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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

----בינייםדוחות
=

2012בספטמבר30ליום

(מבוקריםלבלתי

הענייניםתוכן

עמוי

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

17-13הצהרות

18הכספיהמצבעלדוחותתמצית

19הכוללהרווחעלדוחותתמצית

23-20בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

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

הקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר9ביוםהחברהבמסגרתתאגידית
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםמיועדת

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ה
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגסמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ו
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ז

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

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ט
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמענקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

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

ההשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.והדירקטוריון

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.יא

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

:2012בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יג

הוקן
"

יםןווי",נעגפןןןןןן
,י,י"~

~

1
7,כן,,1,%ן,

~

תן4ונהבוחרןפ
.,י,ן.,,,,,

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

349,1356405,13שכירים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי176,2-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,בפועלהוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

2.108לעומת,ח"שמיליארד1.120שללסךהסתכמו2012/9/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%00.11שלגידול-2011/9/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%59.8.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד3.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד6,11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחביה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

(*)2/9/30נ

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

357,612868,5225,618נטו,הנכסיםנזהייכ

עיקרייםמרכיבים

%73.9%51.15%78.9מזומניםושווימזומנים

%37,83%44:84%38,83סחיריםערךניירות

%23.4-%27.4סחיריםשאינםערךניירות

%49,3-%52,3והלוואותפקדונות

(%88,0)%05.0(%89.0)נטו,הנכסיםיתר

.בחודש27.השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י,

11/9/30(*)
הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

81ן,472,580170,1642נטו,הנכסיםסהייכ

עיברייםמרכיבים
%95.5%47.25%99.5מזומניםושווימזומנים

83%19.74%90.83.ל92:סחיריםערךניירות

%26.5-%27.5סחיריםשאינסערךניירות

1.4י%73.4-72והלוואותפקדונות

%13.0%34.0%13.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש17-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםעשה)הקרןכסי)שיערוך(.1
11/12,31(-)

סדהכלמסלולללאמניותמסלולכללי
נטו,הנכסיםכ"סה

90י.6315882852916

עיקרייםמרכיבים

%32,9%95.12%33.9מזומניםושווימזומנים

%16.81%05.87%18.81סחיריםערךביירות

%88.4-%89,4סחיריםשאינםערךניירות

%41.4-%43.4והלוואותפקדונות

%20.0-%20.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש29-השהואדצמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(י)



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/9-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

451,62236687,62הפקדות

(340,50)(409)(931,49)משיכות

(671,12)72(743,12)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-527,3(577.3)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(324)426,3(750,3)נטוצבירהכ"סה

-==========

11/9-1

הכלידמנייתללאמסלולכללימסליל

581,5639620,56הפקדות

(979.43)-(979,43)משיכות

(309,9)-(309,9)(אליהןואואחרותמקרנותנטווכויותהעברת

-709(709)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

584,2748332,3נטוצבירהכ"סה

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

11/12-1

הכלסךמניותללאמילילכללימיליל

567,7572639,75הפקדות

(055,58)-(055,58)משיכות

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

-1,771.1.ו771(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

344,3843,1187,5נטוצבירהכ"סה

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



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקהןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןיוח

הזיווחבתקופתהקרןתשואות.ג

12/9-1

מניוחללאמסלולכללימסלול

%05.5%32.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/9-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%06.2-%06.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מניותללאמסלולכללימסלול

%32.3-7.2]%מצטברתברוטונומינליתתשואה



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץהמחיריטלצרכןבלאהצמדה

כללימסלול

808,37-758,21-566,59מזומניםושווימזומנים

448,258052,189-011,63511,510סחיריםערךניירות

275,4389,20255253,1172,26סחיריםשאינםערךניירות

582,21--582,21-והלוואותפיקדונות

499--377122השקעותבגיןלקבלסכומים

221211Zkנ02ב%ההשקעותכלסד

~

U11211118222

%49%37%4%10%100המסלולמהשקעותנאחיזי0

מניותללאמסלול

910---910מזומניםושווימזומנים

955,4--032,2923,2סחיריםערךניירות

3--21השקעותבגיןלקבלסכומים

1818-ן--44224,2צו2ההשקעותכליד

5011%50%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעסוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקס

.לשנהo/3e-כשלבקצבנמשכהבישראלהצמיחהכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתונינוספתהרעהנרשמההרבעוןבמהלך

בגירעוןהעלייהעםלהתמודדכדי.מהתוצר%4-ל%5.3ביןלהיותצפוי2012לשנתהממשלתי
.וישיריםעקיפיםמיסיםהעלאתעלהממשלההחליטה
.%25.2שללרמה%5.2שלמרמהברבעוןירדהישראלבנקריבית
.הרחוקובמזרחב"בארה,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם
עודכנוהעולמיתהצמיחהבנושאהבינלאומיתהמטבעוקרןהעולמיהבנקשלהמאקרותחזיות
.מטהכלפי
המרכזיהבנק:מרחיבותתכניותהציגוהעולםרחביבכלוממשלותמרכזייםבנקים,בנוסף

הציגהאמריקאיהמרכזיהבנק,בקשייםהמצויותמדינותשלח"אגלרכישתתכניתהציגהאירופי
המרכזייםהבנקיםוגם,הדיורבשוקלתמוךמנתעלמשכנתאותמגוביערךניירותרכישתתכנית

.מרחיבותתכניותהציגוויפןסיןשל

החובואגרותהמניותשווקי

א"תמדד.%5.12ובין%7.8שביןבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.הקודםברבעוןהחדההירידהאתתיקןובכך,%1.17שלבשיעורעלהבנקים
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
תלמדד:עלובונדהתלמדדי.%25.1-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%34.3-בעלה
.%25.5-בעלה40בונדתלומדד%1.4-בעלה20בונד

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%15עדשלבשיעוריםעלובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%6-כשלבשיעוריםעלוב"בארה
המניותבשווקיבעליהשתמךהעיקריהגורס.%6.6שלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםמדד
שאכןציפיות.והממשלותהמרכזייםהבנקיםשלאגרסיביתלהתערבותהמשקיעיםציפיותהיה

.התממשו

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%%%

12.214.117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםאדד

634.334.4.מ0מדדצמודממשלתיח"וג

~

nrrAh22.505.477.1מדדצמודקונצרני-

20.425.123.5'צמודלאממשלתיח"וג

MSCI WORLD52.1172.662.7-

~
-2555.944.1216.18א"תדד



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה"ע.ל.ק
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

פיזורו,המניותתיקהשבחתתוךהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרןהשלישיהרבעוןבמהלך
בהיקףבארץסלותעודותמניותנמכרוזופעילותבמסגרת.ל"חובשוקיהמושקעהחלקוהגדלת

תעודותנרכשו,כןכמו.ח"שמיליון6-כשלבהיקףבארץמניותונרכשוח"שמיליון5.19-כשל
.nrtwמיליון7.3-כשלבשוויסלתעודתונמכרהח"שמיליון7.18-כשלכספיבהיקףל"בחוסל

מיליון5.18-כשלבשוויח"מטרכשההקרןזובמסגרת.בתיקח"המטרכיבלהגדלתפעלההקרן
.ח"שמיליון0.6-כשלבהיקףח"למטצמודותח"ואגח"ש

חובאגרותרכשההקרן.בתיקהקונצרניהרכיבלהגדלתהקרןפעלה,למדדהצמודברכיב
.ח"שמיליון9.3-כשלכספיבהיקףובינוניקצרמ"במחומדורגותסחירותקונצרניות

במסגרתהאשר,בשוקהאינפלציהלציפיותבהתאםפעילותבוצעההממשלתימדדהצמודברכיב
ונמכרוח"שמיליון2.12-כשלכספיבהיקףח"אגנרכשו-בתיקלמדדהצמודהרכיבמעטהוגדל

.ח"שמיליון3.7-כשלבהיקףח"אג

מ"מקרכשההקרן.בשוקוהריביתהאינפלציהלציפיותבהתאםפעלההקרןהשקליברכיבגם
מיליון4.3-כשלכספיבהיקףממשלתיותח"אגמכרהומנגד,ח"שמיליון6.19-כשלכספיבהיקף

.ח"ש

מניותללאמסלול

לציפיותובהתאםזהלמסלולהכספיםלהפקדותבהתאםפעולותבוצעוהתקופהבמהלך
.התיקשלמ"המחקיצורתוךבשוקהאינפלציה
ח"אגונמכרוח"שמיליון1.1-כשלבשווילמדדצמודותממשלתיותח"אגנרכשווובמסגרת
שלבהיקףמדורגות,סחירותקונצרניותחובאגרותרכשההקרן,בנוסף.ח"שאלפי180-כבשווי

,ח"שאלפי481-כשלבשוויצמודותלאממשלתיותח"אגנרכשוהשקליברכיב.ח"שאלפי27-כ
.ח"שאלפי177-כשלבשווימ"מקונרכשוח"שאלפי31-כשלבשוויח"אגנמכרו

נוסףמידע

(ח"שבאלפי)התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/9/302011/9/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

648,4214,4180,4.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

-10-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליך

כללימידע

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

ועדתשלבמתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתביקורת/הגילויועדת*
לעיוןמוגשתהכספייםהדוחותטיוטת.ושנתייםרבעונייםכספייםבדוחותלדיוןגילוי

.הדיוןבטרםשעות96לפחותהועדה
לקראתהכספייםהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת

.בדירקטוריוןהסופיאישורם
כועדתגסמתפקדתשכן,לההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההגילויועדת

.ביקורת

הדוחותבטיוטתתיקוניםנערכים,כאמורביקורת/הגלויועדתהמלצותגיבושלאחר* עלהכספיים
הדירקטוריוןלעיוןמועברתהדוחותוטיוטתהגילויבועדתשהתגבשהדיוןפי

.התכנסותבטרם

היכןעדכוןמקבלכךכדיותוךהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריון*
בטרםשמתקבל,הגילוימועדתלפרוטוקולבנוסף)הגלויועדתפיעלתיקוןבוצע

לפנישהונחהדוחבטיוטתשבוצעוהתיקוניםכלנרשמוובוהדירקטוריוןשלההתכנסות
אוכזהתיקוןעודלהכניסאוכלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,(הוועדה
.אחר

2012.9.30ליוםהדוחותאישורלגבימידע

החברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתלדיון2012בנובמבר6ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2012שנתשלהשלישילרבעוןוהקרן

:הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
.השקעותועדתר"ויוביקורת/גילויועדתר"יו,צ"דח-נחוםדודי0
.ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-וינברגאורלי'גב0
.ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-שריףסלאםד"עו0

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
מועלםח"רוומשרדגלפנדירדנימשרדמבקרח"רווכןהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה
.בחברהsox-התהליךאתשמיישם

כלהוכנסובו2012שנתשלהשלישילרבעוןכספידוחטיוטתלרבות,הגילויועדתהמלצות8
אלובהמלצותשדן,בנובמבר11ביוםהדירקטוריוןלחבריהועברו,הגילוימועדתהשינויים

סבירזמןאליוהועברוהגילויועדתהמלצות,הדירקטוריוןלדעת.2012בנובמבר20ביום

.הדוחותאתהדירקטוריוןאישרהאמורהדיוןבסוף.הכספייםובדוחותבהןהדיוןלפני

לרגל,האוצרלשרהחברהמדירקטוריוןהתפטריתואחפרידמןרונימרמסר2012.7.4כיוס*
.הממשלתיותהחבריתרשותמנהלמקוםלממלאמינויו

שהיצהמהנתוניםשינהללאנותרוהביקירתיעזתיחוריהזירקטוריוןחברייתרשלפרטיהם
.2021.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחהיירקטוריםבטבלאות



~,!(יי"יפן שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדח
מ"בעהסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

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

הכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2012בספטמבר30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

שלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהושלתשעהשללתקופות

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידע

.סקירתםעלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריטאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34lASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגלינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

.הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרשנוסףמידענכלל6בביאור

"איהי?"ייי
'וושות

חשבוןרואי
2012,בנובמבר20

TzipA1:pM.-תגיסי1ן)תי0)שתי0"קריי,ח.,יעח",ל
21ם"

סקירהדוח-.ע.ל.ק,
אח,דקי

)

luwnn49(ית")0חפרה;ן.



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

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוחפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(1-2005"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצחירה,בראוןדלית,אני

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

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתתכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהתברחשלתפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

הדירקטוריוןר"יו/בראג4דליתתאריך



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

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

:כימצהיר,פרייצחק,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוהותאתבחנתי.1
2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

ה

סון,ו41
ל"מנכ,פרי--Ttrrתאריך
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

חות)חדנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצחיר,ארגובדורוןח"רו,אני

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

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"יי",גי
לק



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

שוקאגףשל,וגילוייםדיחפת,הצהיזת-כספידיווחעלפנימיתובקיה7-9-2010מוסדייםגופיםלחיזרכהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,פרייצחק,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בע

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס,2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס,3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחתמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

18ע)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

ולהוראות"
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרחשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,חחברחשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנתלהמעורבתבה,מהותיתשאינחוביןמהותיתבין,תרמיתכלבן)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-16-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"גילויים)דוחות,הצהרות-כספידיעהעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(והסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולהברה-ע.ל.קשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)מ"בע

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוההמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

משקפיםבדוההכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהאחרים)אני.4
-וכן,ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאהרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווהעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,ההברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווהעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווהלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
/רי

סו/:1/1י
)

כספיםמנהל,ארגוםדורוןיח'רותאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ע

הכספיהמצבעלדחותממצית

(חדשיםשקליםבאלפינ

ליוםליוםליום
ג12/9/3011/9/3011/12,3באור

(ממקר)טנוקחש)מטקהלא)

מסים

שתפשבסים

212197223בבנקיםמזומנים

318-22ההשתלמותקרן-חייבים

דבטננ95מראשהוצאות

325327332חשוטפיסהנכסיםגלסך

-----.--.
שוטפיםבלתינכסים
476נטו,קבוערכוש

בבבנת------

222224221הנכסיםנלסד

והוןהתחייבויית

התחייבויות

:

ntowiw

313272326שרותיםלנותנילשלםתוצאות

3-47ההשתלמותקרן-זכאים

161312לחופשההמרשה

-2-שוגיםזכאים

ההתחייבויותכלסך
~

DUIWn132933438נ
.--.....-..-.-.

---הע

--ד------ב

1נ12נ2222וחוןהתחייבויותסך

.בינייםהגספייםהדוחיתמתמציתנפרדחלקגיתימחוויםהמצורפיםהבאירים

"מנכהדירקטוריוןר"יו

"
לשניםמנהלוחבר
ץ,ץדירקטוריון
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקוןלניהולחברה-ע.ל.ק

הכחלהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ישישתישישתיתשעתלנושעת
החדישיםהחדישיםהחדישיםהחוישיס
שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום
2/9/3011/9/3012,9,3011,9,30גבאור

~

(מסקויאמברקחולאמבוקרןעא(מבוקרלא

הננסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי

מזומניםושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורדירקטוריםגמול

(יהבבנק)תפעולשירותי

(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

השקשתתיקניהולדמי

חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולדמי
כספיםמנהל

חשבונותביקורת
משפטיייעוץ

אחרותמשפטיותהוצאות

מקצועייםשרותים

פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי
מחשובשירותי
אגרות
משרדואחזקתדירהשכר

ושיווקפרסום
לעמיתיםדיוור

פחתהוצאות
אחרותהוצאות

בהעברהאיחורבגיןפיצוי

ההוצאותכלסך

172,2054,2803661

4322

176,2057,2805663

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

25724791102

1091083734

454452153147

2131967161

313310103101

-36-1

35351212

1051124129

73732424

313335

20012711244

1171134038

91972723

2424

10752

32-1

0128נ37

6216518

דו535219
22-1

5521

1---

057805663י176,22

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

לשנה

שנסתיימה

ביום

2/31ג/ג1

(ומבוקר

797,2

5

802,2

335

147

600

259

414

36

46

162

97

37

186

150

129

4

8

5

40

62

76

3

6

נ

802,2

----------

_:ב__.נ__נ_ירי

.בינייםהנספייםהדוחותמתמציתפרד;ביתיחלקמהגייםהמצורפיםהנאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור
עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הוקמההקרן.כנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
בדצמבר9ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהחברהבמסגרתתאגידיתגמלכקופת

1976.
"גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן .שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן

חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

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

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("15,1"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-לבהתאסהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-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

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-התשפעו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

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

.הכספים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012בספטמבר30ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור
וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן

:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

ממרשםמידעפרטיקבלתבעניין269500-2012.שה,מוסרייםגופיםלמנהלימכתב.1
.2012ביולי2מיום,האוכלוסין

לאגמלמקופתכספיםמשיכתבגיןממספטור)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת.2
.2012ביולי9מיום,2012-ע"התש,(שנים15שללתקופהשהופקדולקצבהמשלמת

ביולי10מיום,שנייהטיוטה-מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהול47-2012חוזרטיוטת.3
.החוזרלטיוטתהנלווה19930-2012.שהומכתב2012

,(הצרכןוטובתהתחרותהגברת)(חקיקהתיקוני)כלכליחברתילשינויחוקתזכיר.4
.2012ביולי16מיום,2012-ב"התשע

17מיום,9'מס-2005-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקתיקון.5

.2012ביולי

,2012-ב"התשע,(לצרכןהטבותתכניתבענייןהגבלות-תיקון)הצרכןהגנתחוקהצעת.6
.2012ביולי17ביוםהכנסתשלהכלכלהבועדתבדיון

דירותהשכרתבשלשכירותמדמיהכנסהעלגמללקופתממספטור)הכנסהמסחוק.7
.2012ביולי23מיום,2012-ב"התשע,(ארוךלטווחמגורים

-ב"התשע,(זהותתעודותשלתוקפןופקיעתתוקפןתקופת)האוכלוסיןמרשםתקנות.8
.2012ביולי26מיום,2012

ביולי30מיום,מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי9-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.9
2012.

החברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח10-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.10
.2012ביולי30מיום,המנהלות

מנהלותחברותשלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה11-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.11
.2012ביולי30מיום,)IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאם

שלוחשבונותעמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשק12-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.12
.2012באוגוסט1מיום,שנפטרועמיתים

בשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהחוזר53-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת.13
.2012באוגוסט2מיום,טיוטה-תיקון-הפנסיוניהחיסכון

סדרילקיוםחובהוקביעתהרישוםחובתצמצום)(...'מסתיקון)הפרטיותהגנתחוקתזכיר.14
.2012באוגוסט7מיום,2012-ב"התשע,(במסמכיםולתיעודםעבודהוכלליניהול

גמלקופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח43-2012מוסדייסגופיסחוזרטיוטת.15
.2012באוגוסט8מיום,טיוטה-פנסיהוקרנות

-22-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים
2012בספטמבר30ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

15מיום,מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת13-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.16
.2012באוגוסט

באוגוסט15מיום,טיוטה-רישיוןלבעלכחייפוי57-2012ויועציםסוכניםחוזרטיוטת.17
2012.

מידעלהעברתאחידמבנהחוזרבעניין34977-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.18
.2012באוגוסט20מיום,טיוטה-קובץתיקון-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתונים

אבטחת)(כנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.19
.2012באוגוסט21מיום,2012-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידע

מבנהבדברהנחיות"חוזרטיוטתבעניין30843-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.20
בדברהנחיות"חוזרותיקון"פנסיהקרנותשל(ביניים)הכספייםבדוחותהנדרשהגילוי
27מיום,"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנה

.2012באוגוסט

עללממונהדיווח-אותותמערכתבעניין32587-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.21
.2012באוגוסט29מיום,גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגתעלההוןשוק

והיערכותעסקיתהמשכיותניהולבעניין33376-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.22
.2012באוגוסט29מיום,חירוםלשעת

גופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.23
.2012באוגוסט30מיום,2012-ב"התשע,(תיקון)(מוסדיים

,(אחתגמלמקופתיותרלנהלהרשאה)גמלקופות)פיננסייסשירותיםעלהפיקוחתקנות.24
.2012באוגוסט30מיום,2012-ב"התשע

ממרשםמידעפרטיקבלתבעניין37367-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.25
.2012בספטמבר2מיום,האוכלוסין

הגמלקופותתקנוניהתאמתבעניין36767-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.26
.2012בספטמבר11מיום,מהפקדותניהולדמילגביית

יותרבאמצעותדיווחיםהעברתבעניין39863-2012.שה,מוסדייםגופיםלמנהלימכתב.27
חשבונותלאיתוראינטרנטיממשק12-9-2012חוורבהוראותעמידהלצורךאחתמכספת
.2012בספטמבר11מיום,שנפטרועמיתיםשלוחשבונותעמיתים

גמלקופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח14-9-2012מוסדייםגופיםחוזר.28
.2012בספטמבר24מיום,פנסיהוקרנות

-(לשעבר15.ק.ח)הגמלקופתי"עהדיןהוראותקיוםבדברשנתידוח2-2-2012גמלחוזר.29

.2012בספטמבר24מיום,שינויים

החברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח66-2012מוסדייםגופיםחוזרטיוטת.30
.2012בספטמבר24מיום,טיוטה-המנהלות
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סוציאלייםלעובייםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםנבלתי

2012בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים



1

~
5שי

שלהמבורהחשבוןרואהשלסקירהדוח
סוציאלייםלעובדיםהשתלמותירו-.ע.ל.ק

ליוםמאזןהכולל,הקרין-לחלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

שלושהושלתשעהשללתקופותהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2012בספטמבר30

בינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשים

."בינייםלתקופותכספיודיווחבחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלה
.סקירתנועלבהתבססוובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשמןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכמפייסלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברלובנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסטרלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

"שן5קשו%וי
'ישיתימן

יהשבתי"4
2012בנובמבר20

Y

_
). pM

~

lTzipA.-ק(קרן-הסגקר1,חחשנדשהשידח,סקדוח-.ע.).13ק11,סי13ר2ירב.יםןסגהג'צשל=ס,ללנןחשתימ1תקרן

".



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו,הדירקטוריוחדוח)הכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

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

עובדתשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאושמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלחבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןתמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאוש,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלמכס,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמחותיהבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
מ
י/

הדירקטוריוןר"יו,ברפקןדליתתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן"ע.ל.ק
ל"מנכמלהרת

חדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)חממשלתיותהחברותלתקנותמהתאם
.(2005-התשסע,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

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

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלתמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווחצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/ך

"י
,
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקט-קילוע
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתםוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבחתאס)
.(005נ-ו"התשס,הדירקטוריוחודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלחכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנתשלהשלישי

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאעםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיחנחוןמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריסידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריס

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

0%זן,4[
כספיםמנחלddr31דורוןח"רותאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן"ע.ל.ק
ל"מנחהצהרת

שוקאוףשלוגילוייסיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרמהתאם
.וחסכהביטוח,ההון

:כימצהיר,פרייצחק,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1
.("הדוה":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס,2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאהראיסווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
1הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענויט
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)SRff1בינלאומייםדיווהלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוהגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווהעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אהר)אד4כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילזמור

,4
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן"ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוהות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
FRS(בינלאומייםדיווהלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוהות

"
ולהוראות

ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלחוס,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

יהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווהעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרההשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואהריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווהעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאהריסעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/ן

מן/ין/,[
מנהלןספיס,ארעבדורוןח"רותאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.י

מאזנים

מצרפי

(הדשיםשקליםבאלמי)

ליוםליוםליום

011/12/31נ/9/נ1ווי11,1נכעיס

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומנים1ש1וימזומנים

211851472,1876,1בבנקיםמזומנים

625.38361.33281.53מועדקצריפקדונות
1,55ד476,60833,345

.................................
:סחיריםערךניירות

106,238633,245261,235ממשלתיותחובאגרות
952,96839,104484,97קונצרניותחובאגרות

404.180508,137949.146אחריםערךוניירותמניות

466,515980,487694,479
................................

:סחיריםשאינםערךניירות
883,24416,29473,27קונצרניותחובאגרות
ג.289.1177.1335אתריסערךניירות

172,26593,30808,28
...............................

:והלוואותפקדונות
580,21477,27072,26בבנקיםפקדונות

231לאתריםהלוואות
582,21480,27075,26

.....................-..........
502709204,1השקעותבגיןלקבלסכומים

------------------------
198,624595,581938,590החשקעותכלסך

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

547חובהייתרותחייבים

-.-------------------------
203,624642,581938,590הנכסיםכלסך

---==--=

וההתתייבויותהעמיתיםזכויות

225,618642,581169,590העמיתיםזכויות

978,5L_21זכותויתרותזכאים
203,624642,581938,590והחתחייבייותהעמיתיםוכויותכלסך

----=-=

-=ת.



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים
כללימסקל

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמוומנים

מועדקצריפקדונות

:טתיריסערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניירות,

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

:והלוואותפקדונות

בבנקיםפקדונות

לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותבלסך'

חובהויתריהחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותועמיתים-

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

12/9/3011/9/3011/12/31

(מביקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

820,21471,1875,1

746.37064.[[986.52

66

~

59535,34861,54

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

390,233784,244467,233

812,96820,104383,97

855.146ל309.180508.13

5112,487705,477י1510ו
..........-......................

883,24416,29473,27

77.1335.1נ289.1

172593,30808,28י26

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

580,21477,27072,26

3ג1

075,26י582,21480,2

..........................-----..
499707204,1

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

618133058014275881653

........,...........ז...........
445-

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

334,618472,580653,588

---

357,612472,580631,588

977.5-22

34

~

618472,580653,588

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלף

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום

11/12/31

(מבוקר)

ליוםליום

12/9/3011/9/30נכסים

(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושונימזומנים

311בבנקיםמזומנים

879297מועדקצריפקדונות

910298

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

:סחיריםערךניירות

794,1

101

716,4849ממשלתיותחובאגרות

14019קונצרניותחובאגרות

-99אחריםערךניירות

989,1

----------

955,4868

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

32השקעותבגיןלקבלסכומים

----------

285,2

----------

--
868,5168,1ההשקעותכלסך

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

12חובהויתרותחייבים

-----------

285,2
--

869,5170,1הנכסיםכלסך

=;===-

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

285,2

285,2

=====

868,5170,1העמיתיםזכויות

-1זכותויתרותזכאים

869,5170,1וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסו
==============

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלרישעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31

(כמבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

193843(15)722541מזומכיםושוויממזומנים
.-.-........-...........-..................................-

סחיריםערדמניירות
5270,4071,5812,8."529.1069ממשלתיותחובמאגרות
525,1(326)434,4988611,3קונצרניותחובמאגרות

(2"."70)(378.21)363.32,088.14)10."70אחריםערךוניירותממניות

833,25(506.25)969.21(633,16)(533."1)

.------.....------------.-..................................
סחיריםשאינםערךמניירות
249(419)153,1(130)278,2קונצרניותחובמאגרות

512363234ןIZQ[אחריםערךמניירות

מ4(356)ן,76ן(15)258.2
-.--.-...-----------------------.......................-

1הל11אותמפקדונות
322,1677548206140,1בבנקיםמפקדונות

1--11לאחריםמהלוואות

323,1678"54206141,1

------------------------------------.......................-
6665153290נטו,אחריתהכנסות

(976,15)(558,16)693,23(237,24)202,30(המסדים)ההכנסותכליך

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

172,2054,2803661797.2ניהולדמי
22417913344198ערךניירותעמלות

173903921170אחרותמיסיםהוצאות

569,2323,2975726165,3ההוצאותכלסד

(141,19)(284,17)718,22(560,26)633,27הדוחלתקופתנטו(הפסדים)כנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

"ביביום
ביוםביוםביוםס

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31 (ומבוקר(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסית

191840(22)710539מזומניםושוויממזומנים

----------------..-.-.-.---------........-
סחיריםערךמגיירות
379,10856,5191,4059,5779,8ממשלתיותחובמאגרות

524,1(326)426,4988608,3קונצרניותחובמאגרות

(871.28),378.21)084.14(363.32)865.10אחריםערךוניירותממניות

670,25(519,25)883,21(645,16)(568,18)

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

סחיריםשאינםערךמניירות
249(419)153,1(130)278,2קונצרניותחובמאגרות

1152363234(20)אחריםערךמניירות

258,2(15)176,1(356)483

.---....-.-ך--.--.-.-..---..-.--..----.-

1הל11אותמפקדונות

322,1677548206140,1בבנקיםמפקדונות

1--11לאחריםמהלוואות

323,1678548206141,1

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

6665153290נטו,אחרותהכנסות

--.----..4--.---.--.-.-.----..-..--.---.-
(014,16)(572,16)600,23(252,24)027,30(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

השאות

156,2052,2796660793,2ניהולדמי

22217913244197ערךניירותעמלות

73903921170ןאחרותמיסיםהוצאות

551,2321,2967725160,3ההמאותכלסך

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

(174,19)(297,17)633,22(573,26)476,27הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

:===םב==-==;ע-=

.מהםנפרדבלתיחלקמהוההבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

9/3012/9/3011/9/3011/12/31/נ12/9/301

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

הכנסות

122723מזומניםושוהממזומנים

---------------------.--------.---.
סחיריםערלמניירות

15013791233ממשלתיותחובמאגרות

8-3-1קונצרניותחובמאגרות

5-4-1אחריםערךמניירות

16313861235

17515931438ההכנסותכלסך

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

הוצאות

162714להוגיידם

2-1-1ערךניירותעמלות

182815ההוצאותכלסך

15713851333הדוחלהקאתנטוהכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-13-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעליופות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

החודשיםהחודשיתהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביץביוםביוםביום
9/30/גג2/9/30ג9/30/גג2/9/30ג

(מבנקרלא)(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרולא

916,590870,604964,592491,594התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

009,47451,42133,17601,16מעבידהפרשות-שכירים

678,15169.14711.5540,5עובדהפרשות

687,62620,56844,22141,22ההפרשותכלסד
.-....................................................

:לעמיתיםתשלומים

(493.14)(969.15)43ן.979)(340.50)שכיריםלעמיתים

(493,14)(969,15)(979,43)(340,50)התשלומיםכלסד
...............-.......................................

:נטוזכויותהעברת

554722150576הקרןאלזכויותהעברת

(789.3)(482.4)(031.10)(225,13)מהקרןזכויותהעברת

(213,3)(332,4)(309,9)(671,12)נטוזכויותהעברת

-----------בב-----------

332,3543,2435,4(324)נטוצבירה

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

(284,17)718,22(560,26)633,27הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

225,618642,581225,618642,581התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

מהםכפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-14-



סוציאלייםלעובייםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גיוסביוםביוםגיזםביום
12/9/3011/9/3012/9/301

~

9/3011/12/31 (מבוקר,(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקריא,

631,588461,604870,588032,594461,604התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

832,46422,42056,17583,16663,56מעבידהפרשות-שכירים

619,15159.14685.5534,5904,18עובדהפרשות

5ך.ר451,62581,56741,22117,2251ההפרשותכלסד

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

:לעמיתים.כשלישיב

19)(979,43)(931,49)ללמיתיפשליריס

~

15)(493,14)(055,58)

(055,58)(493,14)(919,15)(979,43)(931,49)התשלומיםכלסד

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

48272291576844אלהקרןזכויותהעברת

(241,13)(789,3)(482,4)(031,10)(225,13)מהקרןזכויותהעברת

90---200בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(861.1)(674)(577,1)(709)(727,3)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(168,14)(887,3)(968,5)(018,10)(270,16)העברתזכויותנטו

584,2854737,3344,3(750,3)נטוצבירה
.........................................................................

(174,19)(297,17)633,22(573,26)476,27הדוחלתקורתנטו(הפסדיט)הכנסות

357,612472,580357,612472,580631,588התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

---===--?=

מהםנפרדבלתיחלקמהתישבינייםהכמפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעהלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2

~

9/3011/9/3012/"3011/9/3011/12/31 (מבוקר,(מבוקר1לא(1לאמבוקר(מבוקר1לא(מבוקרלא,

285,2409094,4459409התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

17729771854הפרשותמעביד-שכירים

026618ן59עובדהפרשות

236391032472ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

--(50)-09א)שכיריםלעמיתים

--(50)-09א)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

--72-59הקרןאלזכויותהעברת

727,3709577.1674861,1בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(90)---(200)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

599,3709636,1674771,1נטוזכויותהעברת

426,3748689,1698843,1נטוצבירה
...........................................................................

15713851333הדוחלתקופתנטוהכנסות

868,5170,1868,5170,1285,2התקתהלסוףהעמיתיםזכויות

;=;=========
--

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-16-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייטהכספייםלדוחותבאורים
2012בספטמבר30ליום

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
נאמראסאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב


