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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 פלא

,עוסקת בניהול ק.ל.ע.  א. ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בעי׳מ(להלן«הח1וה«)

 קרן השתלמות לעובדים סוציאליים (להלן ׳׳הקרן׳׳) בנאמנות. הקרן הוקמה ביום 9 בדצמבר 1976

 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.

 ב. פעילותה היחידה של החברה הינה ניהול הקרן.

 ג. הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון. תוקף האישור הינו

 עד ליום 31/12/2014.

 ד. הקרן המה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשסייה-

 2005 ומיועדת לעמיתים עובדים סוציאליים שכירים בלבד.

 ה. החברה היא חברה ממשלתית בערבון מוגבל. בדוחות הכספיים נכלל מידע גם בהתאם להוראות

 חוזרי רשות החברות הממשלתיות.

 ו. בקרן פועלים מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול כללי ומסלול ללא מניות.

 ז. הבנק הבינלאומי הראשוץ לישראל בעיימ מעניק לחברה, החל מיום 1.1.2014, שירותי תפעול

 במסגרתם הוא מנהל את חשבונות עמיתי הקרן ואת חשבונות הקרן. שירותים אלה ניתנו עד ליום

 31.12.2013 בידי בנק יהב לעובדי המדינה בעיימ ומגן שליים - גופים מוסדיים בעיימ.

 ח. ׳׳פסגות ניירות ערך בעיימ״ מנהלת את תיק ההשקעות של הקרן על כל המשתמע מכך, ופועלת

 ליישום כל ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן, בכפוף להוראות ועדת

 השקעות ומדיניות הדירקטוריון.

 ט. נכסי הקרן נמצאים במשמרת בחברת פועלים סהר בע״מ.

 י. החברה נעזרת ביועצים מקצועיים ובספקים נוספים, ביניהם: מנהל כספים, יועץ משפטי,מבקר

 פנים, מלווה ליישום SOX-404, ממונה אכיפה, יעוץ בתחום טכנולוגיות המידע, בקר מערכת צל,

 מנהל אבטחת מידע, ספקי אינטרנט, חברה לשערוך נכסים ומנהל סיכונים.
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע׳׳מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 גתוגים עי17דיים של ה17דו

י 2014 ג ו י ם 30 ג ו י ו ל מ ו ג ד 9 י ה ד ל י ם ע י ל ה ו נ מ ם ה י ת י מ ע ת ה ו ת ב ש ר ה פ ס  מ

ם י ת י מ ג ע ו  ס

 מסלול כללי מסלול ללא מניות סך הכל

 שכירים 14,430 103 14,533

ו ט י הל1דו, ג ס כ ד ג  ס

. 4 ? . ; : י ; י - - 8 ! י ^  ;::v - / .V מ

31/12/2013 30/06/2013 30/06/2014 

 מסלול כללי 660,310 615,942 650,201

 מסלול ללא מניות 7,517 7,351 7,377

 סך הכל 667,827 623,293 657,578

ו ר מ ת ה ו א ו ש  ת

י ־׳ ׳ י * - * U 
נ ה א ו ש  ת

31/12/2013 1-6/2013 1-6/2014 

 מסלול כללי 3.570/0 2.010/0 7.790/0

 מסלול ללא מניות 2.910/0 1.450/0 3.310/0

ח ו ו י ד ת ה פ ו 9 ת ת 1 ו ר ב ע ה ת ו ו כ י ש מ , ה ת ו ד ק פ ה ט ה ו ד י  פ

; ; י י 1 : ! : • ! (  ח

 מסלול כללי מסלול ללא מניות סך הכל

 הפקדות 41,261 339 41,600

 משיכות (28,295) (137) (28,432)

(25,109) (183) (24,926) 

 העברת זכויות נטו

 מקרנות אחרות(או

 אליהן)

 78 (78) ־

 העברת זכויות נטו

 ממסלול אחר בקרן

 (או אליו)

 סך הכל צבירה נטו (11,882) (59) (11,941)
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 מוצאות פעילות וזבניה המנהלת ומדודות המימוו

ח מתחילת השנה. לפירוט ההוצאות - ראה בדוחות הכספיים  הוצאות החברה הסתכמו ב- 1,087 אלפי שי;

 הסקורים.

 עיקר הכנסות החברה נובע מדמי הניהול שהחברה גובה מעמיתי הקרן, בכפוף לשיעור המרבי על פי

 הוראות כל דין. הקרן היא קופת גמל ענפית, ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול בגובה הוצאותיה, כד

 שהרווח הכולל המו אפס.

 הליך אישור הדוחות הכספיים

 מידע כללי

 • הגורמים המופקדים על בקרת העל בחברה המם:

 o הנהלת החברה.

 o ועדת הביקורת/גילוי(ועדת הביקורת מתפקדת כועדת גילוי לדוחות כספיים).

 o דירקטוריון החברה.

 • ועדת הביקורת מתכנסת לפחות 6 פעמים בשנה. מתוכם 4 פעמים במתכונת של ועדת גילוי כדי לדון

 בדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים. טיוטת הדוחות הכספיים מוגשת לעיון הועדה לפחות 96

 שעות בטרם הדיון.

 ועדת הגילוי מגבשת המלצות לדירקטוריון החברה לגבי הדוחות הכספיים לקראת אישורם הסופי

 בדירקטוריון.

 • טיוטת הדוחות, הכוללת את התיקונים על פי החלטות הועדה, מועברת לעיון חברי הדירקטוריון

 בטרם התכנסות.

 • דירקטוריון החברה מתכנס ודן בטיוטת הדוחות הכספיים ובהמלצות ועדת הגילוי. הדירקטוריון

 מחליט האם לתקן את טיוטת הדוחות והאם לאשרם.

 מידע לגבי אישור הדוחות ליום 30.06.2014

 • ועדת הגילוי התכנסה ביום 6 באוגוסט לדיון בטיוטת הדוחות הכספיים של החברה והקרן לרבעןן

 השני של שנת 2014.

 • הדירקטורים, אשר הם חברי ועדת גילוי ואשר נכחו בישיבת הועדה הם :

 o עוייד זלוטניק שמואל - יו״ר ועדה - דח״צ.

 o עוי׳ס שטפל משה.

 o עו׳יס וינברג אורלי.
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בעי׳מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 • בדיונים של ועדת הגילוי והדירקטוריון נכחו והשתתפו גם נציגים של נותני שירותים לחברה

 הקשורים לדוחות הכספיים, לרבות משרד ירדני גלפנד אברמן(רוייח מבקר) ומשרד רו״ח מועלם

S בחברה). O X 404 מלווה ליישום) 

 • המלצות ועדת הגילוי, לרבות טיוטת דוח כספי לרבעון השני של שנת 2014, שבה הוכנסו כל

 השינויים מועדת הגילוי, הועברו לחברי הדירקטוריון ביום 18 באוגוסט 2014 שדן בהמלצות אלו

 ביום 31 באוגוסט 2014 לדעת הדירקטוריון, המלצות ועדת הגילוי הועברו אליו זמן סביר לפני הדיון

 בהן ובדוחות הכספיים. בסוף הדיןן האמור אישר הדירקטוריון את הדוחות.

 אירועים לאחד תאריך המאזו

 לא היו אירועים מהותיים לאחר תאריך המאזן המצריכים גילוי.

 אחריות ההנהלה על תבסרת הפנימית על דיווח פספי

י ו ל י ג י ה ב ג ם ל י ל ה נ ת ו ו ר ח ת ב כ ר ע  ה

 הנהלת החברה, המנכ״ל ומנהל הכספים של החברה העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את

 האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על בסיס הערכה זו, המנכייל ומנהל

 הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הינם אפקטיביים על

 מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין

 והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

י פ ס ח כ ו ו י ל ד ת ע י מ י נ ה פ ר ס  ב

 במהלד הרבעון המסתיים ביום 30 ביוני 2014 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח

 כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה

 על דיווח כספי.
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע׳ימ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 הצהרת דיד17טוד(*)

ות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת  (בהתאם לתקנות החברות הממשלתי
 נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס״ו - 2005).

 אני, אורלי דוידיאן, מצהירה כי:

 1. בחנתי את הדוחות הכספיים ואת דןח הדירקטןריןן של ק.ל.ע חברה לניהןל קרן השתלמות

ל שנת 2014 (שניהם יחד להלן -  לעובדים סוציאליים בעיימ (להלן - החברה) לרבעון השני ש

 הדוחות).

 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כןללים מצג לא נכןן של עובדה

 מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן

 ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח

 הדירקטוריןן משקפים באןפן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ואת תוצאות

ל החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.  הפעולות ש

 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של

 בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו

ל בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס  לקביעתם תחת פיקוחנו ש

 לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

ה החשבןן המבקר של החברה א ת  5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילמן ל

 ולדירקטוריןן שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה

 פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום,

 לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 (ב) כל תרמית, בין מהןתית ןבין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים

 בעלי תפקיד משמעןתי בבקרה הפנימית על דיןןח כספי של החברה.

ת כל אדם אחר, על פי כל דין. מ ר ח א י אן מ ת מ ר ח א ע מ ת ג  אין באמור לעיל כדי ל

_ 7 _ _ 31.08.2014 

 תאריך אורל^דןידיאן, דירק6זרית

 בהעדר יוייר דירקטוריןן, הןסמכה הגב, אןרלי דןידיאן לחתום על הדוחות הכספיים.
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 הצהרת מגפ״ל

ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת ו ד ) ת ו י ת ל ש מ מ  (בהתאם לתקנות החברות ה
 נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס״ו - 2005).

 1. בחנתי את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריןן של ק.ל.ע חברה לניהןל קרן השתלמות

ל שנת 2014 (שניהם יחד להלן -  לעובדים סוציאליים בעיימ (להלן - החברה) לרבעןן השני ש

 2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה

 מהןתית ןלא חסר בהם מצג של עןבדה מהןתית הנחןץ כדי שהמצגים שניתנן, לאןר הנסיבןת שבהן

 ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחןת.

ת הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח  3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי א

 הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ואת תוצאות

ל החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.  הפעולות ש

 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של

 בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו

ל בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס  לקביעתם תחת פיקוחנו ש

 לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה

 ןלדירקטןריןן שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר ־

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה אן בהפעלתה של בקרה

 פנימית על דיןןח כספי העלןלים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום,

 לעבד, לסכם ןלדןןח מידע כספי.

 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים אן עןבדים אחרים

ל החברה.  בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי ש

 אני, צפרא דוויק, מצהירה כי:

 הדוחות).

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריןתי אן מאחריןת כל אדם אחר, על פי כל דין.

31.08.2014 
 תאריך
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 4ו20

 הצהרת מגהל כספים

ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת ו ד ) ת ו י ת ל ש מ מ  (בהתאם לתקנות החברות ה
 נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשסייו - 2005).

 אני, רוייח דורון ארגוב, מצהיר כי:

 1. בחנתי את הדוחות הכספיים ואת דוח הדירקטוריןן של ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות

ל שנת 2014 (שניהם יחד להלן -  לעובדים סוציאליים בעיימ (להלן - החברה) לרבעןן השני ש

 הדוחות).

ת הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכןן של עובדה  2. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי א

 מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבןת שבהן

 ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

ת הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח  3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי א

 הדירקטוריון משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ואת תוצאות

ל החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.  הפעולות ש

ל  4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה ש

 בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו

ל בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס  לקביעתם תחת פיקוחנו ש

 לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבןן המבקר של החברה

ס על הערכתנו העדכנית ביותר - ס ב ת ה  ןלדירקטןריןן שלה, ב

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה אן בהפעלתה של בקרה

 פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום,

 לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים

 בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

ם אחר, על פי כל דין. ד ע מאחריןתי אן מאחריןת כל א ת ג  אין באמור לעיל כדי ל

 רוייח ynn אר^וב, מנהל כספים

31.08.2014 

 תאריך



 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 4ו20

 הצהרת מגפ״ל

 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״ של

 אגף שוק ההןן, ביטוח וחסכון).

 אני, צפרא דוויק, מצהירה כי:

ל ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ  1. סקרתי את הדוח הרבעוני ש
 (להלן: ״החברה״) לרבעןן שהסתיים ביןם 30 ביתי 2014 (להלן: ״הדוח״).

ל  2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג ש
 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבןת בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
ל החברה למועדים  נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות ש

 ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
־ ל החברה f• וכן  הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי ש

ת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, ח  (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם ת

 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים

ל הדוח,  בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה ש

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,

ל ביטחןן לגבי מהימנןת הדמוח הכספי ולכך שהדוחות  המיןעדת לספק מידה סבירה ש

 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שןק

, ן  ההו

ת האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את  (ג) הערכנו א

 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה

־ פן  בדוח בהתבסס על הערכתנו ן ו

 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה
 שהשפיע באופן מהןתי, אן סביר שצפןי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

־  החברה על דיווח כספי. וכן

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבןן המבקר, לדירקטוריןן ולוועדת
ל החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה  הביקורת של הדירקטוריןן ש

 הפנימית על דיווח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
ר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, ש  הפנימית על דיווח כספי, א

־ , וכן  לסכם ולדווח על מידע כספי

 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריןתי אן מאחריןת כל אדם אחר, על פי כל דין.

 צפרא
31.08.2014 

 תאריך
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 ק.ל.ע. חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
 דוח הדירקטוריון ליום 30 ביוני 2014

 הצהרת מנהל כספים

ל  (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״ ש
 אגף שוק ההןן, ביטוח וחסכון).

 אני, רו״ח דורון ארגוב, מצהיר כי:

 1. סקרתי את הדוח הרבעןני של ק.ל.ע חברה לניהןל קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ
. ( , , 2 (להלן: ״הדוח 0 1 4 י ת י  (להלן: ״החברה״) לרבעון שהסתיים במם 30 ב

 2. בהתבסס על ידיעתי, הדןח אמנן כןלל כל מצג לא נפון של עובדה מהותית ןלא חסר בן מצג של
 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבןת בהן נכללן אןתם מצגים, לא יהין

 מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
 נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של החברה למועדים

 ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי
 הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה, ופן-

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,

 המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים

 בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח(

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי,

 המיןעדת לספק מידה סבירה של ביטחןן לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות

 הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות הממונה על שוק

, ן  ההו

ל החברה ןהצגנו את ת ןהנהלים לגבי הגילןי ש ת ק ב ל ה ת האפקטיבמת ש  (ג) הערכנן א

 מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה

־ ן פ , ו ו  בדוח בהתבסס על הערכתנ

ל החברה על דיןןח כספי שאירע ברבעון זה  (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית ש
 שהשפיע באןפן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של

־ פן  החברה על דיווח כספי. ו

ה החשבןן המבקר, לדירקטורמן ולוועדת א מ  5. אני ןאחרים בחברה המצהירים הצהרה זן גילמן ל
 הביקןרת של הדירקטןריןן של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה

 הפנימית על דיןןח כספי:

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
ר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, ש  הפנימית על דיווח כספי, א

־ פן , ו י פ ס  לספם ולדווח על מידע פ

 (ב) פל תרמית, בין מהןתית ןבין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים
 אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח פספי.

ת פל אדם אחר, על פי פל דין. מ ר ח א ע מאחרמתי אן מ מ ג  אין באמןר לעיל פדי ל

31.08.2014 
 תאריך
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 דוחות פספיים של

 סלע חבדה לניהול 17דו השתלמות לעובדים סוציאליים
 1ע״מ

 ליום 30 ביוני 2014



YARDENI, GELFAND, A B E R M A N & Co. ירדני, גלפנד, אבומן ושות׳ 
C.P.A.(ISR.) רואי חשבון 

14 K R E M N I T S K I S T . 

T E L - A V I V 67899 1 2 I S R A E L 

T E L : 9 7 2 - 3 - 5 6 1 7 7 8 7 

F A X : 9 7 2 - 3 - 5 6 1 7 7 6 5 

E - m a i l : y g @ y g c p a . c o . i l 

י 14 ק צ י נ מ ר ב ק ו ח  ר

6 7 8 9 9 1 ב 2 י ב א ־ ל  ת

0 3 - 5 6 1 7 7 8 7 : ן ו פ ל  ט

0 3 - 5 6 1 7 7 6 5 : ס ק  פ

y g @ y g c p a . c o . i l : ל ׳ י א ו  ד

 דוח סל1ידה של דואה החשבון המבקר למנעלי המגיומ של
 ס.ל.ע. - חבדה לניהול 17רו השתלמות לעובדים הסוציאליים 1ע״מ

 סקרנו את המידע הכספי המצורף של ק.ל.ע. ־ חברה לניהול קרן השתלמןת לעןבדים הסןציאליים בע״מ (להלן י

 החברה), הכולל את הדוח על המצב הכספי התמציתי ליום 30 ביוני 2014 ואת הדוחות התמציתיים על הרווח הכולל

 לתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של

 מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 34 ׳׳דיווח כספי לתקופות ביניים״.

 ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואה חשבון בישראל ״סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים

 הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות״. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם

 אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת

 בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו

 בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ״ל אינו ערוך, מכל הבחינות

.AS134 המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי

 הנ״ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחרי תקנות הדיווח והעריכה אשר נקבעו לגבי קופות גמל והנחיות אגף שוק

 ההון ביטוח וחיסכון באוצר ובהתאם להוראות סעיף 33ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל״ה־1975 וחוזרי רשות

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 החברות הממשלתיות.

 31 באוגוסט, 2014

 \'1ק121\:0ק.ל.ע. -חברה לניהול קרן השתלמות\מכתבים\2014\רבעון 2\ ק.ל.ע.־ דוח סקירה של רואה החשבון 7.8 חברה מנהלת100).



מ ״ ע ם ב י י ל א י צ ו ם ס י ד ב ו ע ת ל ו מ ל ת ש ל 17דו ה ו ה מ ה ל ר *  סלע ח

י פ ס כ ב ה צ מ ל ה ת ע ו ה ״ ו ת ד י צ מ  ת

 ליום 31
 בדצמבר

2013 

 מבוקר

1 

50 

279 

 ־330"

 ליום 30 ביוני

2013 2014 

 בלמי מבוקר

ח ״  אלפי ש

2 

42 

402 

446 

10 

41 

301 

352 

 ביאור

 גבסים

 רכוש קבוע

 חייבים ויתרות חובה

 מזומנים ושווי מזומנים

 סד בל הצבסים

24 

306 

330 

22 

424 

446 

31 

321 

352 

4 

5 

 התחייבויות

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 זכאים ויתרות זכות

ן בל ההתחייבויות  ס

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

13 



מ ״ ע ם ב י י ל א י צ ו ם ס י ד ב ו ע ת ל ו מ ל ת ש ן ה 1 ל ק ו ה י נ ה ל ר ב ע ח ל  ק

 תמצית דוחות רווה והפסד

 לשנה
 לתקופה של 6 הודשים לתקופה של 3 חודשים שהסתיימה

 שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום ביום

ר ב מ צ ד  30 ביתי 30 בימי 31 !

2013 2013 2014 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 באוד אלפי ש״ח

 הכנסות

 הכנסות מדמי ניהול

 מקרן השתלמות, נטו 1,086 1,286 605 641 2,765

ן _1 _2 _1 _1 _5  הכנסןתמימן

ן פל ההכנסות 1,087 1,288 606 642 2,770  ס

 הוצאות

 הןצאןת הנהלה
 וכלליות 6 1,087 1,288 606 642 2,770

ן כל ההוצאות 1,087 1,288 606 642 2,770  ס

פסד) לתקופה (ה ח ו  רו

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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מ ׳ י ע ם ב י י ל א י צ ו ם ס י ד ב ו ע ת ל ו מ ל ת ש ן ה י ל ק ו ה י נ ה ל י ב ע ה ל  ק

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 1- כללי

 א. ק.ל.ע ־־ חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע״מ (להלן «החברה«),מנהלת את ק.ל.ע קרן

.  השתלמות לעובדים סוציאליים שכירים(להלן:״הקרן״)

 הקרן המה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס״ה - 2005

 ומיועדת לעןבדים סןציאליים שכירים.

 ב. החברה הינה חברה ממשלתית פרטית בעירבןן מוגבל.

 ג. הקרן אןשרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי אגף שוק ההןן, ביטוח וחסכון.

 ד. תוקף אישור קןפת גמל המן עד ליןם 31/12/2014.

 ה. בקרן פועלים מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול כללי ומסלול ללא מניות.

 ביאור 2 - מדיניות חשבונאית

 א. עיסרי המדיניות החשבונאית

ל החברה נערכן בהתאם לתקן  • הדוחות הכספיים התמציתיים (להלן: ״דןחןת כספיים ביניים״) ש

IFRS ״דיווח כספי לתקופת ביניים״, של תקני דיווח כספי בינלאומיים ,IAS 34 חשבונאות בינלאומי 

 (להלן "IFRS"), ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההןן ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. מידע לא

 מהותי לא הוצג בדוחות.

־ 5.8.2004 התקינה החשבונאית הכללית, לגבי החברות הממשלתיות  • בהתאם להחלטת ממשלה בק/70 מ

ה בנוסף לתקינה של הסקטור מ ה של הסקטור הפרטי. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות, ה מ  ה

ל נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי הרשות.  הפרטי או כהרחבה או בחידוד ש

 התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק. הרשות תמשיך להסתייע בצוותים

 המקצועיים שהוקמו על ידה לצורך זה.

ר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, הינם עקביים לאלה אשר ש  • עיקרי המדיניות החשבונאית א

 יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליןם 31 בדצמבר 2013, אלא אם נאמר אחרת. יש לעיין

 בתמצית דוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 דצמבר 2013 ולביאורים שנלוו אליהם.

 ב. שימוש באומדנים ושיסול דעת

־ IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות,  בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

ר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות ש  אומדנים והנחות א

 והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו.

 בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, נדרשה הנהלת

 החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה
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מ י ׳ ע ם ב י י ל א י צ ו ם ס י ד ב ו ע ת ל ו מ ל ת ש ן ה ר ל ק ו ה י נ ה ל ר ב ע ה ל  ק

 ביאורים לדוחות הכספיים

( ך ש מ ה ) ת י א נ ו ב ש  ביאור 2 - מדיניות ח

ת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות ס ס ב ת  בקביעת האומדנים, מ

 בהתאם לנסיבןת המתאימןת לכל אןמדן, האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף.

 שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מןשפעת.

 תהליכי מדידה לא מהותיים לא בוצעו.

 ג. רכוש סבוע

 הרכוש הקבוע נכלל בדוחות הכספיים על בסיס העלות, החל מיום רכישתו.

 הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך

 תקופת השימוש המשוערת בהם.
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מ ״ ע ם ב י י ל א י צ ו ם ס י ד ב ו ע ת ל ו מ ל ת ש ן ה י ל ק ו ה י נ ה ל ר ב ע ה ל  ק

 ביאורים לדוחות הכספיים

 כיאור 3 - חייבים ויתרות הוכה

 ליום 31
 ליום 30 ביוני בדצמבר

2013 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 הוצאות מראש 38 39 34

 צדדים קשורים 3 3 13

3 -  חייבים אחרים

 סה״כ חייבים ויתרות חובה 41 42 50

 ביאור 4 - התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו

 ליום 31
 ליום 30 ביוני בדצמבר

2013 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו 31 22 24

ך 32 אלפי שייח בשנת ס ) ה פ ו ק ת  ההוצאות בגין תוכנית הפקדה מוגדרת הסתכמו לסך 19 אלפי שייח במהלך ה
 2013) ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות.

 ביאור 5 - זכאים ויתרות זכות

 ליום 31
 ליום 30 ביוני בדצמבר

2013 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

-  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת 39 42

 הוצאות לשלם 203 156 206

 מוסדות ורשויות ממשלתיות 28 2

 צדדים קשורים 51 226 98

306 424 321 



מ ׳ ׳ ע ם ב י י ל א י צ ו ם ס י ד ג ו ע ת ל ו מ ל ת ש ן ה ו ל ק ו ה י נ ה ל ל ב ע ה ל  ק

 ביאורים לדוחות הכספיים

 ביאור 6 - הוצאות הגהלה וכלליות

 לשנה

ל 6 חודשים לתקופה של 3 הודשים שהסתיימה  לתקופה ש
ם ו י  שהסתיימה ביום שהסתיימה ביום ג

 30 ביוני 30 ביוני 31 בדצמבר

2013 2013 2014 2013 2014 
 בלתי מבוקר מבוקר

ח ׳ ׳  אלפי ש

 שכר עבודה ונלוות 306 238 193 116 476
 תשלומים לדירקטורים 49 75 16 34 135

 פחת והפחתות 1 3 1 2 3
 ביטוחים 36 36 18 17 73
 אחזקת משרד ותקשורת 20 23 8 9 64

 שיווק ופרסום 11 49 2 23 157
 תשלום לגורמים מתפעלים 217 482 121 240 981
 דמי ניהול תיק השקעות 116 141 58 69 276
 ייעוץ ושירותים מקצועיים 304 225 179 128 531

 אחרות 27 16 10 4 74

2,770 642 606 1,288 1,087 
ן הפל הוצאות הנהלה  ס

 וכלליות

 באור 7 - מידע נוסף

 לדוחות הכספיים של החברה מצורפים הדוחות הכספיים של הקרן המנוהלת על ידה, כחלק בלתי נפרד מהם.



 דוחות כספיים
 ליום 30 ביוני 2014

 ל1.ל.ע.- 17דו השתלמות לעובדים סוציאליים



 ס,ל,ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 הצהרת דירמטור(*)

 (בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
 נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס״ו - 2005.

 אני, אןרלי דןידיאן, מצהירה כי:

ל  1. בחנתי את הדןחןת הכספיים של ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים לרבעון השני ש

 שנת 2014 (להלן - הדןחןת).

 2. בהתאם לידיעתי ןלאחר שבחנתי את הדןחןת, הדןחןת אינם כןללים מצג לא נכןן של עןבדה

 מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבןת

 שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 3. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים משקפים באופן נאןת,

 מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ואת תןצאןת הפעילןת של הקרן ופן את

 השימיים בזכןיןת העמיתים של הקרן לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 4. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה פזו, אחראית לקביעתם ןלהתקיימןתם בחברה

 של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או

ל בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי  גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו ש

ל  המתייחס לקרן, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה ש

 הדןחןת.

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה

 ולדירקטןריןן שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של

 בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 (ב) כל תרמית, בין מהןתית ןבין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים

 אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיוןח כספי של החברה.

ם אחר, על פי כל דין. ד ע מאחריןתי אן מאחריןת כל א ת ג  אין באמור לעיל כדי ל

31.08.2014 

 תאריך אווילי דוידיאן, דיו/ןטורית

 * בהעדר יו״ר דירקטוריןן, הןסמכה הגב, אןרלי דןידיאן לחתום על הדוחות הכספיים.
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 ק,ל*ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 הצהרת מגפ״ל

 (בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
 נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשסייו - 2005.

 אני, צפרא דוויק, מצהירה כי:

ל  6. בחנתי את הדוחןת הכספיים של ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים לרבעון השני ש

 שנת 2014 (להלן - הדוחות).

 7. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עןבדה

 מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות

 שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 8. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות,

 מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של הקרן ופן את

 השינויים בזכןיןת העמיתים של הקרן לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 9. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה

 של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או

ל בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי  גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו ש

 המתייחס לקרן, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של

 הדןחןת.

ל החברה  10. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר ש

 ולדירקטןריןן שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -

 (ג) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של

 בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 (ד) כל תרמית, בין מהותית ןבין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים

 אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

ם אחר, על פי כל דין. ד ע מאחריותי אן מאחריןת כל א ת ג  אין באמור לעיל כדי ל

31.08.2014 

 תאריך
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 ק,ל.ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 הצהרת מנהל כספים

 (בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
 נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס״ו - 2005.

 אני, רו״ח דורון ארגוב, מצהיר כי:

 11. בחנתי את הדוחות הכספיים של ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים לרבעןן השני של

 שנת 2014 (להלן - הדוחות).

 12. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עןבדה

 מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות

 שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

 13. בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות,

 מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי ואת תוצאות הפעילות של הקרן וכן את

 השינויים בזכויות העמיתים של הקרן לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

 14. אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה

 של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או

ל בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי  גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו ש

 המתייחס לקרן, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של

 הדוחות.

 15. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה פזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה

 ולדירקטןריןן שלה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר -

 (ה) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של

 בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 (ן) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים

 אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

ם אחר, על פי כל דין. ד  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי אן מאחריןת כל א

/ןב, מנהל כספים  רוייח דורון או

31.08.2014 

 תאריך

22 



 ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 הצהרת מגפ״ל

, ,  (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים

ל אגף שןק ההוץ, ביטוח וחסכון).  ש

 אני, צפרא דוויק, מצהירה כי:

ל ק.ל.ע קרן השתלמןת לעןבדים סןציאליים (להלן: ״הקרן״)  1. סקרתי את הדןח הרבעתי ש

 לרבעןן שהסתיים ביןם 30 ביתי 2014 (להלן: ״הדוח״).

ל עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  2. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון ש
 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 3. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים
ל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של הקרן ופן כ  באופן נאות, מ

 את השינןיים בזכןיןת העמיתים של הקרן לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

 4. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים
־ , וכן ל הקרן  לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי ש

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיןעדים להבטיח שמידע מהןתי המתייחס לקרן, מובא לידיעתנו על ידי

 אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח,

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח

ל ביטחןן לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך  כספי, המיןעדת לספק מידה סבירה ש

 שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות

 הממונה על שוק ההון ן

ת האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו את  (ג) הערכנו א

ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה  מסקנותינו לגבי האפקטיביות ש

־ ן וכן ו  המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנ

ל החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה  (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית ש

 שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית

־  של החברה על דיווח כספי הנוגע לקרן. וכן

 5. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריןן
ל הדירקטןריןן, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה  ולוועדת הביקורת ש

ע לקרן: ג מ  הפנימית על דיווח כספי ה

 (א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של
ר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה ש  הבקרה הפנימית על דיווח כספי, א

־ , וכן  לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי הנןגע לקרן

 (ב) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
ל החברה על דיווח  עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית ש

 כספי המגע לקרן.

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריןת כל אדם אחר, על פי כל דין.

31.08.2014 
 תאריך
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ח השתלמות לעובדים סוציאליים  ס.ל.ע ס

 הצהרת מנהל כספים

 (בהתאם לחוזר גופים מוסדיים 2010-9-7 ״בקרה פנימית על דיווח כספי - הצהרות, דוחות וגילויים״
ל אגף שןק ההוץ, ביטוח וחסכון).  ש

ן ארגןב, מצהיר כי: מ ו  אני, רו״ח ד

 6. סקרתי את הדוח הרבעןני של ק.ל.ע קרן השתלמות לעובדים סוציאליים (להלן: ״הקרן״)
 לרבעןן שהסתיים ביןם 30 ביתי 2014 (להלן: ״הדוח״).

ל עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  7. בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננן כןלל כל מצג לא נפון ש
 עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

 8. בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים
 באןפן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי ואת תוצאות הפעולות של הקרן וכן

 את השינןיים בזכןיןת העמיתים של הקרן לימים ולתקופות המכוסים בדוח.

 9. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ןנהלים
־ , ופן  לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של הקרן

 (א) קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים
 כאלה, המיןעדים להבטיח שמידע מהןתי המתייחס לקרן, מובא לידיעתנו על ידי

ל הדוח,  אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה ש

 (ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי, או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח

ל ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך  כספי, המיועדת לספק מידה סבירה ש

 שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (IFRS) ולהוראות

, ן ה על שןק ההן ת מ מ  ה

 (ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנן את
ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה  מסקנותינו לגבי האפקטיביות ש

־  המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנן> ןכן

 (ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה
 שהשפיע באןפן מהותי, אן סביר שצפןי להשפיע באןפן מהותי, על הבקרה הפנימית

־  של החברה על דימח כספי המגע לקרן. ןכן

 10. אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון
ל הדירקטןריןן, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה  ןלןןעדת הביקןרת ש

ע לקרן:  הפנימית על דימח כספי המג

 (ה) את כל הליקויים המשמעותיים והחןלשות המהותיןת בקביעתה אן בהפעלתה של
ר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה ש  הבקרה הפנימית על דיווח כספי, א

, ופן-  לרשןם, לעבד, לסכם ןלדמח על מידע כספי המגע לקרן

 (ן) כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים
 עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח

 כספי המגע לקרן.

י אן מאחריןת כל אדם אחר, על פי כל דין. ת מ ר ח א ע מ ת ג  אין באמור לעיל כדי ל
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YARDENI, GELFAND, A B E R M A N & Co. ירדני, גלפנד, אברמן ושות׳ 
C.P.A.(ISR.) רואי חשבון 
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 דוח ס17ירה של רואה החשבון המבלןר של
 ס.ל.ע.׳ 17רו השתלמות לעובדים סוציאליים

 סקרנו את המידע הכספי המצורף של ק.ל.ע. ־ קרן השתלמות לעובדים סןציאליים(להלן - הקרן), הכולל מאזן ליום

 30 ביוני 2014, דוחות הכנסות והוצאות ודוחות על השינויים בזכויות העמיתים לתקופות של שישה ושלושה חודשים

 שהסתיימו באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה

 ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 1 של לשכת רואי חשבון בישראל ״סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים

 הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות״. סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם

 אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת

 בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו

 בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ״ל אינו ערוך, מכל הבחינות

 המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות 14 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

 בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי

 הנ״ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחרי תקנות הדיווח והעריכה אשר נקבעו לגבי קופות גמל והנחיות אגף שוק

 ההון ביטוח וחיסכון באוצר.

 בהתאם לתקן חשבונאות 14 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ״דיווח כספי לתקופות ביניים״.

 אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.

 להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.

 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 31 באוגוסט, 2014
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 ק.ל.ע.- קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 מאזנים
 ליום 31

 ליום 30 ביוני בדצמבר

2013 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 באור אלפי ש״ה

י פ ר צ  מ

 רכוש שוטף

 מזומנים ושווי מזומנים 10,817 32,102 22,942

 חייבים ויתרות חובה 1,350 _459 296

.232238 _322561 I h l A L 

 השקעות פיננסיות

 נכסי חוב סחירים 397,363 341,594 386,310

 נכסי חוב שאינם סחירים 28,401 36,818 33,208

 מניות 98,220 76,421 83,930

 השקעות אהרות 131,676 135,899 130,892

 סך פל השקעות פיננסיות _52660^ 02732?5 _6342340

657,578 623,293 6 6 7 , 8 2 ן כל הנכסים 7  ס

 זכאים ויתרות זכות 28

 זכויות העמיתים 667,799 623,293 657,578

ת העמיתים 667,827 623,293 657,578 ו מ כ ן כל ההתחייבויות ה  ס

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 31 באוגוסט 2014

 תאריך אישור
 הדוחות הכספיים
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ן השתלמות לעובדים סוציאליים י  ק.ל.ע.- ק

 מאזנים

 ליום 31
ר ג מ צ ר  ליום 30 ביוני כ

2013 2013 2014 

 כלתי מבוקר מגוקר

 אלפי ש׳׳וו

י ל ל ל כ ו ל ס  מ

22,595 

290 

30,909 

455 

10,415 

1,350 

 רכוש שוטף

 מזומנים ושווי מזומנים

 חייבים ויתרות חובה
22^885 

379,286 

33,208 

83,930 

130,892 

312364 

335,544 

36,818 

76,421 

135,795 

11^765 

390,832 

28,401 

98,220 

131,092 

 השקעות פיננסיות

 נכסי חוב סחירים

 נכסי חוב שאינם סחירים

 מניות

 השקעות אחרות

 סך כל השקעות פיננסיות 545^648 578^584 6272316

ן כל הנכסים 660,310 615,942 650,201  ס

650,201 

650,201 

615,942 

615,942 

28 

660,282 

660,310 

 זכאים ויתרות זכות

 זכויות העמיתים

ן כל ההתחייבויות וזכויות העמיתים  ס

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.



ן השתלמות לעובדים סוציאליים י  ק.ל.ע•־ ק

 מאזנים

 ליום 31

 ליום 30 ביוני בדצמבר

2013 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״ח

347 1,193 402 

 ־ _4 6

.353 121?_7_ 402 

7,024 6,050 6,531 

104 584 

7i0_24_ 6,154 7,115 

7,377 7,351 7,517 

7,377 7,351 7,517 

ת ו מ א מ ל ל ל ו ל ס  מ

 רכוש שוטף

 מזומנים ושווי מזומנים

 חייבים ויתרות חובה

 השקעות פיננסיות

 נכסי חוב סחירים

 השקעות אחרות

 סך כל השקעות פיננסיות

ן כל הנכסים  ס

 זכויות העמיתים

28 



 לשנה

 ק-ל.ע.- קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 דוחות הפנסות והוצאות

 לתקופה של שישה לתקופה של שלושה שהסתיימה
 חודשים שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום ביום

 30 ביוני 30 ביוגי 31 בדצמבר

2013 2013 2014 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש ״ח

270 156 (41) 391 (7) 

17,114 4,157 5,097 6,818 13,318 

2,360 465 (54) 1,178 346 

13,315 (1,176) (12) 3,390 5,458 

15,709 (2,248) 3,501 1,152 4,655 

48,498 1,198 8,532 12,538 23,777 

85 10 - 23 -

48,853 1,364 8,491 12,952 23,770 

2,765 641 605 1,286 1,086 

853 174 137 349 341 

321 33 86 87 181 

3,939 848 828 1,722 1,608 

44,914 516 7,663 11,230 22,162 

י פ ר צ  מ

 הפנסות(הפסדים)

 ממזומנים ושווי מזומנים

 מהשקעות:

 מנכסי חוב סחירים

 מנכסי חוב שאינם סחירים

 ממניות

 מהשקעות אחרות

ן פל ההכנסות מהשקעות  ס

 הכנסות אחרות

( ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ ה ן כל ה  ס

 הוצאות

 דמי ניהול

 עמלות ניהול השקעות

 מיסים

ן פל ההוצאות  ס

 עודף הפנסות(הפסדים) על הוצאות
 לתקופה

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לשנה
 שהסתיימה

 ביום

 31 בדצמבר

2013 

 מבוקר

 ק.ל.ע.׳ קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 דוהות הכנסות והוצאות

 לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני

 לתקופה של שישה
 הודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני

2013 2014 2013 

 בלתי מבוקר

 אלפי ש״ה

2014 

י ל ל ל פ ו ל ס  מ

259 154 (41) 385 (8) 

16,900 4,094 4,996 6,731 13,103 

2,360 465 (54) 1,178 346 

13,315 (1,176) (12) 3,390 5,458 

15,704 (2,249) 3,501 1,150 4,655 

48,279 1,134 8,431 12,449 23,_562_ 

85 10 - 23 -
48,623 1,298 8,390 12,857 23,554 

2,735 635 598 1,273 1,072 

851 174 135 348 338 

321 33 86 87 181 

3,907 842 819 1,708 1,591 

44,716 456 7,571 11,149 21,963 

( ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ  ה

 ממזומנים ושווי מזומנים

 מהשקעות:

 מנכסי חוב סחירים

 מנכסי חוב שאינם סחירים

 ממניות

 מהשקעות אחרות

 סך כל ההכנסות מהשקעות

 הכנסות אחרות

( ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ ה ן כל ה  ס

 הוצאות

 דמי ניהול

 עמלות ניהול השקעות

 מיסים

ן כל ההוצאות  ס

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות
 לתקופה

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לשנה
 שהסתיימה

 ביום

ר ב מ צ ד ב 3 1 

2013 

 מבוקר

 ק.ל.ע•- קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 דוחות הכנסות והוצאות

 לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני

2013 2014 

 לתקופה של שישה
 חודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני

2013 2014 

 בלתי מבוקר

 אלפי ש״ה

ת ו י נ א מ ל ל ל ו ל ס  מ

 6 ־ 2 11

214 63 101 87 

5 1 - 2 

219 64" 10T 89 

230" 66 10T 95־ 

13 7 6 30 

2 - 2 1 

 14 ־9 ־6 ~32~

198 60 92 81 

( ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ  ה

 ממזומנים ושווי מזומנים 1

 מהשקעות:

 מנכסי חוב סחירים 215

 מהשקעות אחרות

 סך כל ההכנסות מהשקעות 215

T216 ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ ה  )סן כל ה

 הוצאות

 דמי ניהול 14

 עמלות ניהול השקעות 3

ן כל ההוצאות 17  ס

) על הוצאות ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ  עודף ה
 לתקופה 199

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לשנה

 ק.ל.ע.- קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 דוה על השינויים בזכויות העמיתים

ל שישה לתקופה של שלושה שהסתיימה  לתקופה ש
ה ביום חודשים שהסתיימה ביום ביום מ י י ת ס ה  חודשים ש

 30 ביוני 30 ביוני 31 בדצמבר

2013 2013 2014 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש ״ח

622,576 630,239 668,516 622,576 657,578 

88,445 21,345 20,849 41,736 41,600 

(62,101) (18,209) (17,000) (35,967) (28,432) 

955 84 14 813 30 

1,400 914 - 1,390 106 

2,355 998 14 2,203 136 

(37,211) (10,682) (12,243) (17,095) (25,139) 

 (106) (1,390) ־ (914) (1,400)

(38,611) (11,596) (12,243) (18,485) (25,245) 

(36,256) (10,598) (12,229) (16,282) (25,109) 

44,914 516 7,663 11,230 22,162 

657,578 623,293 667,799 623,293 667,799 

י פ ר צ  מ

 זכויות העמיתים לתהילת תקופה

 תקבולים מדמי גמולים

 תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקופה

 העברות מקרנות השתלמות

 העברות בין מסלולים

 העברת צבירה מהקופה

 העברות לקרנות השתלמות

 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה, נטו

) על הוצאות ם י ד ס פ ה ) ת ו ס נ כ  עודף ה
 לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 זכויות העמיתים ליום 30 ביוני 2014

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לשנה
 שהסתיימה

 ביום

31 
 בדצמבר

 ק.ל.ע.״ קרן השתלמות לעובדים סוציאליים

 דוה על השינויים בזכויות העמיתים

 לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני

 לתקופה של שישה
 חודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני

2013 2013 2014 2013 2014 

 בלתי מבוקר מבוקר

 אלפי ש׳יר!

616,130 623,756 661,122 616,130 650,201 

87,856 21,204 20,681 41,466 41,261 

(61,690) (17,982) (16,863) (35,677) (28,295) 

930 84 14 813 30 

 92 273 ־ 10 273

1,203 94 14 1,086 122 

(36,887) (10,682) (12,243) (17,095) (24,956) 

(1,127) (904) - (1,117) (14) 

(38,014) (11,586) (12,243) (18,212) (24,970) 

(36,811) (11,492) (12,229) (17,126) (24,848) 

44,716 456 7,571 11,149 21,963 

650,201 615,942 660,282 615,942 660,282 

י ל ל ל פ ו ל ס  מ

 זכויות העמיתים לתהילת תקופה

 תקבולים מדמי גמולים

 תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקופה

 העברות מקרנות השתלמות

ת בין מסלולים ת ב ע  ה

 העברת צבירה מהקופה

 העברות לקרנות השתלמות

 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה, נטו

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות
 לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 זכויות העמיתים ליום 30 ביוני 2014

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 לשנה
 שהסתיימה

 ביום

 31 בדצמבר

־ קרן השתלמות לעובדים סוציאליים ע. ל.  ק.

 דוה על השינויים בזכויות העמיתים

 לתקופה של שישה לתקופה של שלושה
 חודשים שהסתיימה ביום הודשים שהסתיימה ביום

 30 ביוני 30 ביוני

2013 2013 2014 2013 2014 

 בלוגי מבוקר מבוקר

 אלפי ש״וז

ת ו י נ א מ ל ל ל ו ל ס  מ

 זכויות העמיתים לתהילת תקופה 7,377 6,446 7,394 6,483 6,446

 תקבולים מדמי גמולים 339 270 168 141 589

 תשלומים לעמיתים (137) (290) (137) (227) (411)

 העברות צבירה לקופה

 העברות מקרנות השתלמות 25

 העברות בין מסלולים 14 1,117 ־ 904 1,127

_1,_152_ 904 : 1,117 14" 

 העברת צבירה מהקופה

 העברות לקרנות השתלמות (183) ־ ־ ־ (324)

 העברות בין מסלולים (92) (273) - (10) (273)

 (275) (273) ־ (10) (597)

 העברות צבירה, נטו (261) 844 ־ 894 555

 עודף הכנסות(הפסדים) על הוצאות
 לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות 199 81 92 60 198

 זכויות העמיתים ליום 30 ביוני 2014 7,517 7,351 7,517 7,351 7,377

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 ס.ל.ע - סרו השתלמות לעובדים סוציאליים

 באורים לדוחות הכספיים

 באור 1 י כללי

 א. ק.ל.ע ־ חברה לניהןל קרן השתלמןת לעןבדים סןציאליים בע״מ (להלן ״החברה״),מנהלת את ק.ל.ע קרן השתלמות

.  לעובדים סןציאליים שכירים(להלן:״הקרן״)

 הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס״ה ־ 2005 ומיועדת

 לעןבדים סןציאליים שכירים.

 ב. החברה הינה חברה ממשלתית פרטית בעירבןן מןגבל.

 ג. הקרן אןשרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי אגף שוק ההןן, ביטןח וחסכןן.

 ד. תוקף אישור קופת גמל המן עד ליןם 31/12/2014.

 ה. בקרן פועלים מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול כללי ומסלול ללא מניות.

 באור 2 י עיל1רי המדיניות החשבונאית

ר משמן בעריכת ש ר יושמן בעריכת הדןחןת הכספיים ביניים, הינם עקביים לאלה א ש  עיקרי המדיניןת החשבתאית א

 הדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 בדצמבר 2013 , אלא אם נאמר אחרת. יש לעיין בתמצית דוחות אלה בהקשר

 לדוחות הכספיים השנתיים ליום 31 דצמבר 2013 ולביאורים שנלוו אליהם.
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