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א .מאפיינים כלליים של החברה המנהלת
 .1תיאור כללי
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ (להלן" :החברה" או "החברה המנהלת")
יישמה שינוי מבני אשר כלל פיצול בין הקרן לחברה המנהלת והחלה את פעילותה
במתכונת זו ביום  1בינואר  ,2010עד ליום זה התנהלה החברה כקופת גמל תאגידית
בשם קרן השתלמות למשפטנים בע"מ אשר הוקמה ביום  .20/10/1971פעילותה היחידה
של החברה הינה ניהול הקרן.
החברה הינה חברה מוגבלת במניות.
 .2פירוט בעלי המניות של החברה המנהלת
החברה הינה בבעלות בחלקים שווים כלהלן:
א .מדינת ישראל  50% -בזכויות ההצבעה ,והזכות למנות עד  5דירקטורים.
ב .הסתדרות העובדים הכללית החדשה  50% -בזכויות ההצבעה ,הזכות למנות עד 5
דירקטורים.
למדינה הזכות להכרעה במקרה של דעות שקולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון
החברה ,באמצעות מניית הכרעה המוחזקת על ידה.
 .3האישורים שיש לקופות המנוהלות ע"י החברה המנהלת
הקרן אושרה כקרן השתלמות ענפית לשכירים .האישור חל על כספים המשולמים לקופה
בהתאם לשיעורים ולתנאים הקבועים בתקנה  19לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור
ולניהול קופות גמל) התשכ"ד .1964 -מספר אישור המסלולים הוא:
מסלול כללי292 -
מסלול מנייתי1454 -
מסלול ללא מניות1455 -
תוקף אישור קופת הגמל הינו עד ליום  31בדצמבר ( 2016מתחדש מעת לעת).
 .4שינוי במסמכי יסוד
במהלך הרבעון לא בוצעו שינויים במסמכי היסוד של החברה או של קופת הגמל
שבניהולה.
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ב .תיאור המצב הכספי של הקופה בניהול החברה המנהלת
 .1מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי החברה המנהלת
מספר חשבונות העמיתים ל:31/3/2016 -

מסלול
מסלול כללי
מסלול מנייתי
מסלול ללא מניות
סה"כ חשבונות מנוהלים

מס'
חשבונות
שכירים
4,203
29
31
4,263

 .2היקף הנכסים המנוהלים על ידי החברה המנהלת

מסלול
מסלול כללי
מסלול מנייתי
מסלול ללא מניות
סה"כ נכסים מנוהלים

היקף
היקף
נכסים
נכסים
12/2015
03/2016
אלפי ש"ח
471,756
462,943
2,649
2,343
3,742
4,082
478,147
469,368

שיעור
הגידול
(קיטון)
אחוזים
-1.87%
-11.55%
14.73%
-1.80%

 .3תשואת הקופה שבניהול החברה המנהלת
א.

המסלול הכללי השיג בתקופת הדוח (ינואר -מרץ) תשואה שלילית בשיעור של
.1.10%

ב.

המסלול המנייתי השיג בתקופת הדוח (ינואר -מרץ) תשואה שלילית בשיעור של
.3.99%

ג.

המסלול ללא מניות השיג בתקופת הדוח (ינואר -מרץ) תשואה חיובית בשיעור של
.0.74%

 .4הפקדות ומשיכות (בערכים נומינליים)
בתקופה ינואר -מרץ  ,2016הופקדו בקרן  11,544אלפי ש"ח ונמשכו ממנה  7,837אלפי
ש"ח .העברות נטו מהקרן (העברות מהקרן בניכוי העברות אל הקרן) הסתכמו לסך 6,085
אלפי .₪
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ג .מצב עסקי החברה המנהלת
 .1מצב עסקי החברה
בהיות החברה מנהלת קופת גמל ענפית בלבד ,הרי שאין היא נדרשת לעמוד בדרישות
ההון העצמי של חברה מנהלת ,כפי שהן נדרשות בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים
(קופות גמל) (הון עצמי מזערי הנדרש מחברה מנהלת של קופת גמל או קרן פנסיה),
תשע"ב.2012-
החברה עוסקת בניהולה של קרן השתלמות אחת בלבד – קרן השתלמות למשפטנים .קרן
השתלמות למשפטנים הינה קופת גמל ענפית וככזו דמי הניהול הנגבים בגין ניהולה על
ידי החברה מעמיתיה הינם דמי ניהול בגובה הוצאותיה בפועל (בכפוף למגבלות
רגולטוריות).
נכסי החברה כוללים סעיפי מזומנים ושווי מזומנים וחייבים ,התחייבויותיה הן לנותני
השירותים לקרן.
במהלך הרבעון לא אירעו אירועים או שינויים במצב ענייני החברה המנהלת אשר להם
השפעה מהותית על הדוחות הרבעוניים ,ולא חלו שינויים או חידושים מהותיים בעסקי
החברה.
 .2אירועים מהותיים בתקופת הדוח
בתקופת הדוח ,לא אירעו אירועים מהותיים המצריכים התייחסות בדוח דירקטוריון.
 .3פעילות ההשקעות של הקופה ברבעון הראשון של השנה
מסלול כללי
הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.
במהלך הרבעון ,במסגרת הפעילות נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ 2.53 -מ'  ₪ונמכרו
מניות בארץ בהיקף של כ 6.69 -מ'  .₪כמו כן נרכשו מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף של
כ 4.09 -מ'  ₪ונמכרו מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף של כ 3.1-מ' .₪
במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני ,נרכשו אג"ח קונצרניות צמודות מדד בהיקף של כ-
 17.35מ'  ₪ונרכשו אג"ח קונצרניות שקליות בהיקף של  10.22מ' ש"ח .מנגד ,נמכרו
אגרות חוב קונצרניות צמודות בהיקף של  5.16מ'  ₪ונמכרו אגרות חוב קונצרניות שקליות
בהיקף של  3.32מ'  .₪במסגרת הפעילות באג"ח בחו"ל ,נרכשו קרנות ואג"חים בהיקף
של  1.06מ'  ₪ונמכרו קרנות ואג"חים בהיקף של  5.16מ'₪
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במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי ,נרכשו אגרות חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של
 14.67מ'  ₪ואגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של  .14.83מנגד ,נמכרו אגרות חוב
ממשלתיות שקליות בהיקף של  21.81מ'  ₪ונמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף
של  18.67מ'.₪
מסלול משפטנים אג"ח ללא מניות
הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.
נכון לסוף הרבעון ,כ 65%-מנכסי המסלול מושקעים באגרות חוב ממשלתיות צמודות
ושקליות במח"מ קצר ובינוני .כ 30%-מנכסי המסלול מושקעים באגרות חוב קונצרניות
צמודות ושקליות במח"מ קצר ובינוני.
במהלך הרבעון ,במסגרת הפעילות באפיק הקונצרני ,נרכשו אג"ח קונצרניות צמודות מדד
בהיקף של כ 315 -א' ₪ונרכשו אג"ח קונצרניות שקליות בהיקף של כ  330א' ש"ח .מנגד,
נמכרו אגרות חוב קונצרניות שקליות בהיקף של כ 78.8-א' .₪
במסגרת הפעילות באפיק הממשלתי ,נמכרו אגרות חוב ממשלתיות שקליות בהיקף של
 75א'  ₪ונמכרו אגרות חוב ממשלתיות צמודות בהיקף של  269א'.₪
מסלול משפטנים מניות
הקופה מנוהלת בהתאם למדיניות ההשקעות הנקבעת ע"י הדירקטוריון וועדת ההשקעות.
במהלך הרבעון ,שמרה הקרן על רמת חשיפה גבוהה למניות .ברבעון זה ,החשיפה
הממוצעת למניות עמדה על כ .92%-מהלך זה נעשה בתיאום עם הפקדות ומשיכות
העמיתים ומטרתו לשמר שיעור חשיפה זה לאפיק המניות.
במהלך הרבעון ,במסגרת הפעילות נרכשו מניות בארץ בהיקף של כ 54.75 -א' ₪ונמכרו
מניות בארץ בהיקף של כ 108.88 -א' .₪כמו כן נמכרו מניות ותעודות סל בחו"ל בהיקף
של כ 27.28-א' .₪

ד .ריכוז מידע ונתונים אודות קרן ההשתלמות
 .1נתונים לגבי עמיתי הקופה
לרבעון שהסתיים
ביום
 31במרץ
2016
מספר עמיתים:
פעילים
לא פעילים
סה"כ

2,163
2,054
4,217
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2,199
2,070
4,269

2014
2,280
2,109
4,389

מספר חשבונות עמיתים:
פעילים
לא פעילים

2,170
2,093

נכסים מנוהלים ,נטו
(באלפי ש"ח):
פעילים
לא פעילים

297,763
171,605

נתונים תוצאתיים
(באלפי ש"ח):
דמי גמולים משונתים עבור מצטרפים חדשים
תקבולים מדמי גמולים
העברות צבירה לקופה
העברות צבירה מהקופה
תשלומים:
פדיונות
אחרים
עודף הכנסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה
דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח):
פעילים ולא פעילים
דמי ניהול שנגבו מהפקדות (באלפי ש"ח):
שיעור דמי ניהול ממוצע מנכסים (באחוזים) :
פעילים
לא פעילים
שיעור דמי ניהול ממוצע מהפקדות (באחוזים):

2,274
2,041

321,433
156,042

2,329
2,111

313,070
161,518

81
11,544
6,085

614
48,795
123
25,875

591
48,622
1,235
21,997

7,837

24,247
4,091

27,973
24,062

)(5,878

459

1,925

1,904

-

-

-

0.10
0.10

0.40
0.40

0.41
0.41

-

-

-

 .2עמיתים לא פעילים
לרבעון שהסתיים
ביום
 31במרץ
2016
חשבונות מנותקי קשר:
מספר חשבונות
נכסים מנוהלים נטו (באלפי ש"ח)
דמי ניהול שנגבו מנכסים (באלפי ש"ח)
שיעור דמי ניהול ממוצע שנגבו מנכסים

912
52,859
53
0.10
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לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2014
2015
927
52,134
209
0.40

987
54,045
222
0.41

 .3שיעור דמי הניהול שרשאית החברה לגבות בהתאם להוראות הדין
בהיות הקרן מוגדרת כ"קופת גמל ענפית" ,ובהתאם לאמור באישור משרד האוצר שניתן
לה ,דמי הניהול הנגבים מחשבונות העמיתים הינם לפי הוצאות שהקרן הוציאה בפועל,
בכפוף לשיעור שנתי מרבי של  2%מהיתרות .האמור בהסדר החוקי חל על כלל קופות
הגמל בישראל.
דמי הניהול שנגבו בפועל ברבעון הראשון בשנת  2016הינם בשיעור של  ,0.1%המהווים
שיעור שנתי של כ.0.41%-
מובהר ,כי דמי ניהול אלה כוללים את הסכומים המשולמים לבנק הפועלים בע"מ ולפסגות
ניירות ערך בע"מ ,על פי השיעורים שנקבעו בהסכם איתם.
 .4התפתחויות ושינויים בקרן ההשתלמות
ברבעון הראשון חלה ירידה של כ 1.8%-בנכסים המנוהלים ע"י הקרן ,הקיטון בסך הנכסים
נובע מעודף משיכות כספים ע"י עמיתים (משיכת כספים והעברות לקרנות אחרות) על
הפקדות כספים לקרן ,וכן מהתשואה השלילית שהשיגה הקופה במהלך הרבעון.
רמת ההפקדות לקרן וההעברות לקופות אחרות נשארו דומות לרמתן ברבעון המקביל
אשתקד.

ה .שינויים מהותיים והוראות חקיקה
בתקופת הדוח לא פורסמו הוראות אשר להן השלכה מהותית ביותר או שעתידה להיות להן
השלכה כאמור על הדוחות הכספיים.

ו .גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים ביניים
 .1דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על דיון בדוחות הכספיים ואישורם.
 .2מנהל הכספים בחברה מופקד על בקרת העל בהליך אישור הדוחות הכספיים ביניים ,ופועל
במסגרת הבקרות אשר עוצבו בחברה .
 .3ועדת הביקורת דנה בדוחות הכספיים בשיבתה כוועדת מאזן .ליו"ר הועדה התמנה עו"ד
יצחק שלון.
 .4במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה ,הועברו לעיונם של חברי הוועדה
והדירקטוריון טיוטות של הדוחות הכספיים ,דוח הדירקטוריון ודוח השוואה
תקציבית ,מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לדיון בוועדה.
 .5המלצות הוועדה לאישור הדוחות הכספיים יושמו וגובשו לאחר בחינה של הנושאים
הבאים:
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א.

הבקרות הפנימיות הקשורות בדיווח הכספי ודיון בנושא אפקטיביות הבקרה;

ב.

שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים;

ג.

המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים מהותיים של
החברה.

 .6המלצות הוועדה בצירוף הדוחות הכספיים ,הועברו לחברי הדירקטוריון קודם לישיבת
הדירקטוריון.

ז .גילוי לבקרות ונהלים
הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת החברה ,בשיתוף עם המנכ"ל ומנהל הכספים של החברה המנהלת ,העריכו לתום
התקופה המכוסה בדוח זה ,את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה
המנהלת .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו
הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה המנהלת הנן אפקטיביות על מנת לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על המידע שהחברה המנהלת נדרשת לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות
הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות
אלו.
בקרה פנימית על דיווח כספי
במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  31במרץ  2016לא אירע כל שינוי בבקרה
הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.

11

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

דוח של הדירקטוריון וההנהלה דבבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי
תקנות

החברות

הממשלתיות

)דוחות

הפנימית על דיווח כספי(  ,התשס'יח
ברבעון האחרון לתקופה המסתיימת ביום

נוספים

דבבר

אפקטיביות

 200731/3/2016

לא חלו שיבוי 1ם שהשפיעו באופן מהותי

או העשויים להשפ'ע באופן מהותי על הבקרה הפב'מית על ד•ווח כספ י בחברה.

.__/

19/05/2016
תאר'ך

1

יו"ר דירקטור 1ון

19/05/2016
"ל החברה

אתריך

19/05/2016
תאריך

..........,

הבקרה

----v
רו"ח ראובן

סוו 1ר,1

מבהל כספים

:

הצהרה )( Certification
אב• .תמ•ר סלע ,מצה•ר כ•

.1

סקרתי את הדוח הרבעונ• של החברה לני הול קןר השתלמות למשפטנ • ם )להלן " :החברה

המנהלת"( לרבעו ן שהסת  11ם ביום 31/3/2016

.2

)להלן" :הדוח"(.

בהבתסס על ידיעתי  ,הדוח איננו כולל כל צמג לא נכון של עודבה מה ו תית ולא חסר בו מצג של
עובדה מה ו תית הנחוץ כד י שהמצגים שנכלל ו בו ,לא ו ר הנס•בות בה ן נכלל ו אותם מצגים ,לא יה• ו
מטע•ם בהתי•חס לתק ו פה המכוסה בד ו ח .

.3

בהתבסס על יד • עת י  ,הד ו ח ו ת הכספיים הרבע ו נ יים ומ י ד ע כספ • א ח ר הכלו ל בד ו ח משקפי ם בא ו פ ן
אנות  ,מכל הבח•נ ו ת המהות י ות  ,את המבצ הכספי ,ת ו צאות הפע ו ל ו ת  ,השינויים בהון העצמי

ותזרימי המז ו מנים של החברה המנהלת למועדים ולתק ו פות המכוסים בדוח.

....,,

.4

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהיר•ם הצהרה זו אחראים לקביעתם ו לק י ומם של בקרות ו נהל•ם
לבג י הגילו י ו לבקרה הפנימית על ד • ו ו ח כספי של החברה המנהלת ; ו כן-
א  .קבענו בקרות ו נהלים כאלה  ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,
המי ו עדים להבטיח שמ י דע מה ו תי המת"חס לחברה המנהלת מואב לידיעתנו על •די אחר•ם
בחברה המנהלת  ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ב  .קבענו בקרה פנ•מית על דיווח כספ•  ,א ו פיקחנו על קב•עת בקרה פנימית על דיווח כספי ,
המיועדת לספק מידה סבירה של ב•טח ו ן לבגי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות
הכספ  11ם ערוכים בהתאם לתקנ י דיווח ב י נלאומ  11ם ) FRSן( ו להוארות הממונה על שוק ההו ן ;
ג.

הערכנו את האפקטיב י ות של הבקר ו ת והנהל י ם לבג• הגיל וי של החברה המנהלת והצגנו את
מסקנות•נו לבג• האפקטיביות של הבקר ו ת והנהלים לבגי הגילוי  ,לתום התקופה המכוסה

בד ו ח בהבתסס על הערכתנו; ו כן-
ד .ג•לינו דב ו ח כל ש•נוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על ד • ו ו ח כספ י שאירע ברבעו ן
זה שהשפיע בא ו פ ן מה ו תי ,או סבי ר שצפ ו י להשפיע אב ו פ ן מהות• ,על הבקרה הפנ י מ•ת של
החברה המנהלת על ד יו וח כספ •  .וכן-

.5
''-

אב• ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה ז ו גי לינ ו לר ו אה החשבו ן המבקר ,לדירקטוריו ן
ו לו ו עדת הב•קורת של הדירקט ו ר• ו ן של החברה המנהלת  ,בהבתסס על הערכתנ ו העדכנ • ת ב י ותר

לבגי הבקרה הפנימית על דיווח כספי :
א.

את כל הליקויים המשמע ו ת"ם ו החולש ו ת המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנ•מ•ת על ד•ווח כספי  ,אשר סב י ר שצפויים לפגוע ב י כולתה של החברה המנהלת לרש ו ם,

לבע,ד לסכם ודלווח על מידע כספ•; וכן-
ב.

כל תרמית  ,בין מה ו ת•ת ובין שא•נה מהותית  ,בה מעורבת ההנהלה או מעורב•ם עו דב•ם
אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי .

אי ן אבמור לעי ל דכי לגר ו ע מאחר • ותי או מאחריות כל אדם אחר  ,על פי

 19במא • 2016 ,
תאריך

' •ר סלע

הצהרה
אני.

.1

ראובן סווירי ,מצהיר כי:

סקרתי את הדוח הרבעוני של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים )להל ן " :החרבה המנהלתי'(
לרבעון שהסת  11ם ביום

.2

) f cationו(Certi

31/3/2016

)להלן" :הדוח"( .

בהבתסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עודבה

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכ ללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה דבוח .

.3

בהבתסס על יד יעתי  .הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול דבוח משקפים באופן אנות ,
מכל הבחינות המהותיות ,את

המצב הכספי,

תוצאות הפעולות ,השינויים בהון

העצמי

ותזרימי

המזומנים של החברה המנהלת למועדים ולתקופות המכוסים דבוח .

.4

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לבגי
הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה המנהלת; וכן-

..__,

א .קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה המנהלת מואב לידיעתנו על ידי אחרים
בחברה המנהלת  ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
ב .קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על דיווח כספי ,המיועדת

לספק מידה סבירה של ב יט חון לבגי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים
בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים ) FRSן( ולהו רא ות הממונה על שוק ההון;
ג.

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לבגי הגילוי של החברה המנהלת והצגנו את
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  ,לתום התקופה המכוסה דבוח
בהתבסס על הערכתנו ; וכן-

ד.

גילינו דבוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע ברבעון זה
שהשפיע באופן מהותי  ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה
המנהלת על דיווח כספי .וכן-

.5

אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון הבמקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של החברה המנהלת ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לבגי הבקרה

...._,,

הפנימית על דיווח כספי:
א .את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבק רה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום  ,לבע,ד

לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן-
ב .כל תרמית ,בין מהותית ובין שאיבה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עודבים אחרים
שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי.
אין באמור לעיל דכי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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מבהל כספים

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ

דוחות כספיים ביניים

ליום  31במרץ 2016
}בלתי מבוקרים(

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע''מ

דוחות כספיים ביניים ליום  31במרץ 2016
)בלתי מבוקרים'
תובן העניינים

עמוד

דוח סקירה של רואי החשבון

הצהרות

17

18-20

דוח ו ת ביניים על המצב הכספי

21

תמצית דוחות ביניים רווח והפסד

22

באורים לדוחות הכספיים ביניים

23-27

אבדן ,בוק ,ששתדאל ושות י

ו

רואיי חשבון

AVAYO" BOCK, SAST/EL & CO.
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ( /SR).

אביו גק'י  .רוייח Avayo )acky, cpa
גוק איתן  .רו "ח Bock Eitan, cpa
ששתיאל נ•ר  .רו "ח Sastiel Nir, cpa
צאצקין אנה .רוח" Tsatskin Anna, cpa
ר ו סוגרוג אילונה  .רו "ח Rusobrov llona, cpa

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לב עלי המניות של
החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
מבוא

סקרנו

את המידע הכספי המצורף של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ )להלן

-

"החברה"( ,הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ליום  31במרץ  2016ואת תמצית הדוח ביניים על
רווח והפסד

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו באות ו תאריך  .הדירקטוריון וההנהלה אחראים

לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופה ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלא ומי IAS34

"דיווח

כספי לתקופות ביני ים" ובהתאם לדרישות הגילוי של אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון .אחריותנו היא להביע

מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים

זו בהתבסס על סקירתנו.

ה'קtן הסק,זה

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן

סק ירה 1

של לשכת רואי חש ב ון בישראל וו סקירה של מידע כספי

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המנקר של היישות"  .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי
סקירה אנליטיים ואחרים.

סקירה חינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכן אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל

העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכ,ן אין אנו מחווים חוות דעת
של ביקורת.

מסקנה

בהתבסס על סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך

מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS34
ובהתאם לדרישות הגילוי של אגף שוק

"דיווח כספי לתקופות ביניים

ההון' ביטוח וחסכון.

א~יו  1נוקו ששתיאל ושרת'

ו'ג }-c:ג) '

~;p

רואי חJנון

ירושלים~ 19

במאי

2016

ירושלים רח' ב•ת הדפוס  22מ•קוד  9548326טל  02-6540040 .פקס02-6517729 .
22 belt hadfus st. tef. 02-6540040 fax. 02-6517729

Jerusalem

תל אביב רח' ר•בל  18מ•קוד  6777855טל  03-6399699 .פקס03-6399629 .
 st. tef. 03-6399699 fax• 03-6399629ו 18 riva

. ilס E-mail: office@abs-cpa.c

Tel aviv
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הצהרת יו " ר דירקטוריון
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דו"ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
הדו 11חות הכספיים ודו  11ח הדירקטוריון( התשס 11ה ,200s -אני  ,טובה פינטו  ,מצהירה כי :

.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים
בע 11מ )להלן  -החברה( לרבעון הראשון של שנת ) 2016שניהם יחד להלן  -הדוחות( .

.2

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

מהותית ולא חסר ב ה ס מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמגצים שניתנו ,לאור הנסיבות שבהן
ניתנו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים ב התייחס לתקופה המכוסה בדוחות .

.3

בהאתם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח
הדירקטוריון משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב ה כספי ,תוצאות
הפעולות ,השינויים בהון העצמי והשינויים בזכויות העמיתים לימים ולתקופות המוצגים בדוחות .

.4

אני  ,לצד אחר י ם בחברה המצהירים הצהרה כזו  ,אחראית לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של
בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות  .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו
לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה  ,המיועדים להבטיח שמ י דע מ הותי המתייחס
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
ולדירקטוריון 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  1לסכם
ב(

ולדווח מידע כספי ;

כל תרמית ,ביו מהותית וביו שאינה מהותית ,שמעורבים מנהלים או עובדים אחרים בעלי
תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

איו באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר  1על פי כל דיו.
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במאי,

c

2016

תאריך

טוריון ,עו"ד טובה פינטו
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הצהרת מנכ"ל
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דו"ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת
הדוrוחות הכספיים ודו  11ח הדירקטוריון{ התשס  11ה  , 2005-אני  Jתמיר סלע ,מצהיר כי :

.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים

בע 11מ )להלן  -החברה( לרבעון הראשון של שנת 2016

.z

)שניהם יחד להלן

-

הדוחות{ .

בהאתם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה

מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו ו לאור הנסיבות שבהן
ניתנו אותם מצגים  ,לא יחיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות .

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחכתי את הד וחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח
הדירקטוריון משקפים באופן כאות  Jמכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ,השינויים בהון העצמי והש י נויים בזכויות העמיתים לימים ולתקופות המוצגים בדוחות.

.4

אנו ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצה ר ה כזו  ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של
בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות  .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלי ם כאלה ,או גרמנו
לקביעתם תחת פי קוחנו של בקרות ונהלים כאלה  ,המיועדים להבטיח שמ י דע מהותי המתייחס
לחברה ,מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה  ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחו ת.

.5

גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה
ולדירקטוריון שלה  ,בהתבסס על הערכתנו

א(

כזו 1

העדכנית ביותר :

את כל הליקויים המשמעות י ים והחולשות המהותיות בקביעתה אר בהפעלתה של בקרה
פנימית על דיווח כספי העלולים באופן סבוך להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום,

לעבד  1לסכם ולדווח מידע כספי i
ב{

כל תרמית  ,בין מהותית רבין שאינה מהותית ,שמעורבים מנהלים או עובדים אחרים
בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.

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

 19במאי2016 ,
תאויד
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הצהרת מנהל הכספים
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות כדו"ח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת

הדו"חות הכספיים ודוו'ח הדירקטוריון( התשס"ה,2005-

אני ,ראוןב סווירי ,מצהיר כי:

.1

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים
בע"מ )להלך  -החברה( לרבעון הראשון של שנת ) 2016שניהם יחד להלך  -הדוחות( .

.z

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

מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו /לאור הנסיבות שבחן
ניתנו אותם מצגים ,לא יחיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות.

.3

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח
הדירקטוריון משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ,תוצאות

הפעולות ,השינויים בהון העצמי והשינויים בזכויות העמיתים לימים ולתקופות המוצגים בדוחות .

.4

אני ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של
בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש בדוחות .בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו
לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס
לחברה  ,מואב לידיעתנו על ייי אחרים בחברה ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו ,גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה
ולדירקטוריון שלה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר :
א(

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה

פנימית על דיווח כספי העלולים באוןפ סביר להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום י
לעבד /לסכם ולד ווח מידע כספי ;
ב(

כל תרמית ,ביו מהותית ובין שאינה מהותית ,שמעורבים מנהלים או עובדים אחרים

בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.
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במאי,

2016
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רו"ח ראובן סווירי ,מנהל

אתריו

כספים
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החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בעוומ
דוחות ביניים על המצב הכספי

ליום 31
ליום 31
2016

במרב

ב דצמבר

2015

2015

בלתי מב וקר

מבוקר

אלפי ש" ח

באור

נכס י ם :

3

חייבים ויתרות חובה
מזומני ם ו שווי מזומנים

סך כל הנכסים

182
219

115
303

242
200

401

418

442

הון :
הון מניות

סך כל הון
""" " """"""." " ".

·--·----- -----
"

...

...

.""""" """" " " .

התחי י בוי ות :
4

זכאי ם ויתרות זכות

סך כל ההתח י יבו י ות
סך כל ההון וההתחייבו י ות

401. . .

418
...

...

""""" """ """

r

הנאורי ם המצורפים מהווים חלק בל י נ

401

401

442

418

... " """"""""""".

418

"

442

... " """""".""""".

442

\דוחות הכספיים ביניי ם .
ד מה

 19ב מאי2016 ,
ס לע

תאריו אישור

~

=

ר ו"ח ראוב ן סו וירי

מנהל כספים

הדוחות הכספיים

21

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בעוומ
תמצ י ת דוחות ביני י ם רווח והפסד

לשנה
שהסתיימה

ל3-

ח ודשים שהסתיימו ביום

31

במרץ

2016

31

2015
בלתי מבוקר

בדצמבר

2.015
מבוקר

א לפי ש"ח

באור

ה כ נסות מ ד מי ניהול מקרן ה ה שתלמות

הוצאות הנהלה וכלליות

ביום

5

סך כל ההוצאות

463

486

1,925

463

486

1,925

463

486

1,92.5

רווח לתקופה

ה נ אורי ם ה מצורפי ם מהווים חלק בלת י נפ רד מהדוחות ה כ ספיים ביניים .

2.2

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים

באור -1
א.

כללי

כללי :
החברה המנהלת של קופת הגמל  //משפטנים "  -החברה לניהול קרן ההשתלמות למשפטנים בע  11מ
)להלן =  11החב רה(11
11הקופה(11

מנהלת את קופת הגמל קרן ההשתלמות למשפטנים על שלושת מסלוליה )להלן

כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמ(ל,

=

התשס 11ה ) 2005-להלן :

"חוק קופות הגמל " ( .
הקופה הוקמה כחברה ממשלתית ב ח ודש אוקטובר  1971בעקבות הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל
ואיגוד

המשפטנים.

הקרן מיועדת לעורכי דיו שכירים  ,בכפוף לאמור בתקנון הקרן.
ב.

דמי

ניהלו :

על פי תקנון החברה ועל פי מטרותיה ,פעילות החברה וכל נכסיה לא יהיו למטרות רווח  .אי לכן
החברה תחייב את הקופה בדמי ני הול על פי הוצאותיה בפועל ובכפוף לשיעור המרבי שיקבע על פי
הוראות

ג.

הד יו.

בדוחות הכספיים לא ניתן מידע על דוחות על השינויים בהון העצמי ודוחות על תזרימי המזומנים,
בהעדר משמעות למידע זה ,בשל אופי הפעילות השונה של החברה שהינה לא למטרות רווח וכל
הכנסותיה והוצאותיה נזקפות לחשבונות העמיתים בקופה .

באור - 2
א.

עיקרי המדיניות החשבונאי ת

הצהרה על עמידה בתקני דיווח כ ספי ב ינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיי ם הביניים נערכה בהתאם ל ,JAS 34 -דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה

כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים.
ביום  18ביוני  2014פ רסם אגף שוק ההון חוזר גופים מוסדיים מספר  2014-9-11בדבר מ בנה הגילוי
הנדרש בדוחות הכספיים הרבעוניים של חברות מנ הלות בהתאם לתקני הדיווח הבינלאומיים

< .הקרן מיישמת חו זר ז ה החל מדוחותיה הכספיים הרבעוניים ליום  30ביוני . 2014
>IFRS
תמצית הדוחות הכספיים הביניים אוש רה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  19במאי. 2016 ,
ב.

שימוש באומדנים ושיקול דעת

בעריכת תמצית הדוחות הכספ יים בהתאם ל, IFRS -

נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת

ב ה ע ר כות ,אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים
והתחייבויות ,הכנסות והוצאות  .י ובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

23

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בעוומ
באור י ם לדוחות הכספיי ם ב י נ יי ם

נאור - 3

חייבים וי תרות חונה

ליום 31
ליו ם 31

במרץ

בדצמבר

2015

2016

2015

בלתי מבוקר

מבוק ר

אלפי ש"ח

ק ר ן השתלמות למשפטנים -צד קשור

47
135

54
61

60
182

סה"כ חייבי ם וית ר ות חובה

182

115

242

הוצאות מראש

נאור - 4

זכאים ויתרות זכות

ליום 31
ליו ם

31

במ רץ

2016

בד צמ ב ר

2015

2015

בלת י מבו ק ר

מבוק ר

אלפי ש" ח
הכנס ות מרא ש

47
345

מוס ד ות ור ש ו יות ממשלתיות

9

ה וצ א ו ת לשל ם

אחרים

סך הכל ז כ אי ם ויתרות זכות

401

24

54

60

358

376

6

6

418

442

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים

באור - 5

הוצאות הנהלה וכלליות

א .ההרכב

לשנה
שהסתיימה

ל3-

חודשים שהסתיימו ביום

31

ביום

במרץ

2016

31

2015

בדצמבר

2015

בלתי מבוקר

מבוקר

אלפי ש"ח
טיפול בפנ יות עמיתים

32

32

גמול דירקטורים

24

38

פרמיית ביטוח דירקטורים
אחזקת משרדים ותקשורת ושירותי מזכירות

17
25

17
23

35

אחזקת מחשב ואינטרנט

3

4

14

הוצאות תפעול לבנק המתפעל

81

84

312

דמי ניהול השקעות

41

42

169

דמי ניהול קרנות ותעודות סל

4

9

ייעוץ משפטי ומקצועי )ראה באור  5ב(

227

221

משלוח דוחות

8

13

33
985
17

ימי עיון ,כנסים והשתלמויות

1

3

9

486

1,925

- - - -463
-

181
101
69

הוצאות הנהלה וכלליות כוללות הוצאות בגין מיכון
בסך

4

25

5

18

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים

באור - 5

הוצאות הנהלה וכלליות )המשך(

ב .פירוט הוצאות ייעוץ משפטי ומקצועי

לשנה
שהסתיימה

ל3-

חודש י ם שהסתיימו ביום

31

31

במרץ

2016

ביום
בדצמבר

2015

2015
בלתי מבוקר

מבוקר

אלפי ש"ח
מנכ"ל

49

49

197

מנהל כספים

44
29
32
27

44
29
32
20

177
113
148
93

יעוץ השקעות

18
12

18
12

74
49

4
12

5
12

18
47
69
985

יעוץ משפטי
מבקר פנים
רואה חשבון

ניהול סיכונים
ניהול טכנולוגיית ואבטחת מידע
ממונה אכיפה
שירותי מזכיר ות

227
באור - 6

221

צדדים קשורים

להלן פירוט הגופים המהווים

צד קשור לחברה :

א.

הסתדרות העובדים החדשה -איגוד המשפטנים )לתלן ההסתדרות( ומדינת ישראל .

ב.

פסגות ניירות ערך בע"מ  -מנהל ההשקעות של החברה וקופות גמל אשר השקעותיהן מנוהלות ע"י
פסגות ניירות ערך בע" מ )לפירוט התשלו מים ראה ביאור  Sא( .

ג.

ד.

הדירקטורים המכהנים בחברה )לפירוט התשלומים ראה ביאור  Sא(

קרן השתלמות למשפטנים )ראה יתרות בביאור  3ו 4-
והפסד(.

26

וכן הכנסות בתמצית דוחות ביניים רווח

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע''מ
באורים לדוחות הכספיים ב י ניים

באור ו -
א.

התחי י בויות תלויות

חוק הג נת ה ש כר
שפורטו

ה ת שי  11ח

 1958 -ותקנו ת ש הו תקנו על פיו ,מטילים ה תחיי ב ות על החברה בנסיבות

בח וק בגי ן חו בו ת של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו ב מועדם על ידי הע ברת כספים

לקופה .ה חב רה פועלת לעניו גבית חו ב ות בפיג ו ר ביו השאר באמצעות יועציה ה מש פ טי ם .
ב.
ג.

למועד אישור ה דוחות כ נג ד ה חברה המ נ הלת איו תב יע ו ת תלויות .
בח ודש

יולי 201 5

ה וגש ה דריש ה לת שלום על י ד י צ ד קשור ב סך של

כ100 -

אלף ש  11ח ב גין השתת פ ות

בעלויות שי ר ותי מזכירות שניתנו על י ד י הצד הקשור עד לסוף נ ובמ ב ר
את

הדרישה הכספי ת .

27

,2013

ה חבר ה בו ח נת

