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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

בינייםדוחות

2013במרץ31ליום

(מבוקריםלבלתי

הענייניםתוכן

עמיד

5-2הדירקטוריוןדוח

6החשבוןרואהשלסקירהדוח

11-7הצהרות

12הכספיהמצבעלדוחותתמצית

13הכוללהרווחעלדוחותתמצית

18-14בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013במרד31ליוםהדירקטוריוןדוח

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

הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניחול
הקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר9ביוםתאגידיתגמלכקופת
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםמיועדת

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

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

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד .שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותההברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

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

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

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

ההשקעותועדתלהוראותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
.והדירקטוריון

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

ליישוםמלווה,פניםמבקר:ביניהם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
ספקי,מידעאבטחתמנהל,צלמערכתמנהל,המידעטכנולוגיותבווקוםייעוץ,%50-404

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנט



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

הקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

שכירים

נטו,הקרןנכשיסך

2013/3/31(*)
-

2012/3/31(**)012

756,623961,599130,616כללימסלול

483,6208,4446,6מניותללאמסלול

239.630169.604576,622הכלסך

.בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשהחקרןנכסישיערוך(.)
בחודש29-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(..)

הקרןתשואות

,י,!~נג,ם,,2,;א
'

,י','ן,5ש"
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;יןיצהי.,,'ירי,ן'ן

2013/3-12012/3-12012/12-1

%84.1%76.2%24.6כללימסלול

%42.0%01.1%20.5מניותללאמסלול
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הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

262,20129391,20הפקדות

(758,17)(63)(695,17)משיכות

(684,5)-(681,5מקרנותזכויותהעברת
(אליהןואואחרות

-(50)50ממסלולנטוזכויותהעברת
(אליואו)בקרןאחר

(051,3)16(067,3)נטוצבירההכלסך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותערןלניהולחברהע.ל.ק
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי646-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליך

כללימידע

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

ועדתשלבמתכונתפעמים4מתוכםבשנהפעמים6לפחותמתכנסתביקורת/הגילויועדת*
לעיוןמוגשתהכספייםהדוחותטיוטת.ושנתייםרבעונייםכספייםבדוחותלדיוןגילוי

.הדיוןבטרםשעות96לפחותהועדה
לקראתהכספייםהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותמגבשתהגילויועדת

.בדירקטוריוןהסופיאישורם
כועדתגםמתפקדתשכן,לההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההגילויועדת

.ביקורת

הדוחותבטיוטתתיקוניםנערכים,כאמורביקורת/הגלויועדתהמלצותגיבושלאחר*
הדירקטוריוןלעיוןמועברתהדוחותוטיוטתהגילויבועדתשהתגבשהדיוןפיעלהכספיים

.התכנסותבטרם

היכןעדכוןמקבלכךכדיותוךהכספייםהדוחותבטיוטתודןמתכנסהחברהדירקטוריון*
בטרםשמתקבל,הגילוימועדתלפרוטוקולבנוסף)הגלויועדתפיעלתיקוןבוצע

לפנישהונחהדוחבטיוטתשבוצעוהתיקוניםכלנרשמוובוהדירקטוריוןשלההתכנסות
אוכזהתיקוןעודלהכניסאוכלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,(הוועדה
.אחר

והקרןהחברהשלהכספייםהדוהותבטיוטתלדיון2013.5.21ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2013שנתשלהראשוןלרבעון

2013.3.31ליוםהדוחותאישורלגבימידע

:הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
ביקורת/גילויועדתוחברתדירקטורית-אורליוינברגס"עו0
.גילויועדתישיבתר"ויוביקורת/גילויועדתחברת,דירקטורית-שריףסלאםד"עו0

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
ח"רוומשרדאברמןגלפנדירדנימשרדמבקרח"רווכןהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה
.בחברהsox-התהליךאתשמיישםמועלם

כלהוכנסושבה2013שנתראשוןלרבעוןכספידוחטיוטתלרבות,הגילויועדתהמלצות*
אלובהמלצותשדן2013.5.22ביוםהדירקטוריוןלחבריהועברו,הגילוימועדתהשינויים

לפניסבירזמןאליוהועברוהגילויועדתהמלצות,הדירקטוריוןלדעת.3013.5.28ביום
.הדוחותאתהדירקטוריוןאישרהאמורהדיוןבסוף.הכספייםובדוחותבהןהדיון

שלהראשוןהרבעוןבמהלךביקורתועדתר"וכיוהשקעותועדתר"כיוכיהןנחוםדודיח"רו(ל
חברישלפרטיהםביתר.2013במאי10ביוםבחברהמינויותוקףתוםועד2013שנת

31ליוםההברהשלהדירקטוריוןלעומתדוהשינויהיהלאהביקורתועדתוחבריהדירקטוריון

.2012בדצמבר



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולתברהע.ל.ק
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדות

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

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

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה

הקרובהבשנהלהתפתחותצפי

בעלויותלחסוךמנתעלונאת,אחותגמלקופתניהולקליטתלקידוםפועלהחברהדירקטוריון
.העמיתיםשמשלמיםהניהולדמיאתולהקטין
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שלהמניותלבעליהמבקרהאשטןרואהשלסקירהיח
מ"געהסוציאלייםלעובדיטהשתלמותקרולניהםחגרה-.ע.ל.ק

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

שללתקופההכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2013במרץ31ליוםהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

לתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימהחודשיםשלושה

.בינייסיילתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיולשבתאותלתקןבהתאםאלהביניים

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34IASבינלאומיוכשמנאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריובהתאםבאוצרוחיסכוןביטוחההון

,
~

ר8קי
ושיתימן

ע
חשב4ןריאי

2013,במאי28

.0ט(מנהלתחברה8.7תחשטןרואהשלסקירהדוח-ש.ל.קהשתלמווטמכתביסי2013יקרןלייהילתברח-.ע.ל.ק(ל:הק21עץ



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותיהתאס
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

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

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

קקזלג

"
ע(./ל;גימ,
הדירקטוריוןיגער,בראוןדליתתאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

הדוחותכונות)להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותחחבחתלתקנותנהתאס;
.(2005-התשסה,:הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

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

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטורייןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:1)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

הת
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ל"מנכ,פריילהטתאריך



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

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

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהלים.בהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

gf
טרונקי

לד_ תאריך
כספיםמנהלארגיםדורוןח"רו



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,פרייצחק,אני

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ש
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבנגופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברחשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

_1~1_111נ"
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםתפיםלחוורבהתאם)
.וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגוםדורוןח"רו,אני

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעהיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ילהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מחותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

13מקי://עק
/עכספי,ארגוםדורוןח"רותאריך
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u//yb סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

הכספיהמצבעלזוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום
12/12/31

(מביקר,

ליוםליום
2012/3/31(.)יו1ו,ין

מבזקהלא,קה.מגלא,ביאור

נכסים

35נטו,קבוערכוש

9ד334חובהויתרותחייבים

521361מוומניםושווימזומנים

--
558445הנכסיםכלסך

=======

12ב

--מניותהון

התחייבויות

41913נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5539432זכותויתרותזכאים

--
558445וההתחייטיוהההוןכלסך

======

"
.'א.2ביאורראה,מחדשסווג(

הכספייםמקדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיטהבאורים
,,מ

gf,/.,;,,י,ג,,י יצוג.בדא'דליתהכספייםהדוחותאישורתאריך

וחגל"מנכהדירקטוריוטר"יו
ארגובדורון/ח"רופרי

,קס/מנהלרירקטוריון
12-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

והפסדרווחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שנסתיימה

ביום

12/12/31

מבוקס,

החודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימו

ביוםסיוט
2012/3/31(.)ג13/3/3ביאור

(מבוקרלא,(קר)מבלא)

860,2 645704נטו,השתלמותמקרנותניהולמדמיהכנסות

11מימוןהכנסות

865,2 646705ההכנסותכל9ך

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

865,2

21865

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

6646705וכלליותהנהלההוצאות

646705ההוצאותכליך

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

.'א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

הכשפייטמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםתמצורפיםהבאוריט



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.י
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

כללי-1ביאור

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
,הוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
.הציבוריבסקטורשכרתסכמיבמסגרת1976בדצמבר9ביום

גמעקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

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

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("18ש"להלן)IFRSבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלהברתואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

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

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/3/31ליוםהשוואהמספרישלמהדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

pבאומדניםשימוש.ב 'wl1>דעת
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

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

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-15-



מ"בעסוציאלייםלעיבדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליוט

2012/3/3112/12/31(.)ג13/3/3

(מבוקר)(קר)מבלא)(קר)מבהאחובההתרותחייבים-3ביאור

6581מראשהוצאות

282146קשוריםצדדים

347947חובהויתרותחייביםכ"סה
---

.'א.2ביאורראה,מחדשסווג(ר

ליוםליוםליום
12/12/31נ2012/3/3(*)ג13/3/3

(ומבוקר(מבוקרולא(מביקילא)נטו,לעובדיטהטבותבשלהתחייבחות-4ביאור

)19136חופשהבגיןהתחייבות

1211%נטו,לעובריםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

(2012בשנתח"שאלפי32סך),התקופהבמהלךח"שאלפי8לסךהסתכמומוגדרההפקדהתוכניותבגיןההוצאות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו

.'א.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

ליוםליוםליום

ג2/3ג/2012/3/3112(ל3/3/31ג

(שכיקר(מבוקרהא(מבוקייאזכותחתמותזכאים-5ביאור

285414193לשלםהוצאות

25415135קשוריםצדדים

-3-אחרים

531432saזכותויתרותזכאיםהכלסך

.'א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)



הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)2012/3/3112/12/31

(קר)1מב(מבוקרנלא(קר)מבלא)וכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

12281354ונלוותעבודהשכר

4137151לדירקטוריםתשלומים

113והפחתותפחת

1932108ביטוחים

141350ותקשורתמשרדיםאחזקת

2624149ופרסוםשיווק

242221896מתפעליםלגורמיםתשלום

72105402השקעותתיקניהולדמי

97180692מקצועייםשירותים

121160אחרות

---
646285SSgוכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.'א.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

-7



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברהע.ל.ק
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

הסואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

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

.הכספים

נוסףמידע-8ביאור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

המאזןתאריךלאחראירועים-9ביאור

החברה.התפעולשירותיהפסקתעלהמתפעלמהבנקהודעההחברהקיבלההמאזןתאריךלאחר
.חלופימתפעללאיתורנערכת

-18-



השתלמותקרןע.ל.ק
סוציאלייםלעובדים

בינייםנספייםדוחות
3201במרץ31לסם

(מבוקריםבלתי)



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםיבלתי

2013במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמיד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאזנים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםלדוחותביאורים



REMNITSKI,יייב.וו

ST

:

שלתמגקרהחשבוןרואהשלסקירהדח
סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.ק

סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.קשלהמטרףהכספיהמידעאתסקרנו

~

ליוםמאוןהכולל,(הקרן-הלן

שהסתיימהחודשיםשלושהשללתקופההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2013במרץ31

לתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותו

.י'בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאות
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
עםבעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת

מצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהלוומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשים

לנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפה

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיג
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

rהכספישהמידעלסמרלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס ~m>הבחינותמכל,ערוךאינו

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלובינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

ן1%

םי?"
~

'רףילקשית

2013במאי25

Y , ), pO: lTzipA,-%1סימנהמס,,)א,ס1צם,ל711זהשתימרתקט

.49(ק11-המבקוהתשטןרואהשיסקירהז1ך-.ע.).12ק"



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

דירקטוריוןר"יוהצהרת

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

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

הראשוןלרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשל

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
,בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואתגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלקולדירקטוריון

"
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
,כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלנט
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאתריס

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נ01קל(/)זב
ברדליתתאריך

"
הדירקטוריוןר



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

ל"מנכהצהרת
השחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןוחחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

הראשוןלרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשל

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

"
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

וע



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו,הדירקטוריוחודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

הראשוןלרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנתשל

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוהות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

קזע

""
,

~

,ךגע,
דורוןח"רותאריך

~

כספיםמנהל,וב



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

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

.וחסכםביטוח,ההון

:כימצהיר,פרייצחק,אני

.1.
("הקרן":לחלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהרבעוניהדוחאתסקרתי
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

"
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ע
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרחעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרחלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורהולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיוותעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:!)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין ה,.
" ",קיע

,

~

)0
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

כספיםמנהלהצהרת
וגילוייםשחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםעפיםלחוזרבהתאם)

שוקאגףשל" .וחסכםביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("הקרן":להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.קשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1 :להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון

.("הדוח"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנתוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדותהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכמפייסהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיתמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(:1)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכו,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלחחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(י
הפנימיתהבקרהעל,מחותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבזעופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלההברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןתרמיתןכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאתריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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"דורוןח"רותאריך
כספיס,מנוזל,וב



ליוםליוםליום
13/3/31(*)2012/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
מזומניםושווימזומנים
חובהויתרותחייבים

987,44975,61987,23

638.1121.15339
461625096,77241326

פיננסיותהשקעות
סחיריםחובנכסי
סחיריםשאינםחובנכסי
מניות

אחרותהשקעות
הפיננסיותההשקעותכלסך

230,343701,321434,360

906,42338,51010,44

1276,75ך,873,77683

605,119372.82530.118

614,583094,527250,598
------------------------------------

6301239190,604576,622הנריםכלסי

=======י-==

21

239,630169,604576,622העמיתיםזכויות

239,630190,604576,622העמיתיםהכויותההתחייבויותכלסך

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

.'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(4)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםים!הכסןלדוחותהמצורפיםהבאורים

א1

לכלקי,זכ
,,ע

בראגדליתהכספייםהדוחותאישורתאריך
מרןהדירקטוריוןר"יו

1

)atDV



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/31ב/2012/3/3112(.)13/3/31

(מבנקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

173,44265,61787,22מזומניםושווימזומנים

626.1099.15335חובהויתרותחייבים

799,45364,76122,23

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

פיננסיותהשקעות

676,337321,318293,355סחיריםחובנכסי

906,42338,51010,44סחיריםשאינםחובנכסי

873,77683,71276,75מניות

502.119275,82429.118אחרותהשקעות

957,577617,523008,593הפיננסיותההשקעותכלסד

756,623981,599130,616הנכסיםכלסו
=--==========

-20-זכותויתרותזנאים

756.623961.599130.616העמיתיםזכויות

756,623981,599130,616העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסי

==========-

.'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(.)2012/3/112/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)

שוטףרכוש

814710200,1מזומניםושווימזומנים

12224חובהויתרותחייבים

826732204,1

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

פיננסיותהשקעות

554,5380,3141,5סחיריםחובנכסי

10397101אחרותהשקעות

657,5477,3242,5הפיננסיותההשקעותכלסן

483,6209,4446,6הנכסיםכלסך

===;==-==;;

-1-זכותויתרותזכאים

483.6208.4446,6העמיתיםזכויות

483,6209,4446,6העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

-4=========

ג2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

13/3/31(*)2012/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

235329356מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

661,2069,5864,21סחיריםחובמנכסי

13669,1672,4ךסחיריםשאינםחובמנכסי
566,4518,2240,2ממניות

400.3745,6258.8אחרותמהשקעות

340,11001,16034,37

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

132686אחרותהכנסות

588,11356,16476,37ההכנסותכלסך

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

הוצאות

645704860,2ניהולדמי
17530376השקעותניהולעמלות

5484309מסים

874818545,3ההוצאותכלסך

714,10538,15931,33לתקופההוצאותעלהכנשותעודף

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

ג2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויטבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשיט

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)2012/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)ממקחלא)

הכנסות

231326339מזומניםושוויממוומניס

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

:מהשקעות

637,2046,5662,21סחיריםחובמנכסי

713669,1672,4סחיריםשאינםחובמנכסי

566,4518,2240,2ממניות

399,3742.6251.8אחרותמהשקעות

315,11975,15825,36

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

132686אחרותהכנסות

559,11327,16250,37ההכנסותכלסד

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

הוצאות

638699837,2ניהולדמי

17429374השקעותניהולעמלות

5484309מסים

866812520,3ההוצאותכלסך

693,10515,15730,33לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

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

'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםגינייטהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(.)2012/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

4317מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

2423202סחיריםחובמנכסי

137אחרותמהשקעות

2526209

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

2929226ההכנסותכלסן

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

הוצאות

7523ניהולדמי

112השקעותניהולעמלות

8625ההוצאותכלסו

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

2123201לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

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

'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(')

.מהםנפרדבלתיחלקמתוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלזוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום

2012/3/3112/12/31(ל3/3/31ג

(מבנקר)(מבוקרלא,(מבוקרלא)

576,622916,590916,590התקופהלתחילתהעמילניםזכויוה

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

91גמוליםמדמיתקבולים

~

20654,19102,84

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

(376,64)(643,17)(758,17)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות
729291690השתלמוהמקרנותהעברות

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

מהקרןצבירההעברות
(687,22)(587,4)(413,6)השתלמותלקרנותהעברות

(997,21)(296,4)(684,5)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

714,10538,15931,33והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

239,630169,604576,622התקשהלסוףהעמיתיםזמיות

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

ג2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)2012/3/3112/12/31

(מבוקר)(קר)מבלא)(מבוקרלא)

130,616631,588631,588התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

-.-........................--..........
262,20599,19745,83גמוליםמדמיתקבולים

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

(835,63)(586,17)(695,17)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

729291546השתלמותמקרנותהעברות

263-224מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(657,22)(587,4)(413,6)השתלמותלקרנותהעברות

(254.4)(902.1)(213)מסלוליםביןהעברות

(141,26)(198,6)(634,5)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

693,10515,15730,33והוצאותהכנסותמדוחמועבר

756,623961,599130,616התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

'ג.2ביאורראה,מחדשסוג(*)

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל,ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)2012/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

446,6285,2285,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

12955357גמוליםמדמיתקבולים

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

41ט)(ה5(63)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

144--השתלמותמקרנותהעברות

213902,1254,4מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(30)--השתלמותלקרנותהעברות

(ו224-(263)מסלוליםביןהעברות

902,1144,4(50)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

2123201והוצאותהכנסותמדוחמועבר

483,6208,4446,6התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

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

'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכתפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013במרץ31ליום

כללי-1ביאור

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלועפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

.אליהםשנלווולביאורים2012
.בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב
מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.3.31ליוםההשוואהמספרי.ג

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

-17-


