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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית
2012בספטמבר30

ענייניםתוכן

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

15-13הצהרות

16הכספיהמצבעלדוחותתמצית

17הכוללהרווחעלדוחות

21-18בינייםהכמפייסלדוחותבאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.קי

9ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קבניהול
סוציאלייםלעובדיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1976בדצמבר
.שכירים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן*

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

תיקיםניהולאלדובי-הלמןידיעל2011שנתמתחילתמנוהלהקרןשלההשקעותתיק.
וכן,מכךהמשתמעכלעלהחברהשלההשקעותתיקאתלנהלשתפקידה,מ"בעמוסדיים

בכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםלפעול
.והדירקטוריוןההשקעותועדתלהוראות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

,פניםמבקר,משפטייועץ:ביניהם,נוספיםובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
-404ליישוםמלווה

~
soxלשערוךחברה,אינטרנטספקי,המידעטכנולוגיותבתחוםייעוץ

.סיכוניםומנהלנכסים

:2011בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע*

חשבונותמספרעמיתיםזוג

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

159,1317176,13שכירים



מ"בעסוציאלייטלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי057,2-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד2.108שללסךהסתכמו2011/09/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%39.3שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.2-.

שמיליארד9.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
סך.האחרוניםחודשים12-בח" באותהההשתלמותמקרנותהמשיכות

.ח"שמיליארד1.10-בהסתכםתקופה

-3-

י=ינ==ב-י-
--



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכשפייסנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

י2011/09/30- מסלול
הכלסךמניותללאמסלילכללי

81ג,70,1642ן472,580

%95,5%47,25%99,5

%92.83%19.74%90,83

%27.5-%26,5

%73.4-%72.4

%13,0%34.0%13.0

בחודש27-חשהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך'

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

2010/09/30
הגלסךמניותללאמסלולכללימסלול

016,588400416,588

%08,4%75.1

%95.82%75.97

%75.6-

%08.6-

14%50,0י%0

%08.4

%95.82

%75.6

%08.6

%14.0

2010,12/31

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

461,604409870,604

%61.2%91.3

%53.85%09.96

%03.6-

%60.5-

%23.0-

%61.2

%54.85

%02.6

%60.5

%23.0



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2011/9-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

581,5639620,56הפקדות

(979,43)-(979,43)משיכות

(309,9)-(309,9)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-709(709)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

584,2748332,3נטוצבירהכ"סה

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

2010,9-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

503,5427530.54הפקדות

(709,36)(21)(688,36)משיכות

(536,5)(48)(488,5)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

__נ47ן)47(אליואו)בקרןאחרממסלולנטווכויותהעברת
,285,2(89)374,12נטוצבירהכ"סה

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

2010/12-1

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

686,7233719,72הפקדות

(729,48)(21)(708.48)משיכות

(742,7)(48)(694,7)(אליהןאו,אחרותמקרנותנטווכויותהעברת

נ47ן47(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

248,61(83)331,16נטוצבירהכ"סה

-----.=--=-----===



מ"בעסוציאלייםלעובייםהשתלמותורןלניהולחברהעע.ל.ק

הדירקטוריונדוח

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

.9-1/ג201
מניותללאמסלולכללימסלול

%06.2-%06.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2249/9-_
מניותללאמסלולכללימסלול

%07.5%56.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-2010/12

מניותללאמסלולכללימסלול

7.ול44מצטברתברוטונומינליתתשואה

~

5.ל30



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחוחוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפיקדונות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

המסלולמהשקעותבאחוזים

193,33-342,1

832,220511(218453,1

-143,29273

-480,27-

374333-

ננש
~

Rid5שנ
נ%44%47%

-535.34

316.46112,487

177,1593.30

-480,27

-707

עט
p/O

"%

קנ"

מניותללאמסלול

298-.-298מזומניםושווימזומנים

868..331537סחיריםערךניירות

2..-2השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

22ב621ההשקעותכלסך
=a-__168.1_.ב

%54%46%100המסלולמהשקעותבאחוזים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותסרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

בקצבאך,נמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקמפרסםאותו,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשונהבמחציתמאשריותרמתון

היקף,באבטלההצמצוםבהמשךגםמתבטאתהצמיחה.יחסיתמתוןבקצבאךלעלותהמשיך
.בשכרמתונהובעליה,ההשתתפותשיעורשליציבותתוך%5.5-לירדהאבטלה
והשפעותבעולםההאטהבשלזהברבעוןירדו,ההוןמשוקנגזרותשהןכפי,האינפלציהציפיות
.החברתיתהמחאה

ובמיוחדהאינפלציהבקצבהעלייהרקעעל,%25.3שלברמההריביתאתהותירישראלבנק

משברהחרפת,הרבעוןבמהלךהצמיחהבתחזיותההרעהלאור,מכןלאחר.הדיורבמחירי
החובות

-באוקטוברלחודשהריביתאתהנגידהוריד,האינפלציהבציפיותוהירידה,באירופההריבוניים
.%3שלשנתילשיעור%25.0

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%11-%15שלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%89.12-בירד100א"תומדד%94.11-בירד

הממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק,זאתלעומת
התלמדדי.%11.3-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%83.2-בעלהלמדדהצמודות

.%57.1-בירד40בונדתלומדד%83.0-בירד20בונדתלמדד:ירדובונד

העיקרייםהמדדים.%26עדשלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%24עדשלבשיעוריםירדובאירופההמניותמדדי.%3-%11שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%26עדשלבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.יווןשלפירעוןמחדלותוהחששבאירופההחובותמשברהחרפת*
.יותרגדולותלמדינותהמשברמהתפשטותהחשש*
.גדוליםלבנקיםדירוגיםלהורדתבנוסףבעולסהצמיחהתחזיותהורדת*
.החובותבמשברלטיפולבאירופהואפקטיביותמשותפותפעולותהיעדר*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/9-111/9-72010

%%%

17.200.066.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

19.383.203.8מדדצמודממשלתיח"אג

85.1-90.2-03.13מדדצמודקונצרניח"אג

52.311.303.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD93.10-35.14-55.9

2575.18-94.11-84.15א"תמדד

-8-



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

כללימסלול

.המניותתיקהשבחתתוךהמניותבשוקלמגמהבניגודפעלההקרןהשלישיהרבעוןבמהלך
בהיקףונמכרוח"שמיליון1.14-כשלבהיקףבארץסלותעודותמניותנרכשוזופעילותבמסגרת

סלתעודותונרכשול"חובתיקוהרחבהפיזורמגמתנמשכהלכךבנוסף.ח"שמיליון1.2-כשל
.ח"שמיליון9.8-כשלכספיבהיקף

,ובינוניקצרמ"ובמחגבוהבדירוג,קונצרניותחובאגרותהקרןרכשה,למדדהצמודברכיב
בהיקףח"אגנרכשוהממשלתיהצמודברכיב.ח"שמיליון6.4-כשלבהיקףח"אגעלסלותעודות

.ח"שמיליון4.8-כשלבהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון7.6-כשלכספי

ממשלתיותח"אגרכשההקרן.בשוקהריביתלהורדתלציפיותבהתאםפעלההקרן,השקליברכיב שמיליון9.3-כשלבהיקף
מכרהומנגד,ח"שמיליון6.11-כשלכספיבהיקףמ"מקנרכשווכןח" אג

.ח"שמיליון9.5-כשלכספיבהיקףממשלתיותח"

מניותללאמסלול

אגנרכשוולכן,זהבמסלוללעבריחסיתגדולהעמיתיםתנועתנרשמההתקופהבמהלך
צמודותח" למדד

.ח"שמיליון23.0-כשלבשוויצמודותלאח"ואגח"שמיליון29.0-כשלבשווי

נוסףמידע

(ח"שבאלפי,התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2011/09/302010/09/302010/12/31

חובכולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
העברתברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרן

214,4381,4274,4.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומים



ע.ל.ק
-

מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ואשראישוק)פיננסייםסיכוניםניהול

כללי

החלטותקבלתבתהליכיביטוילידיהמובאים,וסיכוןתשואהשיקולימתוךנעשההסיכוניםניהול
.בקרןההשקעה

שקבעמגבלותבמסגרת),הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.לסיכוניםהחשיפהאתלהפחית,היתרבין,נועדואשר,הדירקטוריון

הסיכוניםניהולמדיניות

אליהםהסיכוניםמכלולאתהמגדירה,ברורהמסגרתלהתוותנועדההסיכוניםניהולמדיניות
סיבולתאתמגדירההמדיניות.עליהםהבקרהואת,וניהולםמדידתםאופןאת,הקרןחשופה
.והחשיפההסיכוןומגבלות,השוניםבתחומיםשלההסיכוןתאבוןאת,הקרןשלהסיכון

הסיכוןרמתביןהחברהלדעתהאופטימאליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיק

כפיהאסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
.הדירקטוריוןידיעלשנקבעה

אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק

התייחסותתוךבעולס)בישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויות

.השוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
המנפיקרמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודד

הפיננסייםהסיכוניםניהולמדיניותעלהפיקוח

מחלקתבאמצעות,ההשקעותמנהלי"ענעשההאסטרטגיתהנכסיםהקצאתיישוםעלהפיקוח
,המערכותכילוודאאחראיהסיכוניםמנהל.במגבלותהעמידהעלהבקרותאתהמבצעתבקרה

הסיכוניםניהולמדיניותליישוםומתאימיםמספקים,העבודהותהליכישהוגדרוהנהלים
.שנקבעה

פניםמבקרעלמידע

בעלחשבוןרואההינוהפנימיהמבקר,החברהשלהפניםכמבקרמכהןמועלםיצחקח"רו.1
.פניםבביקורתניסיון

300-כשלבהיקףפניםביקורתשעותעוד.שעות700-כשלבהיקףבחברהמועסקהמבקר.2

-הלמןהתיקומנהל,סהרפועלים,יהבבנקכמו,לחברההקשוריםגופיםי"עמתבצעותשעות
ביקורתעבודתנדרשתכאשר.האוצרבאישורוזאת,מ"בעמוסדייםתיקיםניהולאלדובי
.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקףאתלהגדילהחברהרשאית,נוספת

שלהעבודהותוכנית,החברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהחברהדירקטוריון.3
.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר

אתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקת
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

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

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

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשלסקירהדח
מ"בעהספציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-.ע.ל.ק

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

הכוללהרווחעלהתמציתיהדוחואת2011בספטמבר30ליוםהתמציתיהכספיהמצבעלהדוחאתהכולל,(החברה

שלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופות

."בינייםלתקופותכספידיווח"34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידע

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואהלשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעט

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.34lASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

.הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרשנוסףמידענכלל6בביאור

יגזזן4עיי'
'שית

2011בנובמבר27

~
: lTzipiי"יי""י4יק

ו2ןםי1'הןמנהג,הקתימקיץי,ה.,

---



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

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הבלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יג/ין/זן
ר"יו,בראוןדליתתאריך

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

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,פרייצחק,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נ,ר
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
כספיםמנהלהצהרת

והמצגיםשננקטוהפע1ליתבדברנוסףדיח)הממשלתיותהחביותלתקנית3התאס)
הדיחותנכ1נ1תלהבטחתשניתני .2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

קרןלניהולחברה-ע.ל.קשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
2011שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמות

.(הדוחות-להלןיחדשניהם)

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ףי1ןי1/1(
דורח"רותאריך

-

כספיםמנהל,ארגוב

ק
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מ"בעסוציאלייםלעובזיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםלי01ליום

11/9/3010/9/3010/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)מביקהלא)

נכסים

שוטפיםנכסים

197157172בבנקיםומניס,מ

-2-,שוניםחייבים

33--3ההשתלמותקרן-חייבים

130123102מראשהוצאות

327282307שוטפיםנכסיםכ"סה

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

754קגוערכוש

2[[221212הנכסיםכלסד

והוןהתחייבויות

tltDUtWהתחייבויות

272235300שרותיםלנותנילשלםהוצאות

-34743ההשתלמותקרן-וכאים

1399סוציאליותלזכויותהכרשה

2:2שביםוכאים

334287311שוטפותהתחייבויותהכלסך

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

---מנב
...................-

2[[221212והוןהתחייבויותסך

המצורפיהבאורים

ץי~
.הכספייםמהדיחותנפרדבלתיחלקהווים'

מנהקכספיםמנכיייוחברהדירקטוריוןר"יו
/וריוודירקנ

ן/ -16.



מ"בעיוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרולניהולחברה-ע.ל.ק

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ישלושתלשלישתלנושעתלתשעת
ישנהחחודשיטהחידשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימישנסתיימושנסתיימו

ביוטביוםביוםביוםביום

נ2,3נ/0נ0/09/30נ0,09/3011,09/30נ09/30,ננבאיר

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4054,2926,1661714729,2ההשתלמותמקרןניהולדמי
3נ332מוומניסושוויממזומניםהכנסות

7,2)057,2929,16637172ההכנסותכלסד

............................-.;........-.........

5תוצאות

24723410259314ונלוותשכרהוצאות

1067342399"ועדותוחברילדירקטיריםהוצאותיהחזרגמיליםדמי

452641147219791(יהבבזק)תפעולשירותי

196-61-75(ם"שלומגןמשלימיםתפעילשיריתי

"השקעותניהולתיקדמי
6)ן

"3101102412

3690149143חוץובקרןקרןביחידותהשקעהבגיןניהולימי

-35-12מנהלכספים

י11257291414ביקורתחשבונות
7373242897משפטיייעוץ

5-17-.33אחריתמשפטיותהוצאית

127934465119שריתיםמקציעים

13872114"1136'מבקרפנימי

971612344,19ביטוחים

43438והשתלמויותעדןימי

732-2מחשובשירותי

1)-231תרוגא

3031משרדואחזקתשכרדירה

"1942

166פרסוסושיווק

"357

7)2,41716נילים"די11ילע

21112פחתהוצאות

-561אחריתהוצאית

057,2929,1663717732,2ההיצאיתכלסד

--------------------------------------------------
---..כוללדווח

-

.הכספייםמהדוחיתנפרדבלתיחלקמהיניםהמצורפיםהבאורים



מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

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

הקרן2008במרץ31ליוםעד.1976בדצמבר9ביום,הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלה
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

.11/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)יהתמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
החשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם.האוצרשבמשרד
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיותהחברותלגבי,הכללית

נושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות
לחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברותספציפיים

שהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיות
.זהלצורךידהעל

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אסאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2010בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםשונושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2באור

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןיתרת-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

הםואין,בלבדהחברהבאחריותהינםהנלווהובמידעהכספייםבדוחותהכלוליםהמצגים
.ישראלמדינתאתמחייבים

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-התשפעו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות15-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםופרסומיםטיוטותלרבות)דיןהוראותלהלן
:החברהכדוגמתמוסדייםלגופיםונוגעות2011שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

.11.8.17מיום2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוק

(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק* (
.2011.7.11מיום,2011-א"התשע,(7'מסתיקון
וחובתניהולמדמיהנחה-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת
.11.7.27ביוםבכנסתטרומיתבקריאהאושרהאשר,2010-א"התשע,(גילוי

השקעותתיקיובניהולהשקעותבשיווק,השקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהצעת* (
טרומיתבקריאהאושרהאשר2011-א"התשע,(השקעותייעוץמתןפעילות-תיקון .11.7.6ביוםבכנסת

.11.8.3ביוםשנחתםחובהלפנסיה(משולבנוסח)הרחבהצו*

גמלבקופותביטוחייסכיסויים)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
חברהבאמצעותביטוחייםכיסוייםרכישת"מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-א"התשע
.11.8.21מיוםשניהם,"גמלקופתשלמנהלת

חברותעלהחליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.11.8.14מיום2011-א"התשע,(ומבטחיםמנהלות

רשימת)אירגוןעםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנותטיוטת*
.11.8.14מיום2011-א"התשע,(היישוםוועדתעבודתוסדריתאגידים

ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.11.8.11מיוס2011-התשעא,(תיקון)(עסקאות

מחברההנדרשמזעריעצמיהון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשלמנהלת

מחברותהוןדרישות"ומסמך2011-א" מנהלות
.11.8.1מיוםשניהם,"

חברות,מבטחיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצוטיוטתי
התשע,(טרורומימוןהוןהלבנתלמניעת,ויועציםסוכנים,מנהלות

.11.7.3מיום2011-א"
לקופתעמיתהצטרפותהסדרת"מוסדייםגופיםחוזר*

~
rr>u11.8.14מיום.

.11.8.28מיום"מוסדילגוףשםשינוי"נוהלי
.11.8.10מיום"ממוחשבתגרפיתחתימה"ויועציםסוכניםחוזר*

.11.8.8מיום"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזר*

.11.7.14מיום"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםסוכניםחוזר*
.2011.9.27מיום"והבהרותשינויים-הגמלקופותשלחודשידוח"גמלקופותחוזרטיוטת*

לאישורהשקעהמסלולילמיזוגאוגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"נוהלטיוטת*
.2011.9.19מיום"הממונה

.2011.9.19מיום"גמלקופותמיזוגאודותעמיתיםיידוע"גמלקופותחוזרטיוטת*
מוסדייםגופיםחוזרטיוטת8

"גמלקופתותקנוןביטוחתכניתהנהגתעלהודעהנוהל" חוקלתיקוןמשליםותזכיר
,2005-התשעה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

.2011.9.6מיוםשניהם
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מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

(המשך)ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

,2011.9.6מיום"המוסדייםלגופיםהאחידהחוזר"מוסדייםגופיםחוזרשלחלקיתטיוטה
:הבאיםהפריטיםאתהכוללת

.מוסדייםלגופיםהנוגעלחלקמוצעענייניםתוכן.א
.להלן'גבפסקההאמורהלטיוטההרלוונטיותהגדרות.ב

.מוסדייםבגופיםהשקעותבתחוםקיימיםחוזריםמתוקףהחלותהוראות.ג
.לעיל'גבפסקההאמורהלטיוטההקשוריםנספחים.ד
בענייןההוראותאתהמאגדתהטיוטהנבנתהבסיסםשעלהמקורחוזרירשימת.ה

.מוסדייםגופיםהשקעות
הסעיפיםמפורטיםבו,מוסדייםגופיםעלהחלהלרגולציה"סמכותמקורות"קובץ.ו

אתלקבועהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונההוסמךשמתוקפם
.מוסדייםלגופיםהאחידבחוזרהמופיעותההוראות

וקרנותגמלקופותשלהכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"חוזרטיוטת
.11.8.24מיום"פנסיה
מנהלותחברותעלהחליםהשקעהכלליחוזר"מוסדייםגופיםחוזרשלשנייהטיוטה

.11.8.14מיום"ומבטחים

.11.7.14מיום"רישיוןלבעלכוחייפוי"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
ברשימותמוכרזיםגורמיםעםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת

.11.7.7מיום"לההנלוותוהתוכניותאיראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיות

,והפעלתהמרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתלהקמתספקלבחירתמכרזפרסוםעלהודעה
ביוםשפורסמו,מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתוהפעלתלהקמהמרכזייםעקרונותלרבות

11.7.12.
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירה

5-3הצהרות

8-6מאזנים

11-9והוצאותהכנסותדוחות

14-12העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

15הכספייםלדוחותביאורים



שינש
שלהמבקרהחשביןרואהשלסקירהדוח

סיציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-.ע.ל.ק

ליוםמאוןהכולל,הקרון-ולהלןסוציאלייםלעובדיםהשתלמיתקרן-.ע.ל.קשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

חודשיםושלושהתשעהשללתקופההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלודוחותוהוצאותהכנסותדוחות,2011בספטמבר30

אלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימו

."בינייםלתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

בינייםלתקופותכספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

בעיקר,מבירוריםמורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה.היישותיישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכת
הינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנוהליומיישום,והחשבונאיםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעם

אינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמת

.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנומאפשרת

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם

הבחינותמכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

.בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

הכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס,הקודמתבפסקהלאמורבנוסף

שוקאגףוהנחיותגמלקופותלגבינקבעואשרוהעריכההדיווחתקנותאחרי,המהותיותהבחינותמכל,ממלאאינול"הנ

.באוצרוחיסכוןביטוחההון

אי'1'
א

~

'יימך
חשבוןרואי

2011בנובמבר27

~
UH : lTzipiנ12דבעע(ן,םן,תג)סים.סיציאלים'לעיןזהשתיסותקזז-עי



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדיחיתנכינותלהבטחתשניתנוהמצגים.שננקטיהפעילותבדברניסףדוח)הממשלתייתהחבריתלתקניתכהתאם)
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,בראוןדלית,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחר%אכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ט
,/יין/וו/ן, קדירקטוריון-ייע(,בראוןדליתתאריך



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,פרייצחק,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)2011שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-4-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק
מטפיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחת)יתנ)שהמצגים)שננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-)התשסייח)הדירקטוריודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

לרבעוןסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.קשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(ת)הדוח-להלן)2011שנתשלהשלישי

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
לתקופות)לימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יןיין/,,
כספיםמנהל,ארגונודוהןח"רותאריך

-5-



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

0/09/3010/12/31נ2011/09/3020נכסים

(למבוקר(מבוקר1לא(מבוקר1לאהשקעית

:מזומניםושווימזומנים

497261,1,,472בבנקמזומנים

36.33484.23529.14[בבנקיםמועדקצריפקדונות
833.34981.23790,5]

.............----................
:סחיריםערךניירות

633,245352,239437,252ממשלתיותחובאגרות

989,98[839,104217,01קונצרניותחובאגרות

[966.65[08.137566.47יאחריםערךוניירותמניות

980,48735].488392,7]5
..........-......................

:סחיריםשאינםערךניירות

4,29626,38405,35[6קונצרניותחובאגרות

177,1092,1029.1אחריםערךניירות

593,30718,39434,36

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

:והלוואותפקדונות
477,27765,35846,33בבנקיםפקדונות

74]הלוואות
5852,33ן.ורר480,27

----------------------...........
709766408,1השקעותבניןלקבלוסכומיםריבית

.-...............................
6(595,581372,588876,14ההשקעותכלסך

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

474427חובהויתרותחייבים
---........-----------...........

6(9,14"642,581416,5883הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

58416.588870,604[.642העמיתיםוכויות

33--זכותויתרותוכאים

642,581416,588903,604וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ל
" .מהםנפרדבלתיקלעמהוויםבינייםהכשכינסלדוחותהמצורפיםהבאורים וו,,,/,,

".! .,י1
נענימהל1ן,יק10ן,זמוזי-מ1נ1,'רקט1ר,ז"י

"//



סוציאלייטלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

,לחצרניוחובאגרות
אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניידות

קונצרניותחובאגרות

אחריםערךניירות

:והלולאותפקדונות

בבנקיםפקדונות

הלוואות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבוייההעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות

וכותויתרותוכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

לייםליום'ליום
2011/09/302010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מביקרלא)(מבוקר1לא

471,1496256,1

064,33478,23185.14

535,34974,23774.15

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

784,244980.238064,252

820.1041011198969,98

508.371566.471966.651

121,487744,487999,516

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

164,29626.38405.35

177,1092.1029.1

593,30718,39434,36

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

477,27765,35846,33

126

772852,33י480,2735

.................................
408י7077651

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

9736041467יד58יו4י580

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

454327

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

472,580016,584494.604

-====--

472,580016,588461,

"60

--33

472,5805881016494,604



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/31ג/2011/09/302010/09/3010נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומנים1ש11ימזומנים

5[1בבנקמזומנים

[29761בבנקיםמועדקצריפקדונות

29876]

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

:סחיריםערךניירות

849372373ממשלתיותחובאגרות

20ן9[9קונצרניותחובאגרות

868391393

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

-21השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

168,1399409ההשקעותכלסך

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

-1יחובהויתרותחייבים

170,1400409הנכסיםכלסו
====================

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

400409[,[70העמיתיםזכויות

170,1400409וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

====;=;========
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםגיוס

2,31ג,0/09,3010נ1/09/3020נ2011/09/302010/09/3020

ןבמבוקר(מבוקרולא(מבוקרלא,(מביקרלא,(מתקרלא,

(הפסדים)הכנסות

54120919395257מזומניםושוויממזומנים
..............----.......-..........---....................-

סחיריםעיךמניירות
561,11ו,869,5957,10071,5606ממשלתיותחובמאגרות

946,1757,7(326)988997,6קונצרניותחובמאגרות

70,14989,16ג(2ן,378)010,6(32.ו363אחריםערךוניירותממניות

(506,25)964,23(633,16)922,17307,36
.......................--...........------------............

Oערךמניירות ) tNWסחירים
615882,2(419)194,2(130)ממשלתיותלאחובמאגרות

051632021ו15אחריםערךמניירות
(15)179,2(356)618810,2
------------........................--......................

והלוואותמפקדונות
677835,1206386157,2בבנקיםמפקדונות
26-,ומהלוואות

678840,1206388163,2
............................................................

652113250236נטו,הכנסותאחרות
...................-----....................................

רג.3רר19,(173(558,16)403,28(237,24)(הפסדים)ההכנסותכלסך
....................................................------..

הוצאות

054,2926,1661714729,2ניהולדמי

"17913344סחיריםערךניירותעמלות
4166

90642118107אחרותמיסיםהוצאות

"3,172678002ג323,21ההוצאותכלסד
,3

------------------------------------------------------------
771,38ן%.193(284,17)280,26(560,26)הדוחלתקיפתנטו(הפסדים)הכנסות

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבונייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
והוצאותתכניותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנעתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2011/09/302010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

(ומבנקר(מבוקרולא(מבוקרולאמבוקרן1לא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

53920919195257מזומניםושוויממזומניט

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

סחיריםערךמניירות
856,5942,10059,5604,1542,11ממשלתיותחובמאגרות

946,1755,7(326)988995,6קונצרניותחובמאגרות

370.14989.16(378,21)010,6(363.32)אחריםערךוניירותממניות

(519.25)947,23(645,16)920,176"2,36

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

סחיריםשאינםערךמניירות

615882.2(419)194,2(130)ממשלתיותלאחובמאגרות

[נ63372(15)115אחריםערךמניירות

(15)179,2(356)618810,2

-------------------.---..-..-.-----------.-.-.--..-
והלוואותמפקדונות

677835,1206386157,2בבנקיםמפקדונות

15-26מהלוואות

678840,1206388163,2

----------..--.-.---------------------------
652113250236נטו,אחרותהכנסות

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

071,19752,41(572,16)386,28(252,24)(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

052,2925,1660714727,2ניהולדמי

66ן1791334448סחיריםערךניירותעמלות

רמו90642118אחרותמיסיםהוצאות
321,2122,2725780000,3ההוצאותכלמך

-..--..--------------------------------------
291,18752,38(297,17)264,26(573,26)הדוחלתקשרתנטו(הפסדים)הכנסות

=ב====------------------=-===----===----
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרו-ע.ל.ק
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושונלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2011,09/302010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

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

הכנסות

--2-2מזומניםושוויממזומנים

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

סחיריםערדמניירות

131512219ממשלתיותחובמאגרות

2--2-קונצרניותחובמאגרות

131712221

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

-

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

151714221סדכלההכנסות

-------------------ץ--ץץ------

נ-ו4בוי1ו1:-ו

211-2)ניוזוולב1י.י
1211-2או1ו(1;ו;רל!1וזך

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

131613219החחלתשתנטוהכנסות

-בב-----------------------------------------



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעהלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

0/12/31נ2011/09/302010/09/302011/09/302010/09/3020

(ומבוקר(קר)מב1לאמבוקרןלא,(מבוקרלא,(קר)מבולא

870,604851,549491,594105,564851,549התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

85.40601.16975.14593,54א451,42מעבידהפרשות-שכירים

169.14645.13540,5995.4126,18עובדהפרשות

620,56530.54141,22970,19719,72ההפרשותכלסד
.....................-------.................------..........-.-.-.........

:לעמיתיםתשלומים

(729,48)(962.11)(493.41),709.36)(979.43)שכיריםלעמיתים

(729,48)(962,11)(493.41)(709,36)(979,43)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

722857576266174,1הקרןאלזכויותהעברת

(916,8)(256.2)(7,3"9)(393,6)(031.10)מהקרןוכויותהעברת

(742,7)(990,1)(213,3)(536,5)(309,9)נטוזכויותהעברת

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

332,3285,12435,4018,6248,16נטוצבירה

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

293,18771,38(284,17)280,26(560,26)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות
...............------------

642.581416,588642,581416,588870,604התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלהרשעת

לשנההחודשיםהחידשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימישנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
2011/09/302010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

(1מב1קר(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקר1לאמבוקרןולא

461,604378,549032,594694,563378,549התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

969.14568,54[422,42865,40583,6מעבידהפרשות-שכירים

18.[[638,13534.5992,48[159,4עובדהפרשות

686.72[581,56503,54117,22961,9ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(708.48)(941,11)(493.14)(688,36)(979.43)שכיריםלעמיתים

(708.48)(941,11)(493,14)(688.36)(979,43)התשלומיםכלסד

.-------......................------........-.-...........................
:נטוזכויותהעברת

1,[72285757626674הקרןאלזכויותהעברת

(868,8)(255.2)(789,3)(345,6)([031,0)מהקרןזכויותהעברת

3[2--312-בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(265)-(674)(265)(709)בקרןאחרלמסלולמהמסלילזכויותהעברת

(647,7)([,989)(887,3)(441,5)([018,0)נטוזכויותהעברת

--------------------------------------------ב

584,2374,12737,3031,6331,16נטוצבירה
.-.-.........................-----------------..................------....

291,18752,38(297,17)264,26(573,26)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

-----------------2ב

472,580016,588472,580016,588461,604התקתהלסורהעמיתיםזכויות

ז-ן===ב==



סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
נ2/3נ/2011,09/302010/09/302011/09/302010/09/3010 (ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא,

409473459411473התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

292018625מעבידהפרשות-שכירים

38"ר10עובדהפרשות

392724933ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(21)(21)-(21)-שכיריםלעמיתים

(21)(21)-(2()-סךכלהתשלומים

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

:נטוזכויותהעברת

(48)(1)-(48)-מהקרןזכויותהעברת

709265674-265בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(312)--(312)-בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(95)(1)674(95)709נטוזכויותהעברת

(83)(13)698(89)748נטוצבירה
............................................................-..............

131613219הדוחלתקופתנטוהכנסות

170,1400170,1400409התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=======================--;==
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סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

אתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעסוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרןלניהולחברה-ע.ל.ק.א
.("הקרן"להלן)סוציאלייםלעובדיםהשתלמותקרן-ע.ל.ק

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.שכיריםסוציאלייםלעובדיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מניותללאומסלולכללימסלול:השקעהמסלולישניפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהים,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב

-15-


