55ך724,52
.................................

:סחיריםערךניירות

805,233456,250261,235ממשלתיותחובאגרות

159315105,104484,97קונצרניותחובאגרות

940.157627.137949.146אחריםערךוניירותמניות

260,485188,492694,479
...........---------------.......

:סחיריםשאינםערךניירות

558,29563,13473,27קונצרניותחובאגרות

270.117LL335.1אחריםערךניירות
828,30680.32808,28

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

:והלוואותפקדונות

823,22380,29072,26בבנקיםפקדונות

352לאחריםהלוואות
826,22385,29075,26

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

211,1487204,1השקעותבגיןלקבלסכומים

---------------------------------
849,592525,594938,590ההשקעותכלסך

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

-1151חייביםויתרותחובה
----------------------...........

964,592526,594938,590הנכדםכליד
===========.=====

יההתחייבהותהעמיתיםזרות

964,592491,594916,590העבררתםוכהות

3522-זכותויתרותזכאים

964,59226וההונחייבהותהעמקנייםזכהותכלסך

~

594938,590

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

ן
.מהטנפרדילתי'חל4מהוויםבינייםהככספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים

!כללמסלול

חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

31/ט/12/6/3011/6/3011נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומנים1ש11ימדןמנים

683,2388,1875,1בבנקיםמזומנים

260,49323.38986.52מועדקצריפקדונות

943,511]7,39861,54

.................................
:סחיריםערדניירות

709,230091,250467,233ממשלתיותחובאגרות

401,93086,104383,97קונצרניותחובאגרות

845.157627.137855.146אחריםערךוניירותמניות

955,481804,491705,477

................................
:סחיריםשאינםערךניירות

558,29563,13473,27קוננרניותחובאגרות

701117.1335.1גאחריםערךניירות

828,30680,32808,28

.................................
:והלוואותפקדונות

823,22380,29072,26בבנקיםפקדונות

153לאחריםהלוואות

826,22385,29075,26

.................................
204,1487204,1השקעותבגיןלקבלסכומים

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

756,588067,594653,588ההשקעותכלסך
......................-........

--114ויתרותחובהחייבים

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

870,588067,594653,588הננסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

63,588[870,588032,594העמיתיםזכויות

3522-וכוותויתרווחןכאיס

870,588067,594653,588וההונחייבויתנוזעמיתיםזנייותבלשך

===---=

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדחותהמצוויםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיטשקליטבאלפי)

ליוםליוםליוט

12/6/3011/6/3011/12/31נכסים

(מבוקר)(לאמבוקר)(יאמבוקרהשקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניות'חובאגרות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

77873295

78174296

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

096,3365794,1

11419101

94-ם

305,3384989,1

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

7--

093,4458285,2

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

-ןן

094,4459285,2

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

094,4459285,2

094,4459285,2

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכשפייטלדוחותהמעורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםגיאביוםפיוטביום

ג6/30/גג2/6/30ג2/6/3011/6/30ג
~

2/31ג

(1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקר1לא

(הפסדים)הכנסות

737348408227843מזומנים1ש11יממזומנים
.-...--.---.......-.-.-..----.-.--.-.--------

סחיריםערךמניירות
259,6798937,3463,3812,8ממשלתיותחובמאגרות

177525,1(924,1)823314,1קונצרניותחובמאגרות

(870,28)(221.11)(567.12)(985.10),218.3)אחריםערךוניירותממניות

864,3(873,8)(554,10)(581,7)(533,18)

-.-....................--.-.-.-.-.-..-..-.-.--.-------------
סחיריםשאינםערךמניירות
249(110)(75)125,1289קונצרניותחובמאגרות

43524380234ן)אחריםערךמניירות

082,1341(32)(30)483
.-.-.-.....-.............-.-.---.-..-.-.-.--.-..-..-....----

והלוואותמפקדונות
774471306224140,1בבנקיםמפקדונות

1--11לאחריםמהלוואות

775472306224141,1

------
513325990נטו,הכנסיתאחרות

(976,15)(151,7)(847,9)(679,7)509,6(הפסדים)ההכנסותכלסך

-.--.-.-..-.-.--.--.-.-.-.-.-.--------..........
הוצאות

369,1393,1665698797,2ניהולדמי
911356181198עמלות
134695040170אחרותמיסיםהוצאות

594,1597,1776819165,3ההוצאותכלסך

...........-......-.-..ץץ--ץ----------.-.ץ--
(141,19)(970,7)(623,10)(276,9)915,4הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלרוחות,וזבובויפיבהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנתהחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

12/6/3011/6/3012/6/3011/6/3011/12/31 (מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

732348406226840מזומניםושוויממזומניט

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

סחיריםערךמניירות
188,6797887,3459,3779,8ממשלתיותחובמאגרות

177524,1(927,1)818314,1קונצרניותחובמאגרות

221,1LL(871.28))(565.12),985,10)(219,3)אחריםערךוניירותממניות

787,3(874,8)(605,10)(585,7)(568,18)

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

סחיריםשאינםערךמניירות
249(101)(75)125,1289.קונצרניותחובמאגרות

524380234(נ43אחריםערךמניירות

082,1341(32)(30)483

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

1הל11אותמפקדתות

774471306224140,1בבנקיםמפקדונות

1--11לאחריםמהלוואות

775472306224141,1

-----
-

--
-

-
-

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

----------

513325990נטו,אחרותהכנסות

(014,16)(156,7)(900,9)(680,7)427,6(הפעדים)ההכנסותכלסך

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

הפאות

360,1392,1661697793,2ניהולדמי

901356181197עמלות

34695040170ן'אחרותמיסיםהוצאות

584,1596,1772818160,3ההמאותכלסך

(174,19)(974,7)(672,10)(276,9)843,4הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנטות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמתיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-12



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
ג2/3ג/6/3011/גג6/3012/6/30/גג2/6/30ג

(קר)מב)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

5-213מזומניםושוףממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
71150433ממשלתיותחובמאגרות

5-3-1קונצרניותחובמאגרות

1__בנם-1אחריםערךמניירות

77151435

82153538ההכנסותכלסך

-------------------------------------.
הוצאות

91414להוגיידם

1__ב--1תלומע

101415הליוצאותכלסך

72-49433הדוחלתקופתנטוהכנסות

===--ו==-=-

מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשיגוייסעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
2/6/3011/6/3011/12/31ג1/6/30ג12/6/30

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרולא

916,590870,604169,604666,602870,604התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

876,29851,25140,15639,12717,56מעבידהפרשות-שכירים

967.9629,8049,5217.4922,18עובדהפרשות

843,39480,34189,20856,16639,75ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(055,58)(808,13)(728.16)(487.29)(371.34)שכיריםלעמיתים

(055,58)(808,13)(728,16)(487,29)(371,34)התשלומיםכלסד

-......................................................................
:נטוזלותהעברת

40414611341844הקרןאלזכויותהעברת

(241,13)(294,3)(156.4)(242,6)(743.8)מהקרןזכויותהעברת

(397,12)(253,3)(043,4)(096,6)(339,8)נטוזכויותהעברת

--------==-וב==.........=...............

187,5(205)(582)(103,1)(867,2)נטוצבירה

...........................................................................
(141,19)(970,7)(623,10)(276,9)915,4הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

964,592491,594964,592491,594916,590התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

מהםנפרדבלתיחלקמהסיםבינייםהכספייםלדוחותהמצירפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתייםשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםגיוסביוםביום

12/6/3011,6/3012/6/3011/6/3011,12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרנלא(מבוקרלא)

631,588461,604961,599254,602461,604התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

!הפרשות

776,29839,25081,15633,12663,56מעבידהפרשות-שכירים

934.9625,8030.5215,4904,18עובדהפרשות

710,39464,34111,20848,16567,75.ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(055,58)(808,13)(426,16)(486.29)(012,34)שכיריםלעמיתים

(055,58)(808,13)(426,16)(486,29)(012,34)התשלומיםכלסד

.........................................................................
:נטוזכויותהעברת

39114610041844הקרןאלזכויותהעברת

(241,13)(294,3)(156,4)(242,6)(743,8)מהקרןזכויותהעברת

200-200-90בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(861,1)(35),248)(35)(150.2)בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

(168,14)(288,3)(104,4)(131,6)(302,10)נטוזכויותהעברת

344,3(248)(419)(153,1)(604,4)נטוצבירה
............................................................----...........

(174,19)(974,7)(672,10)(276,9)843,4הדוחויתקשתנטו(הפסדים)הכנסות

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

594631,588!870,588032,594870,588032התקופהלסוףהעמיתיםוכויות

---=-====
,

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפינ

לשלושתלשלושתלששתלששת

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום
12/6/3011/6/3012/6/3011/6/30

(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרנלא(מבוקרלא)

התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשיתכלסך

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים
התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעברת

הקרןאלוכויותהעברת

בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויזתהעברת
נטוזכויותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטוהכנסות

התקופהלסוףהעמיתיםזכייות

2128540941208412

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

10012596

2ננ4ננ
13316788

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

-(302)ש(359)

-(302)(ן)(359)

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

-3-13ן

150,23524835

(200,-(200)-

35י,963

~

635

737,150(163)43
......................................................

72-494

094,4459094,4459
;;;====;:

לשנה

שנסתיימה

ביום

11/12/31 (מבוקר,

409

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

54

ננ
72

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

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

861,1

שש

~
ן,77

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

843,1
...............

33

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

85ג2

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012ביוני30ליום

כללי-1באור

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח'בחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

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

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב


