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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
  

  דוח הדירקטוריון 
  
  

  כללי
  

מ (להלן "החברה"), עוסקת בניהול קרן "החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  .א
 .כךורק ב ,השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן "הקרן") בנאמנות

  

 במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי.  1968ביוני  7הקרן הוקמה ביום   .ב
  

  או עצמאים. קופת גמל ענפית ומיועדת לעמיתים שכירים הקרן היא  .ג
 

בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון נכלל מידע בהתאם  .מוגבל ןבעירבו היא חברה ממשלתית חברהה  .ד
  להוראות חוזרי אגף שוק ההון וחוזרי רשות החברות הממשלתיות.

  

, של מסלול אג"ח 288של המסלול הכללי הוא מספר אישור מס הכנסה  בקרן מנוהלים שלושה מסלולי השקעה.  .ה
 . 2016בדצמבר  31וקף עד האישורים בת .1452 -ושל מסלול מניות , 1451 -

  

לאומי שש"ה") ומחברת אמן " –(להלן  ההון בע"מהחברה מקבלת שירותי תפעול מחברת לאומי שירותי שוק   .ו
מחשבים בע"מ ובכלל זה ניהול חשבונות החברה והקרן, ניהול חשבונות העמיתים, טיפול בבקשות עמיתים 

   ושירותים נוספים.
 

אמבן ניהול  -מנוהל על ידי פסגות ניירות ערך בע"מ, אי.בי.אי. תיק ההשקעות הסחיר של המסלול הכללי   .ז
 תיקמנהלת לבדה את  מיטב ניהול תיקי השקעות בע"מ. פסגות ניירות ערך בע"מדש  -מ והשקעות בע"

  ואת תיקי ההשקעות של שני המסלולים האחרים.ההשקעות הלא סחיר של המסלול הכללי 
ליישום כל ההוראות  יםעל כל המשתמע מכך ופועלבתי ההשקעות האמורים מנהלים את התיקים 

  הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן, בכפוף להוראות ועדת השקעות. 
  מתאם השקעות נותן לחברה שירותים של תאום בין שלושת מנהלי התיקים לבין החברה.

 

  נמצאים במשמרת בחברת פועלים סהר בע"מ. קרןנכסי ה  .ח
  

מבקר פנימי, מנהלת סיכונים, מנהל כספים, , תמשפטי צתהחברה נעזרת ביועצים מקצועיים, וביניהם, יוע  .ט
ממונה  , חברה לשערוך נכסים,SOX-404ליישום  יועץ עורך דין לגביית פיגורי מעסיקים, ממונה אכיפה, 

 ., יועצת מחשוב וחשבות שכר, שירותי מיחשוב וספקי אינטרנטטכנולוגיות מידע ומנהל אבטחת מידע
  

  
  נתונים עיקריים של הקרן

  
 31ליום 

  במרץ
2016  

 31ליום 
  במרץ
2015  

 31ליום 
  בדצמבר

2015  

  מספר עמיתים:

  20,079    19,009  10,048  )4)(1( פעילים

  12,214    13,299  21,383  )4( לא פעילים

  32,293    32,308  31,431  עמיתים סה"כ

        מספר חשבונות עמיתים:

  20,316    18,608  10,071  )4)(1( פעילים

  15,639    17,157  25,198  )4( לא פעילים

  35,955    35,765  35,269  חשבונות עמיתים סה"כ
  
            



 

- 3 - 

 

  נכסים מנוהלים, נטו (באלפי ש"ח):

 31ליום 
  במרץ
2016  

 31ליום 
  במרץ
2015    

 31ליום 
  בדצמבר

2015  

  1,957,792    1,964,053  1,124,214  פעילים

  1,367,497    1,481,394    2,137,638  לא פעילים

  3,325,289    3,445,447    3,261,852  סה"כ נכסים מנוהלים, נטו 

            

  (באלפי ש"ח): נתונים תוצאתיים
לתקופה של שלושה חודשים 

    ביום השהסתיימ

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום

  בדצמבר 31    ץבמר 31    ץבמר 31  

  2016  2015    2015  

  דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים 
  13,654    3,819    2,192  2חדשים 

  302,833    71,937  67,238  תקבולים מדמי גמולים

  11,985    3,484  1,524  רןהעברות צבירה לק

  170,921    48,889  43,230  רןהעברות צבירה מהק

  196,641    52,849  49,356  פדיונות

  29,567    123,298  )39,613(  3עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
ניהול שנגבו מנכסים (באלפי דמי 

        :ש"ח)

  8,096    2,055  1,953  פעילים ולא פעילים
שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים 

        :(באחוזים)

  0.24    0.24    0.24  פעילים ולא פעילים

            

           חשבונות מנותקי קשר:

  2,314    1,581    2,285  מספר חשבונות

  84,792    88,011    82,794  )באלפי ש"חנכסים מנוהלים נטו (

  196    52    49  )באלפי ש"חדמי ניהול שנגבו מנכסים (
שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו 

  0.24    0.24    0.24  מנכסים
שיעור דמי ניהול שרשאית החברה 

            (באחוזים): לגבות לפי הוראות הדין

  2%    2%    2%  פעילים ולא פעילים
  
  

שהופקדו עבורם כספים בשל החודש האחרון שקדם למועד הדוח ושעומדת בחשבונם יתרה עמיתים כעמיתים פעילים מוגדרים  . 1
בירה לחשבון). עמית פעיל שבבעלותו גם חשבון לא פעיל ייחשב עמית פעיל. עמיתים לא צלמעט העברת  -(הפקדה לתאריך הדוח

  .פעילים מוגדרים כעמיתים שאינם עמיתים פעילים
  

 עבור הפקדות -ך השנה. לצורך חישוב דמי הגמולים המשונתיםתים פעילים שהצטרפו לקופה במהלעבור עמי -דמי גמולים משונתים . 2
קדות בעיתוי אחר ההפקדה תוכפל במספר הפעמים שאותן הפקדות צפויות . עבור הפ12 -ההפקדה האחרונה תוכפל ב –חודשיות 

  להןפיע במהלך השנה כך שישקפו את דמי הגמולים השנתיים.
  

  

 לקח מדוח הכנסות והוצאות של הקופות.נ  -על הוצאות לתקופה  עודף הכנסות  . 3
  

הוראות לעניין  קבעו ה ) ותיקון תקנות התשלומים לקופ27.12.2015בדבר תשלומים לקופת גמל ( 2015-9-35חוזר גופים מוסדיים  . 4
 100מעסיקים של מעל כי  על הפקדת תשלומים לקופת גמל. החוזר קובע  ממוכן  העברת דיווחואופן הפקדת תשלומים לקופת גמל  

 1מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני במועד הפקדת תשלומים החל מיום בלקופה פרטים  ימסרו  עובדים
  ). 2016(בגין שכר ינואר  2016בפברואר 

כנדרש, לא ניתן לרשום הפקדות אלו בחשבונו של העמית וכתוצאה מכך מאחר וחלק מהמעסיקים טרם השלימו את העברת המידע 
  .ומכאן הגידול במספר העמיתים הלא פעילים פעיליםסווגו עמיתים אלו כעמיתים לא 

  החברה פונה למעסיקים  להשלמת הדיווח כנדרש בהוראות .
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ

  
  דוח הדירקטוריון 

  
     
  
  קרןשואות הת
  

  תשואה נומינלית ברוטו  
 תקופהמצטברת ל

  1-3/2016  1-3/2015  1-12/2015  

  1.11% 3.82% - 1.15% מסלול כללי

  0.36%  1.10%  0.74%  מסלול אג"ח

  0.83% 5.65% - 4.15% מסלול מניות

  
  
  

  תוצאות פעולות החברה המנהלת ומקורות המימון
  

אה בדוחות הכספיים ר -פירוט ההוצאות אלפי ש"ח מתחילת השנה. ל 1,953 -הוצאות החברה הסתכמו ב
  הסקורים.

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

  ס.בגובה הוצאותיה, כך שהרווח הכולל הינו אפהקרן היא קופת גמל ענפית, ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול 
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
  

  דוח הדירקטוריון 
  
  

  הליך אישור הדוחות הכספיים
  

  .האורגן המופקד על בקרת העל הינו דירקטוריון החברה
  

לושה חודשים הכספיים") לתקופה של ש"הדוחות  הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה והקרן (להלן:
  היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן: ,2016מרץ ב 31שהסתיימה ביום 

  

עדה לבחינת הדוחות הכספיים בחברה, וועדת הגילוי שהינה ועדת הביקורת של החברה, המשמשת גם כו ) 1( 
  ים.  הבוחנת ומקיימת דיון עקרוני ומקיף לעניין שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספי

הדוחות  ישיבה של דירקטוריון החברה להצגת הדוחות הכספיים, לדיון בהמלצות ועדת הגילוי ולאישור ) 2( 
  הכספיים.

  
מנהל הכספים, ללפני כינוס וועדת הגילוי מופצת טיוטת הדוחות לרשות החברות הממשלתיות, להנהלת החברה, 

, ובועדת הגילוי מתקיים דיון בטיוטת הדוחות הכספיים תהמשפטי צתלמבקר הפנים וליועלחברי ועדת הגילוי, 
אשר נכחו חברי הוועדה . 2016 מאיב 23ובהערות של הגורמים הנ"ל, במידת הצורך. ועדת הגילוי התכנסה ביום 

  בישיבת ועדת הגילוי:
  

 ועדת הגילוי דח"צ, יו"ר –גב' לינה ויסברג  . 1
 דירקטור – מר יחזקאל שופס . 2
  דירקטור –מר אסעד אגברייה  . 3

 
  

לרשות חברי ועדת  עמדואשר כמו כן, נכחו נושאי משרה בחברה, רואי החשבון המבקרים ובעלי תפקידים אחרים 
טיוטה של הדוחות  ההגילוי באשר לכל שאלה והבהרה ביחס לנושאים שנדונו בישיבה. בפני חברי הועדה הוצג

, בהתאם אומי שש"הלידי -אשר נערכו על ,הכספיים של החברה ונתונים נוספים הנלווים לדוחות הכספיים
  די אגף שוק ההון ובהתאמה לדרישות רשות החברות הממשלתיות. י- למתכונת שהוגדרה על

  
, דן הדירקטוריון בהמלצות הועדה ונסקרו עיקרי הדוחות 2016במאי  25ביום בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה 

בישיבה זו, דירקטוריון החברה אישר את הדוחות  הכספיים וכן הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי.
  הכספיים.

  
  

  אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
  

הנהלת החברה (להלן "הגוף המוסדי"), בשיתוף עם חבר הדירקטוריון, המנכ"ל ומנהל הכספים של הגוף המוסדי 
בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי. על העריכו לתום התקופה המכוסה 

בסיס הערכה זו, חבר הדירקטוריון, המנכ"ל ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי 
נדרש  על מנת לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי םהגילוי של הגוף המוסדי הינם אפקטיביי

לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד 
  שנקבע בהוראות אלו.

  
  בקרה פנימית על דיווח כספי

  
 לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי 2016במרץ  31במהלך הרבעון המסתיים ביום 

יע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח אשר השפ
  כספי.
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UUELU (CcUt(dUL UUnU4s{lU (NdLs(NcQ trql(c UUtrLU IULIU E(ilC(
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Nct gxs(tu (6c(cLc ((Lt( s(NULctuc Nt s(NULctu c( NLcl NUL' (( Gc c( Lct.

u6dct gag(|.u( trECJtu uG(cc(cu (( Lcl,tU Cd6c A(uutrLU'
q( uLg(ur ccl gutucu tcc[ axccu c(utucu' fn(r{(Ltrca cu c{cu((o Nl (ttrLco NULco trr{(c
(cL( COGc'

LcLl,u coGc U((t(cor trNtGl otr(L' quaacfr qtrtu (\1cct(U uutrLu (Lato/ q(ft,Lt qocg t(tu,u
Nu c( u((cit((cl ug(rA(((U<ca luu((nlu us(ulu((u cclE((uu Nr, tru6((uu aqcdlu G(<ucU ((

trUUtrOO (( U(tcUCt U(LC((U trc(UL -
S' N(< INULcQ trutrLu U(FUcLca uxuLu c\lr ((((( (LtNu uuatrt[ uctt4L a( uucLu r.(L(LclotL((l 

^qu'

cJ-c NULcO trUCLU' trgLCl trs(U(L Udt6U UUC(U n4 UttUtU'
gccltuct n( cclLlu tcu(ca cN(u' u(cl(Lco (utrocu aclcLrl (uluc u(uccuo (utrLur g(ttrN (c]-c((u(, ((
lcu(ca (fittl (c(tc ucLL6 trLtutu' cuuNo qcL dtr(\ct EClLttJ t(u(ca cN(u/ Nt (Ls((t (clc(((uo uuu

b' NC(/ (FL NULcO trUtrLU UVf,UcLcO UXULU Cur NULN(U qdtr((Uo t(U[alcc(tuo trUtrLU A1tr41\g

l(uc!t6tu ugtF(co ELtutu'
s{ado(o trNtgt cxtu'ctc( utructu us(utu(tg Nu ugstr ucos( tNu utsNtu uo(t(tu a( uucLu (c(ce

€' trUUNo (clc(Uc t(NUL (AtrUCUc NU ULIU(U' ULtUtU UCOGccQ l(c.l-( COGc NUt Uc(l( trLlU Ul-cLdOlLc[[

(N cUcl go((o EUUccUo (UCltgU Us(CtOU trLtUtU'
UoL Euo s{F( a( (ltrLu (UtUcu uCUt}\ cL( nugs((o rt(cU(lr (NlL u(o(trtu acul (cUCt NtUo E(F(ce/

z' cuuNo (d(((u( l(NUt atrucu( Nu utLutur uJ-tutu Nc(a ct((ca qx( 4N (ctl a( (ttrLu (utucu t(N

uuELu tuLtu tr(,,( (quqt - uutrtu) (ts(lt utNr^rt ac,a$t gloz (ac(uo cul- (u(l - uJ-rutu)'
I' CUCU( NU ULtUtU UCOGccQ tNg LtU UL(Ld6lL(tl A4 UUCUU (tcul( 4U[ UUnU4s(U (NdLs(NcQ tr(L(c

Ncc' 4c4L qut' gEucLU cr:

tLl,U ULiLClOlL((l)' Uurao,,l - 5002)'
(truuNo (udclrj uuELtu uw^(ljrtu (Lr,u ctotr ELEL u6(t(tu a((clol !ug{F(cQ rt(cu(t (utrc\uu cct(tu ul.tuu{ ucoGcccr

crvttl (uollBculuoc)

(tr)

(N)

q(qL cLJl' qcc,,<

uutrLu (ftut\ Ael uuavqc(u (NClls(NcQ cc{L(c uuELu luLlu tr(,,(
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xcl cxgtt- (6t(cLt ((Lr,( s(NuLctuc Nl (NULctu c( NLo NULr (4 6c c( L<t'

u64cl- CIACI((Vc trCdtU UG(cC{cU (( Lc(U COg( AqUUELU'
G) cq uLc(ru/ tr([ s(utu(u ttrct r N((u gutu(u' ag(Lc(o tru ((u(ca Nt t(ttrL(o NULco c((c

C(cL( C66c'
Lcl,lu c66c u((t(carENt6l otr(L/(u66c( qt(lu(\ci cct(u UUtrLu (La[or q(ft.Lt loca [(Lu,u

(N) NU C( U(cr!(cca U(A((tuccQ lUUl(ntU Ug(UlUc(U trdc((Uu Nt EUG((UU AclcdLU 6(cc(cu ((

trULlCOO,(( Ur(LCU(|. U(LC(([ trcl[L -
N(c LNUL<Q trUELU UBf,UcLco UFULU Cur ((((C! (LLNU UUACtt UCttrdl A( UUCLU t(L(LclotL(tl A1U'

cLc NULcQ trUtrLU'. tr6LC\ trs(U(L UrltgU UUC(U A( ULtUtU'
qdtuct n( trdLtu t(u(ra cN(u/ u(ct(tce (utrocU a|((Itl E(uLUc u(tJccUG (uELUr (ttrN (cl-c(u( ((
!cu((o (firtl (<(tc ucl'Lri cl-ruru' truuNo qcL r]tr(l( trdttu rru(co cN(u/ Nt (Ls( (dtrduo uuu
N((/ (FL NULcQ EUtrLU UE(FUcL(Q UFULU C\t' NULN( (c!tr(((Uo ((UUrlccC,(llJO trUELU A4 trdLlU

t(uclt6[u us{tK(ccl trLtuLu'
s(ndg(o trNt6[ Ntu' g(c( utrucctu u(ultrctu Nu ugNE ucoGc tNu utNNtu ug((tqtu a( uucLu (cc{ce
truuNcl (cJ-c(tlc r'(NUL fAtru(uc Nu ut-lulur uJ'[utu uc66ccQ lgcJ-( c66c NUt uc(l( trLtu ulcLclc[L((l

(N (U(t (O(cQ trUUccUA (UC!L6U Ug{CIOU trLlUlU'
uoL truo s(N( a( ((tcJ-u c{uLUcu ucul}, ctc /iLJ(F(co r'Atcu(' (NLL u(actrtu atrut (cu(l Ntuo c(x(co/
truuNo (clc(tJr I(NUL A!U(U( NU ULLUTU' ULtUtU Nc(A Ct((<A s{F( qN CCll A4 (IELU (UtLrcU l(N

uutrLu tuLtU tr(r( (+qt - uustu) (Ltr(r[ uLNar[ al atLt gloz (ac(uo cuj- (u(l - ul-turu)'
EU(Uc NU ULTULU UCOgccQ tNU LtU UL(LdOtL((t a6 UUCUU qti.]Utc,4U[ UUnU(C{IU (Nr.!Ls(NcQ EqL((<

NC(' LLLL c(cltcot[' vFUcL cc:

tLr.U uL(LclotL(tt)' uuaAilt - 5002)'
(cuuNo (ucl((u rJUcLtu uctctalLt<tLr (L(u cto[, ELCL us((t(tu a((clo[ (us{x((a r'A(cu(( (utrc\uu (ct(tj u.l-tulu ucog((Q

iJsutg (uorlBrullrac)

s'

b'

€.'

z'

I'

uucLu (ccul(c!t-[ uunu(s(tu (NClts(NcQ cc(L(c uutrLu luLlu E(rr(
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N([ trNs{tL q(kctcL< ((Lt( s(NUL(tu( Nt (NULctu qq NLo NUL. (( Gc c( Lct'

a(a +Ja u6clc]- c(fA(r(l,uc trtrcltu uG(cc(crj a( uutrLu (( Lc(u caGc'
(tr) cc, uLgcur ccl gutucu tc(l nN((u c{Utuctj' tru s((tLcu uucu(u Nt s((Lc(o (tEJ-ca NULca

(c.l-( CoGc I lC[-
J(( Lcltu co6(r NaL 6EcL flf,'G(<co (6(( CcCl(UU n( UUtrLU (Lnlqr q(ltrLt qOCA t+ttu ((

(N) NU C( U(c(llcco Ug{ra((luccQ tuut(r tU U(UtUctU trdtr((Uu Nt CUC,((UU AC,UElLU UGCcC{cU

/a( ut(LclotL(tt Ia( uutrLu/ cuutroo (( u(Lcuct u(LCCcu cctuL ((tr< uc4Lu uG(cc{crr (( L<!tu c6Gc:
N(c fNULcQ cUtrLU U(FU<,Lccl UXULU \t (c(c(( (tlNu UUAtrll ucltrdLt 4-cLclottctl l(tt((Lu UE(dtLU

E(utucr Nt otrcL rnxgtc (ufAGc( cN[6t c{utuc' (gutrlLu uG(cs(cU actuutrLu (( Lcr,(u coq(' tcl-
(t) (c4cct c,l-tu c( a((( trtrciLu u5(cqcu a( uutrtu (( Lcttu co6c rnNcL( cLtrftl ru laurn6c( trNtGt

u(Lcu( | tqL-
uN64o(c(tu ac, uEALtLt tu(u(co ((Ec u(c(tc' (uto uudtgu uc(ctou trLtu truucoo ((

(() u(Lccl NU uNg4c\cEclu rn( utrdL(u lucu(ca ((trc u(c(lc r ( uutrLu lux(ct Nu s{odctuc( ((trc
trugNo (urlcc !c[u trc((Nl.g(<,ca (SdcD t(utLNtu us(s((u l(( ntc! uu([ I

qo64 c/|J;u otrcLU fA( ccoUtt ((Ec c{ucc{(u uJ-ctlu ucog( t(cl nul-tutu ucogcco (Ltcca
(c) clcrrct crlLu gccgcu ,(( Lcttu coq(r N! c(cjuct 6q rjtr(JlLt crlLu sccgcu (( Lcttu co6(r us(t((tu

udtGu uuc(u rA( ur-1u 
1

(uEC\cU AC,L(l gUtU( U(UccU6 (UtrLU/ (ltrN (rl-c(U(( (( cJ-c NULr0 EUELU/ trGtO ES{U(L
(N) dtr((r Eduu t(u(ca cN(u' Nr (Ls(t (clEduo uuu Gdtuct a( trclLtu t(u(ca cN(u' u(<t(Lco

t(cclLu u6(cc{<u (( L(ttu coq( aq uuELu I tct-
N(< tNULcQ trUtrLU UgFUcLcO USULU tl NULNcO (ClCdUO t(Clctg{q A( trclLlu ICU(cA ((E< U(c(l<

CLIU'
uEUc(U U(UtUctU' NU UgStr UC66c tNU Ut[NlU UG6t(l.U n( UUtrtU ((l(J-co l.(Udtslu U(CtAcQ
EUUtrOO (( ctc(Uc' ULtUiU UCOqccO ULE(t(ccQ l(cl-( CO6c NUL UC(I( trLlU s(AClGcO trNlGt CNIU' s{C(

(uc!t6u uc(crou trLtu'
qutrjcu u(utL cL( rtru(F(co accqqt c!'/ (NtL u(octrl[ cut cc((t Nluo qF(cQ' 4N cucl g{c\(ca Euuccuo
truucoo r\( cLcrlvct uLtU Nc(( c\qq cq s(x( (N cctt r ( (tcl-u c{urucu l(N uot cl gE( aq ($Lu

tr6,'cl(1111: rUUtrLUrr) (LE(l[ dUOUccO trclA I€ trc(t].9IOZ GUql' rrULLU,,)'

I' ocluuc Nu ultu uLtr(t(c n( uutrLu (c(ut( <!ul uunu4c{u (Ndts{Nce tr(Lr{c uutrLu tutlu

Ncc' (c(L cut' gxu(Lu c(,

tr(ol,u tUoctt)'
(EUUNO (UttLrtG(A gtALccQ /-5-O:tr,Z,tr;d,lL! G((g(u ((L((tu c46c-uf,uL(u' LtUl,u l(c((c<Qu t^(N(b atd uult'

vxLt!v (uollBculuor)

9'

b'

t'

z'

uutrLu ((cur( clt-[ uuauqc(tu (Ndtc(Nco trc(L(c UUtrLU (UL[U E(rr(
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
  

  תמצית דוחות ביניים על רווח והפסד 
  
  

   

של שלושה חודשים  תקופהל
  שהסתיימו ביום 

לשנה 
  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אוריב

  הכנסות

מקרן דמי ניהול הכנסות מ
  8,096  2,209  1,953  השתלמות

  )1(  -  -  הכנסות מימון

  -  -  -  אחרותהכנסות 

  8,095  2,209  1,953  סך כל ההכנסות

  8,095  2,209  1,953  8  הוצאות הנהלה וכלליות, נטו

  -  -  -  הוצאות אחרות

  8,095  2,209  1,953  סך כל ההוצאות

  -  -  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

  -  -  -  מסים על ההכנסה

  -  -  -  רווח נקי לתקופה

  
  
 

 
  אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.יבה
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והרוח בע"מהחברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה   
 

 (בלתי מבוקרים) 2016במרץ  31ביניים ליום דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  כללי – 1 ביאור

 

קרן (להלן "החברה"), עוסקת בניהול  מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  .א
הקרן הוקמה במסגרת  . השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח (להלן "הקרן") בנאמנות, ורק בכך

. הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על 7/6/1968 ביוםהסכמי שכר בסקטור הציבורי, 
  ומיועדת לעמיתים שהם אקדמאים במדעי החברה והרוח. 2005 -שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה 

  

  החברה הינה חברה ממשלתית בעירבון מוגבל.  .ב
  

השתלמות לשכירים או עצמאים על ידי אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון. תוקף אישור קופת הקרן אושרה כקרן   .ג
  .31/12/2016גמל הינו עד ליום 

  

  בקרן פועלים מסלולי ההשקעה הבאים: מסלול כללי, מסלול אג"ח ומסלול מניות.  .ד
  

  מדיניות חשבונאית – 2 ביאור
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  .א
  

ים ביניים") של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח "דוחות כספי -הדוחות הכספיים התמציתיים (להלן -
, "דיווח כספי לתקופות ביניים", ובהתאם IAS 34לרבות תקן חשבונאות בינלאומי  IFRSבינלאומיים 

 להנחיות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר. 

קינה החשבונאית הכללית, לגבי החברות הממשלתיות הת 5.8.2004 -מ 70בהתאם להחלטת ממשלה בק/ -
הינה של הסקטור הפרטי. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות, הינה בנוסף לתקינה של הסקטור 
הפרטי או כהרחבה או בחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי הרשות. התקינה 

ת תתבצע בהתאם לחוק. הרשות תמשיך להסתייע בצוותים המקצועיים הייחודית לחברות הממשלתיו
 שהוקמו על ידה לצורך זה.

ם בדוחות הכספיים לא נכלל דוח על השינויים בהון העצמי, הואיל ואין לחברה הון עצמי . בדוחות הכספיי -
 דוחות.לא נכללו דוחות על תזרימי המזומנים מאחר ואינם מוסיפים מידע מהותי על המידע הכלול ב

עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, הינם עקביים לאלה אשר 
, אלא אם נאמר אחרת. יש לעיין 2015בדצמבר  31יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

  ולביאורים שנלוו אליהם. 2015בדצמבר  31בתמצית דוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום 
  
 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב

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

והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 
  להיות שונות מאומדנים אלו. שהתוצאות בפועל עלולות

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 בקביעת האומדנים, 

יים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות, גורמים חיצונ
  לכל אומדן.

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

 רכוש קבוע, נטו  .ג

 
  פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר.

הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס  הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת
  כדלקמן:

  10% –שיפורים במושכר 
  33%-15% –מחשבים וציוד היקפי 

  15% –ריהוט וציוד 
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מדמאים במדעי החברה והרוח בע"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאק  
  
 (בלתי מבוקרים) 2016במרץ  31ביניים ליום דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  מגזרי פעילות – 3ביאור 

  
 החברה מנהלת קרן השתלמות בלבד. נתונים אודות הכנסות, הוצאות בגין ניהול הקרן, ראה בדוח על הרווח והפסד

 והביאורים הנלווים לו.
  

  הון עצמי ודרישות הון – 4ביאור 
  

 החברה פטורה, 2005-) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה3((א)4מכוח הוראת סעיף 
 .ועומדת בתנאי ההוראה האמורה ענפיתמנהלת רק קופת גמל  אמאחר והי ,מקיום הון עצמי

  
  חייבים ויתרות חובה – 5ביאור 

  

  ליום  ליום    ליום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  35  47  53  הוצאות מראש

  527  724  445  צדדים קשורים

  -  -  -  חייבים אחרים

  562  771  498  חובה ויתרות חייבים הכל סך

  
  התחייבויות בשל הטבות לעובדים, נטו – 6ביאור 

  
  ליום  ליום    ליום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  94  109  100  התחייבות בגין חופשה

  7  11  10  הטבות לטווח קצר

  101  120  110  לעובדים הטבות בשל התחייבויות הכל סך
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 החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ
  
  (בלתי מבוקרים) 2016במרץ  31ביניים ליום דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  

  זכאים ויתרות זכות – 7ביאור 
  

  ליום  ליום    ליום
  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31

2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  89  91  88  אחרות בשל שכר ומשכורת עובדים והתחייבויות

  796  928  900  הוצאות לשלם

  194  224  249  צדדים קשורים

  48  61  7  מוסדות

  1,127  1,304  1,244  זכות ויתרות זכאים הכל סך

  
  הוצאות הנהלה וכלליות – 8ביאור 

  
של שלושה חודשים  תקופהל

  שהסתיימו ביום 
לשנה שהסתיימה 

  ביום

  בדצמבר 31  במרץ  31  במרץ  31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  1,154  278  275  שכר עבודה ונלוות

  590  279  82 תשלום לדירקטורים

  81  20  17 פחת והפחתות

  157  40  37 ביטוחים

  517  128  127  אחזקת משרדים ותקשורת

  21  17  49 שיווק ופרסום

 3,046  768  730  תשלום לגורמים מתפעלים

 969  243  231 דמי ניהול למנהלי תיק השקעות

 1,224  341  283 ייעוץ משפטי ושירותים מקצועיים

  137  60  34 שירותי מחשוב 

  -    -    55  תשלום בהתאם להסכם שיתוף פעולה (*)

  199  35  33 אחרות

  8,095  2,209  1,953  וכלליות הנהלה הוצאות הכל סך
  

  -    -    81  כולל השתתפות בהוצאות צדדים קשורים(*)
(*)לאחר ניכוי השתתפות בהוצאות מצדדים 

  -  -  )26( קשורים

  -  -  55  בהתאם להסכם שיתוף פעולה הוצאות הכל סך
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 קרן השתלמות לאקדמאים 
החברה והרוחבמדעי   

 

 דוחות כספיים ביניים
2016במרץ  31ליום   

 (בלתי מבוקרים)

 



 

 

 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  
  2016במרץ  31וחות כספיים ביניים ליום ד
  
  
  
  הענייניםוכן ת
  
  
  

  מודע                                                                                                  
  
  

  2 - 6  הצהרות
    

  7          רואה החשבוןדוח סקירה של 
    

    (בלתי מבוקרים) 2016במרץ  31דוחות כספיים ביניים ליום 
    

  8 - 11        מאזנים
    

  12 - 15  דוחות הכנסות והוצאות
    

  16 - 19  דוחות על השינויים בזכויות העמיתים
    

  20  לדוחות הכספיים בינייםביאורים 
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  מסלול כללי ליום –מאזנים 
  
  

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  רכוש שוטף

  127,855  128,495  178,567  מזומנים ימזומנים ושוו

  1,409  1,202  1,641  חייבים ויתרות חובה

180,208  129,697  129,264  

  השקעות פיננסיות

  1,859,730  1,896,963  1,792,411  נכסי חוב סחירים 

  64,672  82,134  56,954  נכסי חוב שאינם סחירים

  519,484  564,495  514,741  מניות

  647,856  663,515  607,706  השקעות אחרות

  3,091,742  3,207,107  2,971,812  סך כל ההשקעות הפיננסיות

  3,221,006  3,336,804  3,152,020  סך כל הנכסים

  2,733  879  713  זכאים ויתרות זכות

  3,218,273  3,335,925  3,151,307  ויות העמיתיםזכ

  3,221,006  3,336,804  3,152,020  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  
 דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.לביאורים המצורפים ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
  מסלול אג"ח ליום –מאזנים 

  
  

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  רכוש שוטף

  3,428  7,296  6,136  מזומנים ימזומנים ושוו

  9  9  32  חייבים ויתרות חובה

6,168  7,305  3,437  

  השקעות פיננסיות

  
  83,081  85,520  84,587  נכסי חוב סחירים

  83,081  85,520  84,587  סך כל ההשקעות הפיננסיות

  86,518  92,825  90,755  סך כל הנכסים

  
  

  19  19  19  זכאים ויתרות זכות

  86,499  92,806  90,736  ויות העמיתיםזכ

  86,518  92,825  90,755  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  מסלול מניות ליום –מאזנים 
  
  

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  רכוש שוטף

  3,477  2,667  1,625  מזומנים ימזומנים ושוו

  7  6  9  חייבים ויתרות חובה

1,634  2,673  3,484  

  השקעות פיננסיות

  7,343  6,202  8,422  מניות

  9,694  7,844  9,757  השקעות אחרות

  17,037  14,046  18,179  סך כל ההשקעות הפיננסיות

  20,521  16,719  19,813  סך כל הנכסים

  4  3  4  זכאים ויתרות זכות

  20,517  16,716  19,809  ויות העמיתיםזכ

  20,521  16,719  19,813  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח   
  

  דוחות הכנסות והוצאות מצרפיים 
  
  

   

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימו ביום 

לשנה 
  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  הכנסות

  )4,524(  749  )957(  ממזומנים ושווי מזומנים

 מהשקעות:

  25,886  43,162  13,781 מנכסי חוב סחירים

  4,391  1,959  )25( סחירים מנכסי חוב שאינם

  13,264  40,587  )22,776( ממניות

  3,781  39,992  )26,237(  מהשקעות אחרות

)35,257(  125,700  47,322  

  -  -   -  הכנסות אחרות

  42,798  126,449  )36,214( סך כל ההכנסות

 הוצאות

  8,096  2,055  1,953 דמי ניהול

  2,621  798  1,117 הוצאות ישירות

  2,514  298  329 מסים

  13,231  3,151  3,399 סך כל ההוצאות

  29,567  123,298  )39,613(  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  
  
 

 
  ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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במדעי החברה והרוחקרן השתלמות לאקדמאים   
  

  מסלול כללי  –דוחות הכנסות והוצאות 
  
  

   

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימו ביום 

לשנה 
  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  הכנסות

  )4,531(  747  )943(  ממזומנים ושווי מזומנים

 מהשקעות:

  25,479  42,140  13,072 מנכסי חוב סחירים

  4,391  1,959  )25( מנכסי חוב שאינם סחירים

  13,052  40,059  )22,406( ממניות

  4,009  39,637  )25,787(  מהשקעות אחרות

)35,146(  123,795  46,931  

  -  -   -  הכנסות אחרות

  42,400  124,542  )36,089( סך כל ההכנסות

 הוצאות

  7,836  1,990  1,887 דמי ניהול

  2,574  790  1,084 הוצאות ישירות

  2,480  295  324 מסים

  12,890  3,075  3,295 סך כל ההוצאות

  29,510  121,467  )39,384(  הכנסות על הוצאות לתקופהעודף 
  
  
 

 
  ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  מסלול אג"ח –דוחות הכנסות והוצאות 
  
  

   

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימו ביום 

לשנה 
  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  הכנסות

  2  1  -  ממזומנים ושווי מזומנים

 מהשקעות:

  409  1,024  709 מנכסי חוב סחירים

  -  -  )9(  ממניות

700  1,024  409  

  411  1,025  700 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  217  56  54 דמי ניהול

  12  2  20 הוצאות ישירות

  229  58  74 סך כל ההוצאות

  182  967  626  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  
  
 

 
 לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורים המצורפים ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  מסלול מניות –דוחות הכנסות והוצאות 
  
  

   

לתקופה של שלושה חודשים 
  שהסתיימו ביום 

לשנה 
  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  מבוקר)(בלתי 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  (הפסדים) הכנסות

  5  1  )14(  ממזומנים ושווי מזומנים

 מהשקעות:

  )2(  )2(  - מנכסי חוב סחירים

  212  528  )361( ממניות

  )228(  355  )450(  מהשקעות אחרות

)811(  881  )18(  

  )13(  882  )825( סך כל ההכנסות

 הוצאות

  43  9  12 דמי ניהול

  35  6  13 הוצאות ישירות

  34  3  5 מסים

  112  18  30 סך כל ההוצאות

  )125(  864  )855(  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  
  
 

 
 הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביאורים המצורפים לדוחות ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  דוחות על השינויים בזכויות העמיתים מצרפיים 
  
  

   

  
לתקופה של שלושה חודשים 

  שהסתיימו ביום 
לשנה 

  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31  
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  מבוקר)(בלתי 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  3,348,466  3,348,466  3,325,289  בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

  302,833  71,937  67,238 תקבולים מדמי גמולים

  )196,641(  )52,849(  )49,356( תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  11,985  3,484  1,524 העברות מקרנות השתלמות

 העברות צבירה מהקרן

  )170,921(  )48,889(  )43,230( העברות לקרנות השתלמות

  )158,936(  )45,405(  )41,706( העברות צבירה, נטו

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  29,567  123,298  )39,613( מועבר מדוח הכנסות והוצאות

סוף התקופהזכויות העמיתים ל  3,261,852  3,445,447  3,325,289  
  
  
 

 
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  מסלול כללי  –דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 
  
  

   

  
לתקופה של שלושה חודשים 

  שהסתיימו ביום 
לשנה 

  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31  
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  3,240,549  3,240,549  3,218,273  בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

  293,342  69,776  65,533 תקבולים מדמי גמולים

  )190,306(  )51,903(  )47,868( תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  9,945  3,310  1,057 העברות מקרנות השתלמות

  3,934  884  1,789 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה מהקרן

  -  -  -  העברות לקרנות פנסיה

  )163,786(  )47,127(  )41,200( העברות לקרנות השתלמות

  )4,915(  )1,031(  )6,893( העברות בין מסלולים

  )154,822(  )43,964(  )45,247( העברות צבירה, נטו

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  29,510  121,467  )39,384( מועבר מדוח הכנסות והוצאות

סוף התקופהזכויות העמיתים ל  3,151,307  3,335,925  3,218,273  
  
  
 

 
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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לאקדמאים במדעי החברה והרוחקרן השתלמות   
  

  מסלול אג"ח  –דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 
  
  

   

  
לתקופה של שלושה חודשים 

  שהסתיימו ביום 
לשנה 

  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31  
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   אלפי ש"ח

  93,397  93,397  86,499  בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

  6,670  1,603  1,157 תקבולים מדמי גמולים

  )5,713(  )872(  )1,185( תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  118  23  304 העברות מקרנות השתלמות

  3,658  494  7,050 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה מהקרן

  )6,727(  )1,721(  )1,939( העברות לקרנות השתלמות

  )5,086(  )1,085(  )1,776( העברות בין מסלולים

  )8,037(  )2,289(  3,639 העברות צבירה, נטו

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  182  967  626 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

סוף התקופהזכויות העמיתים ל  90,736  92,806  86,499  
  
  
 

 
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  מסלול מניות  –דוחות על השינויים בזכויות העמיתים 
  
  

   

  
לתקופה של שלושה חודשים 

  שהסתיימו ביום 
לשנה 

  שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31   ץבמר 31   ץבמר 31  
2016  2015  2015  

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח

  14,520  14,520  20,517  בינואר של השנה 1זכויות העמיתים ליום 

  2,821  558  548 תקבולים מדמי גמולים

  )622(  )74(  )303( תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  1,922  151  163 העברות מקרנות השתלמות

  3,983  801  45 מסלוליםהעברות בין 

 העברות צבירה מהקרן

  )408(  )41(  )91( העברות לקרנות השתלמות

  )1,574(  )63(  )215( העברות בין מסלולים

  3,923  848  )98( העברות צבירה, נטו

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  )125(  864  )855( מועבר מדוח הכנסות והוצאות

בדצמבר של השנה 31זכויות העמיתים ליום   19,809  16,716  20,517  
  
  
 

 
 ביאורים המצורפים לדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח
  

  ביאורים לדוחות הכספיים ביניים
  

  כללי – 1ביאור 
 

יהול קרן ידי החברה לנ-על בנאמנות(להלן "הקרן") מנוהלת  החברה והרוחקרן השתלמות לאקדמאים במדעי   .א
  ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ.

 2005-הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תשס"ה
  שהם אקדמאים במדעי החברה והרוח.לעמיתים ומיועדת 

 

  קרן השתלמות לשכירים או עצמאים.  הקרן מאושרת כ  .ב
  

  .31/12/2016תוקף אישור קופת גמל הינו עד ליום   .ג
 

 בקרן פועלים מסלול כללי, מסלול אג"ח ומסלול מניות.  .ד
  
 

  מדיניות חשבונאית – 2ביאור 
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, הינם עקביים לאלה אשר יושמו   .א
, אלא אם נאמר אחרת. יש לעיין בדוחות ביניים 2015בדצמבר  31בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 ולביאורים שנלוו אליהם. 2015בדצמבר  31אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום 

  
ם, בהתאם דמי הניהול שנגבו מעמיתי הקרן בפועל, בתקופת הדוח, חושבו על בסיס שיעור  דמי הניהול הצפויי  .ב

    .2016 לשיעור דמי הניהול שהיו נהוגים בעבר ובהתאמות שנעשו בהתאם לתקציב החזוי לשנת




