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בינייםדוחות

2013בספטמבר30ליום

(מבוקריםנבלתי

הענייניטתוכן

עמוד

5-2הדירקטוריוןדוח

6החשבוןרואהשלסקירהדוח

11-7הצהרות

12הכספיהמצבעלדוחותתמצית

13והפסדרווחדוחותתמצית

18-14בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעסוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

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

.שכיריםסוציאליים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד
.שכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוהות.מוגבלבעירבוןפרטיתממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראות

.מניותללא<vul>1כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

שלתפקידו.תפעולשירותיקבלתלצורךמ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ז
,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנק

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות
חלףתפעולשירותיקבלתלצורךמ"בעהראשוןהבינלאומיהבנקעםהתקשרההחברה
.2014,1.1מיוםהחלהקייםהמתפעל

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלשמגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
.נוספיםשירותיםולקבלתהמתפעלמהבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

.הקייםהספקחלףמשלימיםתפעולשירותיספקעםלהתקשרותפעלהחברהדירקטוריון

מוסדייםתיקיםניהולאלדובי-הלמןידיעלהדוחבתקופתנוהלהקרןשלההשקעותתיק.ט
ליישוםלפעולוכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה,מ"בע
ועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכל

.והדירקטוריוןההשקעות
.מ"בעערךניירותפסגותחברתי"עמנוהלההשקעותתיק2013בנובמבר1מיוםהחל

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

,פניםמבקר,לספיםמנהל:ביניתם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
-404ליישוםמלווה

St

OXאבטחתמנהל,צלמערכתבקר,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,מידע



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

2013בספטמבר30ליוםנכוןהקרןיעיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

AIPעמ'
ן,

*
חשבונותמספר',',

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

427,1386513,13שכירים

נטו,קרן

ליום(ח"שבאלפי)נטונכסיםסך

2013/9/302012/9/302012/12/31

668,635357,612130,616כללימסלול

285,7868,5446,6מניותללאמסלול

953.642225.618576,622הכלסך

הקרןתשואות

,,,,,,,,ן!,.,,.,,,,,,.,ו.

2013/9-12012/9-12012/12-1

%87.4%05.5%24.6כלליסלול"

%37.2%32.4%20.5מניותללאכסלול

127,66439566,66הפקדות

(601,49)(320)(281,49)משיכות

(493,24)(272)(221,24)מקרנותנטוזכויותהעברת

(אליהןאו)אחרות

-852(852)ממסלולנטוזכויותהעברת

(אליואו)בקרןאחר

(528,7)699(227,8)נטוצבירההכלסך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי013,2-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליך

כללימידע

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

גילויועדתשלבמתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתהביקורתועדת*
לעיוןמוגשתהכספייםהדוחותטיוטת.והשנתייםהרבעונייםהכספייםבדוחותלדוןכדי

.הדיוןבטרםשעות96לפחותהועדה

אישורםלקראתהכספייםהדוחותלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת
.בדירקטוריוןהסופי

חברילעיוןמועברת,הועדההחלטותפיעלהתיקוניםאתהכוללת,הדוחותטיוטת*
.התכנסותבטרםהדירקטוריון

.הגילויועדתובהמלצותהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריון*
.לאשרםוהאםהדוחותטיוטתאתלתקןהאםמחליטהדירקטוריון

2013.9.30ליוםהדוחותאישורלגבימידע

החברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתלדיון2013בנובמבר12ביוםהתכנסההגילויועדת6
.2013שנתשלהשלישילרבעוןוהקרן

הםהועדהבישיבתנכחוואשרגילויועדתחבריהםאשר,הדירקטורים*
:

.הישיבהר"יו-אורליוינברגס"עו0

.שריףסלאםד"עו0
.משהשטפלס"עו0

לחברהשירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויועדתשלבדיונים*
ומשרד(מבקרח"רו)אברמןגלפנדירדניח"רומשרדלרבות,הכספייםלדוחותהקשורים

.(בחברהפניםומבקרsox404ליישוםמלווה)מועלםח"רו

כספידוחטיוטתלרבות,הגילויועדתהמלצות*
הוכנסושבה,2013שנתשלהשלישילרבעון

שדן2013בנובמבר14ביוםהדירקטוריוןלחבריהועברו,הגילוימועדתהשינוייםכל
הועברוהגילויועדתהמלצות,הדירקטוריוןלדעת.2013בנובמבר26ביוםאלובהמלצות

הדירקטוריוןאישרהאמורהדיוןבסוף.הכספייםובדוחותבהןהדיוןלפניסבירזמןאליו
.הדוחותאת

ועדתר"יושאיןכך,לחברהצ"דחמונהטרםהרבעוניהכספיבדוחהדיוןלמועדנכון(.)
.נחוסדודיצ"דחשלהמינויתוקףסיוםמועד,2013במאי10מיוםהחלגלוי/ביקורת
מטעםלדירקטוריתאורלידוידיאן'גבשלמינויהתקופתהסתיימה2013באוקטובר17ביום

2013בנובמבר17ביום,לכךבדומה.השקעותבוועדתחברההייתהדוידיאן'גב.המדינה

שריףד"עו.המדינהמטעםלדירקטוריתשריףסלאםד"עושלמינויהתקופתהסתיימה
.הביקורתבוועדתחברההייתה



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המאזןתאריךלאחראירועים

ניהולשירותילמתןמ"בעערךניירותפסגותחברתעםהסכםהחברהחתמה2013.10.16ביום
.2013.11.1מהחל,השקעות

שירותילמתןמ"בעהראשוןהבינלאומיהבנקעםהסכםעלהחברהחתמה2013.10.29ביום
.2014.1.1מהחלתפעול

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשל

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

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כטפידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי

בעלויותלחסוךמנתעלוזאת,אחותגמלקופתניהולקליטתלקידוםפועלהחברהדירקטוריון
.העמיתיםשמשלמיםהניהולדמיאתולהקטין
חלףתפעולשירותיקבלתלצורךמ"בעהראשוןהבינלאומיהבנקעםהתקשרההחברה,כאמור

.2014.1.1מיוםהחלהקייםהמתפעל
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדוח
מ"געהסוציאלייםלעיבדיטחשמלאיתערןלניהולחברה-.ע.ל.ק

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

הכוללהרווחעלהתמציתייםהדוחותואת2013בספטמבר30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהבולל,(החברה

שלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופות

.י'בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידע
.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייסלתקופותכספימידעשלסקירה.הישותישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחתתמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

,34IASבינלאומיחשבונאותלתקןגהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

P1Wאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותחבחיעתמכל,ממלאאינול"הנ

.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריובהתאםבאוצרוחיסכוןביטוחההון

~ע"ג"י
"

אביי
'ישית

2013,בנובמבר26

Y. ). pO: lTzipA

.

docn)db"חנו;.(החשגעתאהשג"קקהןוה-.לע.ק,)םמן~1י(כן11,ת7=חשתלמוהןקרןזיהוי,חנדה--

r

.



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
יירקטוריוןר"יוהצהרת

חות)חדנכונותלהבטחהשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףיגחהממשלתיותהחברותלתקנותמהתמס
.(2005-)חתשסיי,(הדירקטוריוןודוחיס)הכספ

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

השתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםונדוחותאתבחנתי.1
להלןיהדשניהם;2013שנתשלהשלישילרבעון(התברק-*לח;מ"בשסוציאלייטלעובדים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדתותאתשבחנתיולאתרלידיעתיבחתאם.2
הנסיבותלאור,שניתטשהמצגיםכדיתנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחםחסרולאמהותית
.בדוחותחמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,חדורותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאתןמשקפיםתדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימוונסלקביעתםאחראית,כזוהצהרתהמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהמהליטבקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורןונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונחליםבקרותשלפיקוחנותתתלקביעתםגרמנו
שלהחכנהתקופתבמהלךכפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברתהמתייחס
.הדוחות

החברהשלשמבקרההשבוןלרואהגילינו,כזותצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבחפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייטהליקוייםכלאת(א)
תחברמיכולתעללרעתלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
,כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנתליםבחשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן/,

יי4ין
~

ע.
ברדליתתאר5

~

חדירקטוריוןר"ו

-ר-



מ"בעסוציאלייםלמוגדיםהשתלפיתקרןלניהולחברתקן4
ל"מנכהצהרת

ת)הדותנכונותלחבטחתשניתנושננקטהוהמצגיסהפשלוהבדברמסףח"ד)הממשלתיותהחברותלהקאתשחתאס
.(1-2005"וותשס,היירקטוריוחודוההכספיים

:כימצהיריו,דוויקצפרא,אני

השתלמותקרןלניחולחברהע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתחכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניחם)2023שנתשלהשלישילרבעון(החברה-ולהלןD1"Yסוציאלייםלעובדים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאתרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיוגיהוץמהותיתעובדתשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותחמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
את)הכספיחמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבשיפןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

,בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלתפעזלותתוצאות

בחברהולהונקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרחהמצהיריםבהברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוגיותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםנקרותשלפיקוחהתחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהעךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצחיריםבהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעתייםהליקוייםכלאת(נ()
החברהיכולתעללרעהלחשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מיתיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלעם
,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאתרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדישילבאמוראין

~י,ין צפתאריך

-8-



פ"בעסוציאלייםלעובדיםתשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
הצהרת

כספיםנהל"

חדוחותנכוותלהבטחתשניתנווחמצגיסשננקטוחפשלותבדברשסףשותהממשלתיותהחברותלתקנותכחמאס)
.(2005-תתשסייו,(הדירקטוריוןודוחחכספייס

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

השתלמותקרןלניהולתברחע.ל.קשלחדירקטוריוןדוחואתהכסריסחדוחוונאתבחנתי.1
לחלןיחדשניחס)20!3שנתשלהשלישילרבעון(התברח-ולחלןמ"בעטוציאלייסלעובדים

.(תדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסחדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבחתכם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהטחסרולאמחותית
,בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתימ"בחת.3
ואתתכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

,בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםתחברתשלהפעולותתוצאות

בחברתולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווחצחרחחמצהיריםבחברהאתריסלצד,אני.4
או,כאלחתתליםבקרותקבענולכךבחתאס.בדוחותחנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלחבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחכןתחתלקביעתםגרמנו
שלחתכנהתקופתבמתלךבפרט,בחברחאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברהתמתייחס
.חדוחות

חחברחשלהמבקרהחשבוןלרואתגילינו,כזוהצחרתחמצהיריסבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתחתיכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריון

שלבחתולתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםחליקוייטכלאת(א)
החברהיכולתעללרעתלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
,כספימידעלדווח)לטכס,לעבד,לרשום

עובדיםאומנחליםבהשמעורבים,מחותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(כ)
:החברהשלכספידיווחעלתפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יג%11,
,ר%"
כלכפיסמנחל,אתגנבדורוןרוצחונאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןלניהולחגרהא.ל.ק
ל"מנכהצחרת

ptwאגףשל"תילוייםדחות,חצחרות-כספידלוחעלפנימיתכבקרח9ש7-201מוסדייםגופיםלחוזרבחתאם)
.והסרוחביטוח,ההון

:כימצחירה,דוויקצפרא,אני

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניחולתברחע.ל,קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":ולהלן2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברת":ולחלן

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובחןתנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעתייטהכספייםונדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,חמחותיותחבהעותמכל,נאותבאוץ

.בדוחו1מכוסיסולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזותצהרחתמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן1חחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתהגילוילבי
ונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליסבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברחהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרחקבענונוה
ולכךהכספיהדיווחמתימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקוהמיועדת,כספי

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםחכספייסשהדוחות
;החוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהתברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתחערכנוען
התקופהלתום,הגילוילגביוחנהליםהבקרותשלתאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןחערכתנועלבחתבססבדוחהמכוסח

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
חפנימיתחבקרחעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,חמבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריסאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהוצסס,החברחשלחדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כעפידיווחעלהפנימיתחבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייטסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתחבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאונתבין)מהותיתבין,תרמיתכל(ל)
דיווחעלחחברחשלהפנימיתכבקרהמשמעוהיתפקידלחסשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ליש411
ל"ליהעחישנכצפראתאריך
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מ"מעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
משפיסמנהלהצהרת

שוקאגףשלוגילוייסיידוחות,הצהרות-כספידעותעלפנימיתבקרה"9-2010-ומוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
.וחסכונןביטוח,ההון

:כימצחיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.הדוחיק":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון('החברתי"יולהלן

מצגבוהסרולאמתותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןתנסיבוונלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמתותיתעובדהשל
.בדחהמכיסהלתקופהבוזתייהסמטעיםיהיולא

משקפיםבדותהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםחכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4
-וכן;מחברהשלכספידוווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלמקותנותחתלקביעתם)גרמנאו,כאלהונהליםבקרותקבענו4ה)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוהשלחהכנחתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבעתונס
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםחכספייסשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתהצגנו)התברחשלהגילוילגביוהנחליםהבקרוחשלהאפקטיביותאתהערכנו(ע
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי)מסקנותינ
-וכן;הערכתהעלבהתבססברוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריוןהמבקריההשבוןלרואהגילינויןהצהרההמצהיריםבחברחואהריסאני.5
לגביליותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,תחברהשלחדיוקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתה)אבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(14)
ההברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיונהבקרה
-וכן;כספימידעעללדווח)לעכס,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלחמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

לל
"

,
ןפ4

' כתפיסמנחל,,ארגיכדורוןרופהתאריך
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"למן.

סוציאלילעובדיטהשתלמותקרןלניהולברה

-

מ"בעם

mתמצית
~
llj_תכספיחפצבעל

(הדשיטשקליטבשפי)

ליוםעיוםעיוע
25/9/30(.)22/9/302022/22/32

(מנוקר)מבוקהלא(מבוקרלא)בקאדר

נכסים

נטו,קבוערכוש

ר3101134חובהויתרותחייבים

352212293מזומניםושנויס)מזומנ ---

363329הנכסיםכלסד
344

---

1

--מניותחון

התחייבויות

4201616נטו,לשבויםהסגותבשלתתחייבויות

5343313328זכותויתרותזכאים ---

363329344והחתהייבהחצההוןכליך 4

-י

.א.2ביאורח"ר,מחדשצוג(.)
המצורפיפהבשדיט

"
abaהלק4חיט

i

.השיפייטפתדוחיתנפרד

"ח""
"'ע%ל11

--
,

4י" יכיר
"הדירקטורי

כלביםמנהלדירקטוריוןוחברתל"מנכ



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

והפסדרתחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2/9/302012/12/31ג(-)12/9/3013/9/30(.)13/9/30ביאור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)מבוקרןלא]

009,2172,2723803860,2נטו,ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

44225מימוןהכנסות

013,2176,2725805865,2ההכנסותכלטד
.-.-.............------.............-.......................

76,2725805865.2ן6013,2וכלליותהנהלההוצאות

76,2725805865,2נ21013ההוצאותכלסו

-----לתקופהרווח

--==--======
.א,2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.הכספייםמהדוחותנפרדגלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןפרטיתממשלתיתחברההינההחברה.ב

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1[8%"להלן)IFRSבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוהותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-

אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/9/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/9/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

wבאומדניםשימוש.ב )wl1>דעת
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
,ההברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-15-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(*)12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)חובהויתרותחייבים-3ביאור

(")107732מראשהוצאות
(*')(365-קשוריםצדדים

1011347חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

ליוםליוםליום.מחדשסווג(.')
2/9/302012/12/31ג(ל13/9/30

(מבוקר,(מבוקרלא)(קר)מבלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

ZQ1414חופשהבגיןהתחייבות

211424נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בספטמבר30ועדהשנהמתחילתבתקופהח"שאלפי24לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012בשנתח"שאלפי32סך),2013

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(מ
ליוםליוםליום

13/9/30(.)12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(קר)מבלא)זכותויתרותזכאים-5ביאור

("')452733ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

(*')247162)66לשלםהוצאות

('")13239133קשוריםצדדים

28ננ1ננקבזכותויתרותזכאיםהכלסך

א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מחדשסווג(..)



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
ג2/3ג/2ג2/9/3020ג(')3/9/30ג2/9/30ג(ל3/9/30ג

(מבוקר,(וקר'מגלא,(מבוקרלא,(מבוקרולא(מבוקרהאצלליותהנהלההוצאות-6ביאור

35825712091354ונלוותעבודהשכר

1051093037151לדירקטוריםתשלומים

3--12והפחתותפחת

08ן54911827ביטוחים

אח
~

3737141250ותקשורתקתמשרדיס

1241157570149שיווקופרסום

727667245224896מתפעליםלגורמיםתשלום

21331372103402השקעותתיקניהולדמי

366561140232692מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

282411960אחרות

21%61%1ב112122ה11וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמבגיס
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוור2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

7מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
-9-2010),

ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו
.הכספים

נוסףמידע-8ביאור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

המאזןתאריךלאחראירועים-9ביאור

ניהולשירותילמתןמ"בעערךניירותפסגותחברתעםהסכםהחברהחתמה2013.10.16ביום
.2013.11.1מהחל,השקעות

שירותילמתןמ"בעהראשוןהבינלאומיהבנקעםהסכםעלהחברהחתמה2013.10.29ביום
.2014.1.1תפעול

-18-



השתלמותקרןע.קיל
סוציאלייםלעובדים

בינייםכספייםדוחות
2013בספטמבר30ליום

(מבוקריםבלתי)



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

בינייםבתפייםדוחותתמצית

(מבוקריםיבלתי

2013בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים



15ש
שלהמבקרהחשביןרואהשלסקירה"ד
סוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרן-.ע.ל.ק

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

ושלושהתשעהשללתקופותהעמיתיםבזכויותהשינויים%ודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2013בספטמבר31

בינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשים
.בינייסיילתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלה

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלJIpD>O1ביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזיחיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתהתתמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתניעלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל4גחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבסאשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההין

'ושותאבדם,כלקיד,ירדני
"ירקתי

מפרגדו,סג2(
ר

~
1ושבון,אי

2013בנובמבר26

~
pOATzip.5.Y.-11השתגשק"alvb

I1

N60(ק11-המ1קרהחסמינאה~שיךה,קקזוח-לע.ניקסיציאיייםימש0ינןר1ינשי.



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הזנחותנכונותלחבטחת))שניתחמצגיס)שננקטוחפשלותבדברשסףמלחהממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-!התשסי,(הדירקטוריוןדוח)חכספייס

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

השלישילרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלחכספייטהדוחותאתבחנתי.1
2013שנונשל

.(
.הדותוו0-להלן

עובדהשלנכנןלאמצגכולליםאינסהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיכותלאור,שגיוננושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדנושלמצגבהםחסרולאמתותיה
.בדוחותתמכורנהלתקופהבהונייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםחכספייםהדוחות,הדוגיותאתשבחנתיולאתרלידיעתיבהתאם.3
השיעייםאתוכןחקרןשלהפעימתתוצאותואתתכספיחמצבאתהמהותיותחבחינות
.בדוחותחמוצגיסולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברחולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזותצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהנהלים)בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותכנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלחבטיחתמיועדיס,כאלתונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתטגרמנו
שלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבנוברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותת)ווולש,ווהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,חעלוליסכספידיווחעלפנימיתבקרח
.כספימידעולדווחלעכס,לעבד,לרשום

עובדיםאומנחליםבהשמעורבים,מתותיונשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלן!)
.ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריט

.דיןכלפיעל,אחרכגאדסת)מאהריאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

קן
ר11ן

,.ן84"
דליתזואריד

_gL_._
הדירקטוריון



סיציאלייסלעבדיםהשתלמותערוע.ל.ק
ל"מנכהצחרת

הדוחותנכוותלחבטחתשניחנווחמצגיםשננקטוחפשלותבדברטסףדות)חממשלתיותת)חחברלתקניתבתכסס)
.(1-2005,חתשסי,הדירקטוריותודוחס)חכספו

:כימצהירה,דוויקצפרא,אני

השלישילרבעוןסוציאלייםלשבדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםחדוחותאתבחנתי.ג
.(חדוחות-ולהלן2013שנתשל

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתימ"בחת.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדתשלמצגבהםתפרולאמתותית
.בדוחותתמבוסהלתקופוןבחתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבחן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדותותאתשבהנתיולאתרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןחקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמחומיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלחעמיתיסבזכויות

בחכרהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצחרתהמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלחנחליט)בקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מחותישמידעלהבטיחחמיועדים,כאלחונחליםכקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמת
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןחמתייחס
.הדוחות

החברתשלהמבקרהתשכוןלרואהגילינו,כתחצהרחחמצחיריסשהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלתולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתהחמחוהיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעתלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרון
.כספומידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנחליםבהשמשרבים,מהותיתשאעהוביןמחיתיתבין,תרמיתכלח)
.התברחשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

לגק
-דוהקדממהמצפראתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקדוע.ל.ע
כספיםמנהלהצחרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשמקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיוהההברותלתקנוהבהתאם)
,(2005-ו"חתשס,(רקטוייון,הזודותהכספיים

:כימצהיר,ארגוברורחדורוך,אני

השלישילרבעוןסוציאלויסלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.תדוחוחם-לתלן)2013שנתשל

עובדהשלנכוןלאמצגכולליטאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם,2
הנסיבותלאור,שניתנושתמידיםכדיהנחוץמצוותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמתותית
.בדוחותהמכוסהלתקופחבהתייחסמסעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכלנאוקבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכעפיהמצבאתהמתותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםתקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבהברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתטגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרההשבוןלרואתגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותותחולשותהמשמעותייםתליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליטכסטדיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמתותיתבין,תרמיתכלה)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתכבקרחמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילנילבאמוראין

/'ר

~

-1י,11
,-

אדורוןח"רותאביך

"
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותירוע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"ויכייס;דוהיה,הצהרות-כספידיכהעלפנימיתבקרח"7-9-2010מוסדייםפיס)גלחוזרמהתפס
.(ן)וחסכביטוח,ן)חח

:כימצהירה,דוויקצפרא,אני

("הקרן":ולהלןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהרבעוניחדוהאתסקרתי.1
.("הדוח":לחלן;2013בספטמבר30בעםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמחותיהעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותם)נכללבמןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמחותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופחבתתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,גאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוחתנועחהעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומטלקביעתםאחראיםזוהצברחחמצהיריסבהברהואחריםאני.4
-וכן1הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתהגילוילגבי

"
ונהליסבקרותשל.פיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליסבקרוחקבענו(

ידיעל)לידיעתנמובא,לקרןהמתייחסמהוונישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלת
,הדוחשלחהכנהתקופתבמחלךבפרט,בהברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחה)א,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבעה(:מ
ולכךהכספיחדיווחמתימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדה,כספי

ולהוראות8%51)בינלאומייםדיווחלתקניבחתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביחגהליס)הבקהותשלחאפקטיביותאתחערכנו(ג)
התקופהלתום,חגילוילגביוהנהליםהבקרותשלחאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיחערכתנועלבחתבססבדוחהמכוסה

זחברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרחשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרחעל,מחותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-כן).לקרןהנוגעכספידיווחעלחחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואתגילינוווהצחרתהמצחיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרחלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,חדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתהחמחותיותוהחולשותהמשמשתייםהליקוייםכלאת(ו()
חחברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרח
-וכן;לקרןהננגעכספימידעעללדווח)לסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבת,מהנתיצושאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב;
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןחנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ין1
ציאריך"
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סוציאלייםלעובדיםהשהלאיתטרוע.ל.ק
כשפיםמנהלהצהרת

שוקאגףשלוגילוייסיידוחות,חצהרות-כספידיזוהעלפנימית,בקרו"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
.וחסכםביטוח,ההין

:כימצהיר,ארגובזורוןח"רו,אני

("הקרן":ולהלןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.נ
.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדתשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספוומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחיטתמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוחתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונתליםבקרותשלולקוומסלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברתואחריםאני.4
-וכן;הקרןשלכספודיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבעם(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןתמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלת
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחהאו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבעה(נב
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהpDv<המיועדת,כספי

ולהוראותmFRSIבינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתהצגנו)הקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיבעתלגבימסקנותינו
-וכו;הערכתהעלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהתברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגיליע(י
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידעוחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידעותעלחפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמשתייסהליקוייםכלאת(וא
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-כן)ןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווהלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנחלהמשרבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלה)
דיווחעלהחברהשלתפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןההגעכספי

,דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין זיויםי. 4,
מנהל,אלמוגדורוןח"כיעאריד

~

ס!עפ
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותטריע.ל.ק

מאזנים

מצרפי

(הדשים.שקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
ג2/3ג/2ג9/3020/ג2ג*)3/9/30ג

(שבזקרמבוקהולאמבוקהלא;

שוטףרכוש
088,20476,60987,23מזומניםושווימזומנים

339(*ף171507ויתרותחובהחייבים
259,2060483326,24

----------.--------.
מיגנטיוההשקשת

726,371058,335סחיריםחובנכסי
434,360

910,35465סחיריםשאינםחובנכסי
,46010,44

288,75830,71276,75מניות

770.139867.109530.118אחרותמשקשת

694,622azo5e3הפיננסיותחהשקעותכלסד
250,598

סי
76ג953,642203,624622חוכסיםכל

========י

-978,5-זכותויתרותזכאים

53העמיתיהזכויות
~

642225.8%6576.622

03576,622ג953624ן64העטלפיםוניהוהההתחייבויוהכלסן
2="=-ן-

.לקבלפדיוןגסכוללתהיהרה('מ

חכסלדוחותהמצירפיסהבאורים

~

,מהםנפרדדלהיחלקמהוויםבינייםים,

ן-
וליליץ

דויאוצווח"רודוויקצפרא/בראוןדליתהכספייםהדוחותאישורתארין
כספיםמנהלדירקטוריוןוחברתל"מהנהדירקטוריוןיוקיר

-8-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(.)12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

293,19566,59787,22מזומניםושווימזומנים

335(**)166503חובהויתרותחייבים

459,19069,60122,23

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

פיננסיותהשקעות

347,365202,330293,355סחיריםחובנכסי

910,35465,46010,44סחיריםשאינםחובנכסי

288,75830,71276,75מניות

664.139768,109429,118.אחרותהשקעות

209,616265,558008,593הפיננסיותההשקעותכלסו

668,635334,618130,616הנכסיםכלסד
==================

-977,5-זכותויתרותזכאים

668,635357,612130.616העמיתיםזכויות

668,635334,618130,616העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך
==================

.ב.2ביאורראה,מחדשסרג(י)
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרה(..)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/31ב/12/9/302012(.)13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

795910200,1מוומניםושווימזומנים

544חובהויתרותחייבים

800914204,1
--------------------------------

פיננסיותהשקעות

379,6856,4141,5סחיריםחובנכסי

10699101'אחרותהשקעות

485,6955,4242,5הפיננסיותההשקעותכלסך

285,7869,5446,6הנכסיםכלסך

-1-זכותויתרותזכאים

285,7868,5446,6העמיתיםזכויות

285,7869,5.446,6העמיתיםוזכויותהתהחייבויותכלסו

-=4===

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכניףדוחות

מצרפי

(חדשיטשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחידשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימישהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/9,302012/12/31(ל12/9/3013/9/30(.)3/9/30ג

(למבוקר(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

356(15)(23)368722מזומניםושוויממיומנים

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

:מהשקעות

8,7864.21"566,12963,14748,51סחיריםחובמנכסי

958,1601,3750701.1672,4סחיריםשאינםחובמנכסי
084,5486.5240,2(171)474.8ממניות

",205,7021.11053,6624,8258אחרותמהשקעות 203,30414,29665,7,693,23034,37

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

4966261586הכנסותאחרות

620,30202,30668,17693,23476,37ההכנסותכלסד
............------------------------...........-----------

השאות

009,2172,2723803860.2ניהולדמי
535224186133376השקעותניהולעמלות

1711738439309מסים

715,2569,2993975545,3ההוצאותכלסד

905,27633,27675,16718,22931,33לתקופההוצאותעלהכנסותשדף

==-,========

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.;

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכתפייםלדוחותהמצורפיטהבאורים



סיציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
והוצאותהכנסותזוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(נהפסדיםהכנסות

מזומניםושוויממזומנים

:מהשקעות

סחיריםחובמנכסי

סחיריםשאינםחובמנכסי
ממניות

אחרותמהשקעות

אחרותהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

988,1ניהולדמי
534השקעותניהולעמלות

171מסים

693,2ההוצאותכלסך

765,27לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

הכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

לשלושתלשלושתלתשעת

לשנההחירשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימו
פיוסביוםביוםביום

(*)12/9

~

11%12012/12/31ויו,ייוש311,1 (1מב1קר(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

710(25)(22)339

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

805,14686.5799,7662,21

601,3780701,1672,4

(171)084,5486,5240,2

016.11050.6621,8251.8

251,29600,17607,23825,36

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

66261586

027,30601,17600,23250,37

לתשעת

החודשים

שהסתיימו

ביום

13/9/30

(מבוקרלא)

360

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

417,12

958,1

474(8

200.7

049(30

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

49

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

58

~

30

156(2715796837(2

222186132374

1]א1

2155198596731520

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

271476616161221633331730

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

.מרוםנפרדבלתיחלקמהוויםביניים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהתודשיםהתודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימישהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

13/9/30(*)12/9/3013/9/30(*)12/9/302012/12/31

(מבוקר)מבוקהלא)(מבוקרלא)(מבוקריאמבוקהלא)

(הפסדים)הכנסית

זן81227(מזומנהושוהמכטומנימ
.....--.------------------.-..-..--.------------------------

:3-כן1גוו,ן!רן%1כ

202ב149158628סחיריםחובמנכסי

55347אחרותמהשקעות

1541636586209

1621756793226ההכנסתוכלסך

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

הוצאות

211687דמיניהול

12-1מתקעותניהולעמלות

221888סדכלההטשת

1401575985לתקופההוצאותעלהכנסותעידף

==-==-==--

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(ל

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצירפיסהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיוניסבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלנושעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

13/9/30(.)12/9/3013/9/30(.)12,9/302012/12/31

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

576,622916,590293,623964,592916,590התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

-ת-----------------------------......--------..----.....-.------------------

566,66687,62830,24844,22102,84גמוליםמדמיקבולים

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

(376,64)(969,15)(634.13)(340,50)(601,49)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

85755444150690השתלמותמקרנותהעברות

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

מהקרןצבירההעברות

(687,22)(482,4)(255,8)(,225,3)(350,25)השתלמותלקרנותהעברות

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

(997,21)(332,4)(211,8)(671,12)(493,24),נט,צבירההעברות

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

905,27633,27675,16718,22931,33והוצאותהכנסותמדותמועבר

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

953,642225,618953,642225,618576,622התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.ב,2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהנספייםלרוחיתהמצורפיםהבאורים

-14-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיטהחודשיםתחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוטביוםביום

12/9/302012/12/31(.)3/9/30ג12/9/30(*)13/9/30

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

130,616631,588942,615870,588631,588התקתהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

127,66451,62661,24741,22745,83גמוליטמדמיתקבולים

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

(835,63)(919,15)(604,13)(931,49)(281,49)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות
8574824491546השתלמותמקרנותהעברות

224--273200מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(657,22)(482,4)(983,7)(225,13)(078,25)השתלמותלקרנותהעברות

.254)(577,1)(8)(727,3)(125,1)העברותביןמסלולים
" (141,26)(968,5)(947,7)(270,16)(5ג,073)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

765,27476,27616,16633,22730,33והוצאותהכנסותמדוחמועבר

30,616נ668,635357,612668,635357,612התקשהלסוףהעמיתיםזכויוה

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג('ו

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמשרפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמילח

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחודשיט

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוטביום

2/31נ/12/9/302012(.)12/9/3013/9/30(.)13/9/30 (מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא,

446,6285,251התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

7094,4285,2

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

439236169103357גמוליטמדמיהקמלים

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

הס(320)לעמיתיםתשלומיט

"
(541)(50)0ק)

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

לקרןצבירההעברות
72-59144-השתלמותמקרנותהעברות

125,1727,35577.1254,4מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות
(30)-(272)-(272)השתלמותלקרנותהעבתת

(224)--(200)(273)מסלוליםביןהעברות

144,4נ,636(264)580599,3נטו,צבירההעברות

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

לתקפההוצאותעלהכנסותעודף

1401575985201והמאותהכנסותמדוחמועבר

85התקתהלסוףהעמיתיםזכאות

~

7868,5285,7868,5446,6

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכשפייטלדוחותהמצורפיטהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

.אליהםשנלווולביאורים2012
מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.9.30ליוםההשוואהמספרי.ב

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנהיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכמפייס


