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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק.א

הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קבניהול
לעובדיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר9ביום

.שכיריםסוציאליים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינו

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד

.שכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ן
שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ" חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול

לפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

.הקייםהמתפעלחלףמתפעלבנקעםלהתקשרותפועלהחברהדירקטוריון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

.הקייםהספקחלףמשלימיםתפעולשירותיספקעםלהתקשרותפועלהחברהדירקטוריון

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

ההשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.והדירקטוריון

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

,פניםמבקר,כספיםמנהל:ביניהם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
-404ליישוםמלווה

~
soxמערכתבקר,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץr >Sאבטחתמנהל

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,מידע
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי288,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליד

כללימידע

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
.החברההנהלת0
.(.)(כספייםלדוחותגילויכועדתמתפקדתהביקורתועדת)גילוי/הביקורתועדת0
.(..)החברהדירקטוריון0

גילויועדתשלבמתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתהביקורתועדת*
לעיוןמוגשתהכספייםהדוחותטיוטת.והשנתייםהרבעונייםהכספייםבדוחותלדוןכדי

.הדיוןבטרםשעות96לפחותהועדה
אישורםלקראתהכספייםתדוחותלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת
.בדירקטוריוןהסופי

חברילעיוןמועברת,הועדההחלטותפיעלהתיקוניםאתהכוללת,הדוחותטיוטת*
.התכנסותבטרםהדירקטוריון

.הגילויועדתובהמלצותהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריון*
.לאשרםוהאםהדוחותטיוטתאתלתקןהאסמחליטהדירקטוריון

2013.6.30ליוםהדוחותאישורלגבימידע

והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתלדיוןבאוגוסט7ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2013שנתשלהשנילרבעון

:הםהועדהבישיבתנכחוואשרגילויועדתחבריהםאשר,הדירקטורים*
אורליוינברגס"עו0
.הישיבהר"יושריףסלאםד"עו0

לחברהשירותיםנותנישלנציגיםגסוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויועדתשלבדיונים*
ח"רוומשרד(מבקרח"רו)אברמןגלפנדירדגימשרדלרבות,הכספייםלדוחותהקשורים
.(בחברהsox404ליישוםמלווה)מועלם

כלהוכנסושבה,2013שנתשלהשנילרבעוןכספידוחטיוטתלרבות,הגילויועדתהמלצות*
בהמלצותשדן142013באוגוסטביוםהדירקטוריוןלחבריהועברו,הגילוימועדתהשינויים

סבירזמןאליוהועברוהגילויועדתהמלצות,הדירקטוריוןלדעת.באוגוסט27ביוםאלו
.הדוחותאתהדירקטוריוןאישרהאמורהדיוןבסוף.הכספייםובדוחותבהןהדיוןלפני

ועדתר"יושאיןכך,לחברהצ"דחמונהטרםהרבעוניהכספיבדוחדיוןלמועדנכון(.)
.נחוםדודיצ"דחשלהמנויתוקףסיוםמועד.2013במאי10מיוםהחלגלוי/ביקורת

יצחקס"לעומחליפהדוויקצפראס"עוהחברהל"מנכלתפקידנכנסה2013ביולי1ביום(י.)
ועדתוחבריהדירקטוריוןחברישלפרטיהםביתר,ל"הנלשינוייםפרט.תפקידושסייםפרי

.2012בדצמבר31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןדוחלעומתשינויהיהלאהביקורת



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווהעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי

בעלויותלחסוךמנתעלוזאת,אחותגמלקופתניהולקליטתלקידוםפועלהחברהדירקטוריון
.העמיתיםשמשלמיםהניהולדמיאתולהקטין

.הקייםהמתפעלחלףמתפעלבנקעםלהתקשרותפועלהחברהדירקטוריון,כןכמו



- 51ש19ייע,
שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח

מ"בעהסוציאלייםלעבדיםהשתלמותקרןלניהולחגרה-.ע.ל.ק

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

הכוללהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת2013ביוני30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

שלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופות

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידע

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינוהנילהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריובהתאםבאוצרוחיסכוןביטוחהחון

1

-

~~יאק,1ן
ושותין(רן

,חשברואי
2013,באוגוסט27

קוש1י"
.מנהלתן40הנרה,.,הישבןמאחשייה,סקזני-.ע.ל.קטטרממו"םינ1.טמנתב,השתלמוקדולניהםנרה".ע.י.0ק:



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחבחתלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

השתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנחליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ת
ן/

הי יי "(ייג
,_עJouן0ן(
'יו,בראוןדליתתאריך

~
הדירקטוריוןך



ימ'בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
ל"מנהצהרת

הדוחותנכומתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו,הדירקטוריוחודוחהכספיים

:כימצהירה,דוויקצפרא,אני

השתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כווהצהרההמצהיריםבחברהאתריסלצד,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

4%
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתהוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוטףשוחהממשלתיותהחברותלתקנותובהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

השתלמותקרןלניהולהברהע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבהנתי,1
-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדים
.(הדוהות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מבגיסאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בהברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבהברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחריםידיעללידיעתנומובא,להברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרההשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלמכס,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כייווני
%%

כספיםמנהל/אששדורוןח"רותאריך



מ"בעיוציאלייטלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהירה,דוויקצפרא,אני

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוה":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון(החברהיי":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מתותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ליג

_עאז"
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מ"צעסוציאלייםלעומדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשלי'וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורשהתאם
.(וחסמןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניחולהברהע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("חחברח":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מבגיסאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדתשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעתרבעונייסהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונתליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(:!)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
1(8)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

~

ולהוראות(1
;ההוןשוקעלתממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
בתקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלמחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלההברחשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשנפוייססביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרח
-וכו;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלחפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריטעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ייו",ל
כספיםמנהל,ארשיעדורוןח"רותאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2/31ג/12/6/302012(")3/6/30ג

(ומביקר(מביקרלא)(מביקרנלאביאור

יכי.ס:ננ
244נטו,קבוערכוש

3423247חובהויתרותחייבים

402352293מזומניםושווימזומנים
---

446388344הנכסיםכליך

======-

11ע

---מניותהון

התחייבויות

4221616נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5424372328זכותויתרותזכאים
---

446388344וההתחיינהותההוןכלסד

---

.א.2ביאורראה,מחדשספג(')
ר

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוהההמצועיםהבאוריט

/על%"(י5%ג
74-

--4-72/ץ--ע
ארגובןון"ח"רו'-דוויקצפראבראעדליתהכספייםהדוחותאישורתאריך

מנהלדירקטוריוןוחברתל"מנכהדירקטוריוןיריר

"
,ים



מ"בעסשיאלייטלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

והפסדרווחדוחותתמצית

(הדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםבישביום
ג12/6/302012/12/3(.)12/6/3013/6/30(.)13/6/30ביאור

מבוקה)מבוקקלא)(מבוקרולא(מבוקרלא)(מנוקרלא)

286,1369,1641665860,2נטו,ההשתלמותמקררניהולמדמיהכנסויי
22115מימוןהכנסות

288,1371,1642666865,2ההכנסותכלמן

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

6288,1371,1642666865,2וכלליותהנהלההוצאות

642666865,2נדגר288,1ההוצאותכלסד

----לעקופה(הפסד)רווח

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

"
4נ.2ביאורר14המוודעהזווג'(

.הכספקםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהומםהמציפיםהבאיים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק.א
,הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קבניהול
.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר9ביום

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומי
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("15,1"להלן)IFRSבינלאומיים

.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרהבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/6/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/6/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



"
מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013ביוני30ליוט

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםהשבונאייסבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו.קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים



מ"בעיוציאלייטלעובדיםהשתלמותורןלניהולחברהע.ל.ק

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

ליוםליום
3

~

804(.)12/6/30

(מבוקרלא,(קר)מביאחובההתרותחייביט-3ביאור

3925מראשהוצאות

37קשוריםצדדים

-- סה
4232חובהויתרותחייביםכ" --

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.מחדשסווג(..)

גטו,לעוגדיטהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור
חופשהבגיןהתחייבות

נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

16לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012בשנת

.א.2ביאורראה,מחדשסוס(.)

ליוםליוםליום
13/6/30(.)12/6/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,

221616

---
212111

ח"שאלפי32סך),התקופהבמהלךח"שאלפי

ליש
2012/12/31

(מבוקר)

32(**)

15(**)

זכותויתרותזכאים-5ביאור
ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים
לשלםהוצאות
קשוריםצדדים

זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג('.)

ליוםליוט
13/6/30(.)12/6/30 (מנוקרלא)מבוקרןלא,

4228

156201

226143

22ב121

ליום

ג2/3ג/2%20

(מבוקר)

33("")
162(**)
133(**)

פין

-61



הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוטביוטגיוסביום

2012/12/31(.)2/6/30נ13/6/30(.)13/6/3012/6/30

(1מב1קר(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרולא(מביקרולאוכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

23816611685354ונלוותעבודהשכר

75723435151לדירקטוריםתשלומים

3(322והפחתותפחת

36641732108ביטוחים

232591250ותקשורתמשרדיםאחזקת

49452321149ופרסוםשיווק

482443240222896מתפעליםלגורמיםתשלום

21069105402(41השקעותתיקניהולדמי

225329128149692מקצועייםשירותים

16154460אחרות

1ו.ודןiaaוכלליותהנהלההוצאותכ"סה

~

1111

~

1iaa

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

זן-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
בינייםהבשפייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווהכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"חתשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים

נושףמידע-8ביאור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

-18-



השתלמותקרןע.ל.ק
סוציאלייםלעובדים

בינייםכספייםדוחות
3201ביוני30ליום

(מבוקריםבלתי)



בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםלבלתי

2013ביוני30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים



5ש5.9ש
שלתתנקרהחשמןרואהשלסקירהדח
סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.ק

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

חודשיםושלושהשישהשללתקופותהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,3%20ביוני30

אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימו

.ביניימילתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחהחון

ונא
"

%1ג

~

"ם
'ישית

2013באוגוסט27

lTipil:רואהשימקירחזוח-.ע.י.12קדם2.111"םינ1.כ1מכתב,.אי,ס1צלאנזיםהשתלמותקת-.ע.י.םק

;

luwnnחסבקר- '-docllp.



סוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרןע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדיחיתנמסתלהבטחתשניתחיהמצגיםשננקטיהפעולותבדביניסףדוח)הממשלתיותהחבריתלתקרתבהתאם)
.(2005-התשסע,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

שלהשנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנת

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,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(1נ)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/1 4]גרפם,ק,
הר"יו,בראוןדליתתאריך

"
רקטוריון



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהירה,דוויקצפרא,אני

שלהשנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוהותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאובסניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאתריס

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ה

'דוויעףמלכהלצפראתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותשתתאם
.)zOOs~-ו"תתשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שלהשנילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעים.יחיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייסחדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעוניבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתחמחותיותהבחינות
.בדוחותחמוצגיסולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרהחמצתיריםבחברהואתריסאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעותייסהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווהלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מחותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"י"ע דו5יןח"רותאריך
כספיםמנהל,ורגוב,



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

ל"מנכהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)

.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,דוויקצפרא,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
מהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(%
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(%
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נרוש8;
~
ו

דוויקימ-צפראתאריך
~
ל
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~
כספיםמנהלצהרת

ZOIO-9-ומוסדייםגופיםלחיייבהתאם)
שוקאגףשל"תילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה" .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

:להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1

(י'הקרן" :להלן)2013ביתי30ביוםשהסתייםלרבעון

.("הדוח"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

ומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
משקפיםבדוחהכלולאחרכספי הבחינותמכל,נאותבאופן

הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםיוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4

-וכן;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

עללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידי ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
דיווח

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
1(8)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

~

ולהוראות(1
ןההוןשוקעלהממונה

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוהגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לדירקטוריון שלהביקורתולוועדת

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריון
הבקרהלגבי :לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
שלבהפעלתה עלהפנימיתהבקרה

ההברהשלביכולתהלפגועשנפוייססביראשר,כספידיווח
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

ההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלט!)
מעורביםאו עובדים

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאהריס
.לקרןהנוגעכספי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

8,1%ישי
רותאריך

ארגודורוןח"

"
כספים



מאזנים

מצופי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2012/12/31(.)2/6/30ג13/6/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
102,32724,52987,23מזומניםושווימזומנים

339,'*ן459326,1חובהויתרותחייבים

561,32050,54326,24

----------------------.-.........
פיננסיותהשקעות

594,341320,327434,360סחיריםחובנכסי

818,36384,52010,44סחיריםשאינםחובנכסי
421,76015,63276,75מניות

899,135195.96530,118.אחרותהשקעות

732,5904%9,538250,598הפיננסיותההשקעותכלסך

293,623964,592576,622הנכייסכלסך

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

623393592364576.622העמיתיםכהות

293,623964,592576,622העמיתיםחכחותההתחייבהותכלסך

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

.ב.2בישרראה,מחדשסווג(.)
.לקבלפדיוןגסכוללתהיתרה(..)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכששטםלדוחותהמצורפיטהבאורים

כיגעי
לץ--/ונ,-ע/ושיוו

אנגונמן',ברדליתהכספייםהדוחותאישורתאריך
מנהלדירקטוריוןוחברתל"מנכהדירקטוריוןר"יו

"
כע
,/

ל
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מאזנים

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוטליוטליום

12/6/302012/12/31(ל13/6/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

909,30943,51787,22מזומניםושווימזומנים

335(**ן455318.1חובהויתרותחייבים

364,31261,53122,23

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

פיננסיותהשקעות

544,335110,324293,355סחיריםחובנכסי

818,36384,52010,44סחיריםשאינםחובנכסי

421,76015,63276,75מניות

795.135100.96429.118אחרותהשקעות

578,584609,535008,593הפיננסיותההשקעותכלסך

942,615870,588130,616הנכסיםכליד
=====--

942.615870.588130.616העמיתיםזכויות

942,615870,588130,616העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליד
=;==;=========

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרה(י*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/6/3012/6/30(.)2012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

193,1781200,1מזומניםושווימוומניס

484תובהויתרותחייבים

197,1789204,1
--------------------------------

פיננסיותהשקעות

050,6210,3141,5סחיריםחובנכסי

10495101אחרותהשקעות

154,6305,3242,5הפיננסיותההשקעותכלסך

351,7094,4446,6הנכסיםכליד

======--ך=

351,7094,4446,6העמיתיםזכויות

351,7094,4446,6העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

==;==========;

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבעריס



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםגאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביץביוםביוםגיזםביום

נ12/6,302012/12/3(י)12/6/3013/6/30(*)13/6/30

(מבוקר)(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקרלא,,מבוקרא%

(הפסדים)הכנסות

737156408356ן39מזומנים1ש11יממזומנים

..........-.-.........-...........-...-.-.-.-............
:מהשקעות

818,6082,7157,4013,2864,21סחיריםחובמנכסי

178,1900,1465231672,4סחיריםשאינםחובמנכסי
240.2(175,8)(176.1)(657.5)390,3ממניות

258.8(4,ו349(248.2)152.1396.2אחרותמהשקעות

538,12721,5198,1(280,10)034,37

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

2351102586הכנסותאחרות

476,37(847,9)952,12509,6364,1(הפסדים)ההמסותכלסך

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

השאות

286,1369,1641665860.2ניהולדמי
3499117461376השקעותניהולעמסת

343350309ן%ומסים

594,1848776545,3נ,722ההוצאותכלסך

931,33(623,10)230,11915,4516לתקופההמאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

'ב.2ביאורראה,מחדשסווג(מ

מהםנפרדבלתיחלקמהואטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

86

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

250,37

23511025אחרותהכנסות

(900,9)857,12427,6298,1(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

השאות

837,2

374

1

31520

----------

331730

3489017461השקעותניהולעמלות

1343350לשמסים

708,1584,1842772ההפאותכלסך

(672,10)49,11843,4456נלתקפההמאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

- .ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחותהמשרפיםהבאוריט



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיפהחודשיםהחמשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםבושביוםביוםביום

2/6/302012/12/31ג(ל12/6/3013/6/30(*)13/6/30

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

הכנסות

(65227מזומניםושוויממוומניס

--------------------------.-.-.-...-.-..--.-
:מהשקעות

87766353202סחיריםחובמנכסי

2בם211אחרותמהשקעות

89776451209

95826653226ההכנסותכלסך

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

הוצאות

1396423דמיניהול

2--11השקעותניהולעמלות

14106425ההוצאותכלסך

81726049201לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכמפייסלדוחותהמצורפיםהבאורים

-13-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליטגאלפי)

לשלושתלשלושתלששהלששת
לשנההחודשיטהחודשיטהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביוט

12/6/303(י)13/6/30

~

נ12/6/302012/12/3(.)6/30

(מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא;

576,622916,590239,630169,604916,590התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

736,41843,39345,21189,20102,84גמוליםמדמיתקטליט

-.........-----.-.-.-.................-------..----.........---------------
(376,64)(728,16)(209,18)(371,34)(967,35)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

81340484113690השתלמותמקרנותהעברות

---------------........------.--........-----...............-.........-----
מהקרןצבירההעברות

(687,22)(156.4)(682,10)(743,8)(095,17)השתלמותלקרנותהעברות

(997,21)(043,4)(598,10)(339,8)(282,16)נטו,צבירההעברות

לתקפההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

931,33(623,10)230,11915,4516והוצאותהכנסותמדוחמועבר

בנך--------

293,623964,592293,623964,592576,622התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.1

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעבדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיתיםגזכויותהשינוייטעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששהלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשמסהיימושהסתיימושתסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוםגיוס

13/6/30,.)12/6/3013/6/30(.)12/6/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרולא

130,616631,588756,623961,599631,588התקשהלתחילתהעמיתיטזכויות

.........................................................-...........
466,41710,39204,21111,20745,83גמוליםמדמיהקבולים

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

(63,י83(16,ח42(982,17)4ק,מ01(35,י67לעמיתיטתששמיס

...........................................................................
לקרןצבירההעברות

81339184100546השתלמותמקרנותהעברות

27320010200224מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(657,22)(156,4)(682,10)(743,8)(095,17)השתלמותלקרנותהעברות

(1254),248)(904)(150.2)(117,1)מסלוליםביןהעברות

(141,26)(04,4נ)(492,11)(302,10)(126,17)נטו,העגרותצבירה

........................................--........---ץ.........-.-
לתקפההוצאותעל(הפסדיט)תכנסותעודף

הלנסותמדוחמועגת
730,33(672,10)843,4456נ149,1מאות"

942,615870,588942,615870,588130,616התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

---==-==-= ;.)
.ב.2ביאורראה,מחדשסווג

.מהםנפרדגלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוטביוםביוםביוםביום

12/6/302012/12/31(ל12/6/3013/6/30(.)13/6/30

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

446,6285,2483,6208,4285,2

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

27013314178357

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

(290)(359)(227)(302)(541)

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

-13-13144

117,1150,2904248254,4

----(30)

(273)(200)(10)(200)(224)

844963,189461144,4

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

81726049201

351,7094,451

~

7094,4446,6

'ב.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

,מנפרדבלתיחלקמהומםבינייטהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

אתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק.א להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
.("הקרן" ענפיתגמלקופתהינההקרן

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתה
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2012
מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.6.30ליוםההשוואהמספרי.ב

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנהיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם וקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים
.2012בנובמבר18מיום"פנסיה


