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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  

  
  דוח הדירקטוריון 

  
  

  כללי
  

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

  

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

  

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

 

דוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון נכלל מידע בהתאם להוראות ב .מוגבל ןבעירבו היא חברה ממשלתית חברהה  .ד
  .חוזרי רשות החברות הממשלתיות

  

 -ח "של מסלול אג, 288של המסלול הכללי הוא מספר אישור מס הכנסה  .בקרן מנוהלים שלושה מסלולי השקעה  .ה
 . 2015ר בדצמב 31האישורים בתוקף עד  .1452 -ושל מסלול מניות , 1451

  

חברת אמן מחשבים מו") ה"לאומי שש" –להלן ( מ"חברת לאומי שירותי שוק ההון בעהחברה מקבלת שירותי תפעול מ  .ו
 .טיפול בבקשות עמיתים ושירותים נוספים, ניהול חשבונות העמיתים, מ ובכלל זה ניהול חשבונות החברה והקרן"בע

 

אמבן ניהול השקעות  -. אי.בי.אי, מ"פסגות ניירות ערך בע מנוהל על ידיתיק ההשקעות הסחיר של המסלול הכללי   .ז
סחיר של לא תיק ההשקעות הלבדה את  תנהלמ מ"פסגות ניירות ערך בע .מ"דש ניהול תיקי השקעות בעמיטב  -מ ו"בע

  .תיקי ההשקעות של שני המסלולים האחריםואת המסלול הכללי 
ליישום כל ההוראות הרגולטוריות  יםע מכך ופועלעל כל המשתמבתי ההשקעות האמורים מנהלים את התיקים 

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

 

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

, ממונה אכיפה, מנהלת סיכונים, מבקר פנימי, כספים מנהל, משפטי ץיוע, וביניהם, החברה נעזרת ביועצים מקצועיים  .ט
ממונה טכנולוגיות מידע ומנהל , חברה לשערוך נכסים, SOX-404ליישום  יועץ , עורך דין לגביית פיגורי מעסיקים

 .שירותי מיחשוב וספקי אינטרנט, שכר ותיועצת מחשוב וחשב, אבטחת מידע

  

התפטר  14/7/15ביום . שנות כהונה 3לאחר , מר אורי לזר, את תפקידו הדירקטור מטעם המדינה סיים 1/7/15ביום   .י
ר "טרם מונה יו, נכון למועד דוח זה. מר ישראל דוד בשל נסיבות אישיות, מתפקידו הדירקטור מטעם המדינה

 .דירקטוריון בחברה

  
  
  

  קרןנתונים עיקריים של ה
  

  2015 ביוני 30ליום  קרןידי ה מספר חשבונות העמיתים המנוהלים על
  

  מספר חשבונות סוג עמיתים

 סך הכל מניותמסלול   ח"מסלול אג מסלול כללי  

 35,723  389  753  34,581 שכירים

  112  16  3  93  עצמאיים
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  

  
  דוח הדירקטוריון 

  
  

  ח"שלפי בא נטו, קרןסך נכסי ה
  

  סך נכסים נטו ליום 

  30/6/2015  30/6/2014  31/12/2014  

  3,240,549  3,190,235 3,254,435 מסלול כללי

 93,397  95,367  88,885  ח"מסלול אג

  14,520 12,855 19,286 מניותמסלול 

  3,348,466 3,298,457  3,362,606  סך הכל

     
  
  קרןשואות הת
  

  תשואה נומינלית ברוטו  
 פהתקומצטברת ל

  1-6/2015  1-6/2014  1-12/2014  

  6.04% 3.02% 2.03% מסלול כללי

  2.99% 2.14% 0.90%  ח"מסלול אג

  9.54% 3.57% 3.76% מניותמסלול 

  
  

  ח"המשיכות והעברות בתקופת הדיווח באלפי ש, פירוט ההפקדות
  

 1-6/2015  

  
  סך הכל  מניותמסלול   ח"מסלול אג  מסלול כללי

 144,421  1,163 3,206 140,052 הפקדות

  )106,088(  )102(  )2,417(  )103,569(  משיכות

העברת זכויות נטו  מקופות 
 )או אליהן(אחרות 

)84,711( )4,046(  1,128  )87,629(  

העברת זכויות נטו ממסלול 
  )או אליה( קרןאחר ב

)106(  )2,008(  2,114  -  

  )49,296(  4,303  )5,265(  )48,334(  סך הכל צבירה נטו

  
  

  ות פעולות החברה המנהלת ומקורות המימוןתוצא
  

  .ראה בדוחות הכספיים הסקורים -לפירוט ההוצאות . ח מתחילת השנה"אלפי ש 4,112 -הוצאות החברה הסתכמו ב
  

 קרןה. בכפוף לשיעור המרבי על פי הוראות כל דין, קרןגובה מעמיתי ה מדמי הניהול שהחברה עיקר הכנסות החברה נובע
  .כך שהרווח הכולל הינו אפס, דמי ניהול בגובה הוצאותיה קרןולפיכך החברה גובה מה, פיתהיא קופת גמל ענ
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  

  
  דוח הדירקטוריון 

  
  

  הליך אישור הדוחות הכספיים
  

  .האורגן המופקד על בקרת העל הינו דירקטוריון החברה
  

שהסתיימה לושה חודשים לתקופה של ש") הדוחות הכספיים" :להלן(הכספיים של החברה והקרן הליך אישור הדוחות 
  :היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן ,2015 ביוני 30ביום 

  
הבוחנת , עדה לבחינת הדוחות הכספיים בחברהוהמשמשת גם כו, ועדת הגילוי שהינה ועדת הביקורת של החברה )1(

  .  עניין שלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספייםומקיימת דיון עקרוני ומקיף ל
  .הדוחות הכספיים לדיון בהמלצות ועדת הגילוי ולאישור, ישיבה של דירקטוריון החברה להצגת הדוחות הכספיים )2(

  
לחברי , למנהל הכספים, להנהלת החברה, לפני כינוס וועדת הגילוי מופצת טיוטת הדוחות לרשות החברות הממשלתיות

ובועדת הגילוי מתקיים דיון בטיוטת הדוחות הכספיים , המשפטיץ למבקר הפנים וליוע, ח המבקר"לרו, ועדת הגילוי
הדירקטורים אשר נכחו  .2015 באוגוסט 13ועדת הגילוי התכנסה ביום . במידת הצורך, ל"ובהערות של הגורמים הנ

  :בישיבת ועדת הגילוי
  

 ר"יו, צ"דח –לינה ויסברג ' גב .1
 דירקטור – מר יחזקאל שופס .2
  צ"דח -עפר שהרבני  .3

  
לרשות חברי ועדת הגילוי  עמדואשר רואי החשבון המבקרים ובעלי תפקידים אחרים , נכחו נושאי משרה בחברה, כמו כן

טיוטה של הדוחות הכספיים של  הבפני חברי הועדה הוצג. באשר לכל שאלה והבהרה ביחס לנושאים שנדונו בישיבה
ידי -בהתאם למתכונת שהוגדרה על, ה"לאומי ששידי -אשר נערכו על ,לדוחות הכספיים החברה ונתונים נוספים הנלווים

  . אגף שוק ההון ובהתאמה לדרישות רשות החברות הממשלתיות
  

הדירקטוריון בהמלצות הועדה ונסקרו עיקרי הדוחות  דן, 2015 באוגוסט 24ם ביובישיבת הדירקטוריון שהתקיימה 
  .דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספיים, בישיבה זו .הותיות בדיווח הכספיהכספיים וכן הוצגו הסוגיות המ

  
  

  אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
  

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

ל ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי "המנכ, ר הדירקטוריון"יו, זו
על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח הרבעוני בהתאם לסכם ולדווח , לעבד, על מנת לרשום םהינם אפקטיביי

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

  בקרה פנימית על דיווח כספי
  

על דיווח כספי אשר  לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הגוף המוסדי 2015 ביוני 30במהלך הרבעון המסתיים ביום 
  .על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, השפיע באופן מהותי
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  

  
  ביניים על רווח והפסד  ותתמצית דוח

  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   קופה של שישה לת
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ביאור

  הכנסות

מקרן דמי ניהול הכנסות מ
  6,507  1,771  1,903  2,783  4,112  ההשתלמות

  5  2  -  4  -  הכנסות מימון

  -  -  -  -  -  אחרותהכנסות 

  6,512  1,773  1,903  2,787  4,112  סך כל ההכנסות

  6,506  1,768  1,903  2,782  4,112  8   הנהלה וכלליותהוצאות 

  6  5  -  5  -  הוצאות אחרות

  6,512  1,773  1,903  2,787  4,112  סך כל ההוצאות

  -  -  -  -  -  רווח לפני מסים על ההכנסה

  -  -  -  -  -  מסים על ההכנסה

  -  -  -  -  -  תקופהרווח נקי ל

  

   

  .אורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםיבה



 

- 13 - 

 

מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  

 

 )בוקריםבלתי מ( 2015 ביוני 30ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  כללי – 1 ביאור

 

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

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

  

  .החברה הינה חברה ממשלתית בעירבון מוגבל  .ב
  

ת גמל הינו תוקף אישור קופ. ביטוח וחסכון, על ידי אגף שוק ההוןאו עצמאים הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים   .ג
  .31/12/2015עד ליום 

  

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

  מדיניות חשבונאית – 2 ביאור
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית  .א

  

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

 . הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון שבמשרד האוצר

לגבי החברות הממשלתיות הינה של , התקינה החשבונאית הכללית 5.8.2004 -מ 70/בהתאם להחלטת ממשלה בק -
הינה בנוסף לתקינה של הסקטור הפרטי או כהרחבה , ברות הממשלתיותהתקינה הייחודית לח. הסקטור הפרטי

התקינה הייחודית לחברות . או בחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי הרשות
 .הרשות תמשיך להסתייע בצוותים המקצועיים שהוקמו על ידה לצורך זה. הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק

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

הינם עקביים לאלה אשר יושמו , עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים
יש לעיין בתמצית דוחות אלה . אלא אם נאמר אחרת, 2014בדצמבר  31בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 
  .ולביאורים שנלוו אליהם 2014בדצמבר  31בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום 

  
 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב

 

אומדנים והנחות , בשיקול דעת בהערכות נדרשת הנהלת החברה להשתמש, IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
יובהר שהתוצאות בפועל . הכנסות והוצאות, אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות

  .עלולות להיות שונות מאומדנים אלו
רה להניח נדרשה הנהלת החב, בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה

מתבססת , בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית
  .גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן, הנהלת החברה על עובדות שונות

  .ם ובכל תקופה עתידית מושפעתשינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדני
  

 נטו, רכוש קבוע  .ג

 

  .פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר
  :הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס כדלקמן

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

  15% –ריהוט וציוד 
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע  

  
 )בלתי מבוקרים( 2015 ביוני 30ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  מגזרי פעילות – 3ביאור 

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

 .והביאורים הנלווים לו

  
  הון עצמי ודרישות הון – 4ביאור 

  
מקיום הון  החברה פטורה, 2005-ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 3()א(4מכוח הוראת סעיף 

 .ועומדת בתנאי ההוראה האמורה ענפיתמנהלת רק קופת גמל  אמאחר והי ,עצמי

  
  

  ת חובהחייבים ויתרו – 5ביאור 
  

  ליום  ליום    ליום

  בדצמבר 31   ביוני 30   ביוני 30
2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  35  28  33  הוצאות מראש

  285  306  666  צדדים קשורים

  320  334  699  חובה ויתרות חייבים הכל סך

  
  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים – 6ביאור 

  
  ליום  ליום    ליום

  בדצמבר 31   ביוני 30   ביוני 30
2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  99  92  90  התחייבות בגין חופשה

  7  15  14  הטבות לטווח קצר

  106  107  104  לעובדים הטבות בשל ייבויותהתח הכל סך
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  מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע
  

 )בלתי מבוקרים( 2015 ביוני 30ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  זכאים ויתרות זכות – 7ביאור 

  ליום  ליום    ליום
  בדצמבר 31   ביוני 30   ביוני 30

2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר 
  48  113  106  ומשכורת

  603  740  956  הוצאות לשלם

  -  39  -  ספקים ונותני שירותים

  23  163  224  צדדים קשורים

  103  27  53  מוסדות

  777  1,082  1,339  זכות ויתרות זכאים הכל סך
  

  הוצאות הנהלה וכלליות – 8ביאור 

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  302  496  580 שכר עבודה ונלוות
  

294  1,034  

  123  225  402 דירקטוריםתשלום ל
  

112  302  

  20  36  40 הפחתותפחת ו
  

18  72  

  45  91  85 ביטוחים
  

43  173  

  117  159  245 אחזקת משרדים ותקשורת
  

67  397  

  20  24  37 שיווק ופרסום
  

24  58  

  770  (*)648  1,538  תשלום לגורמים מתפעלים
  

702  2,104  

  248  437  491 דמי ניהול למנהלי תיק השקעות
  

238  895  

  241  596  582 טי ושירותים מקצועייםייעוץ משפ
  

249  1,102  

  150  29  17  48  77 *)*(שירותי מחשוב 

  219  )8(  -  22  34 אחרות

  6,506  1,768  1,903  2,782  4,112  וכלליות הנהלה הוצאות הכל סך

  
  .ון אחדבמסגרת מעבר מתפעל החברה קבלה פטור מדמי תפעול לרבע 2014בשנת (*) 

  .סיווג מחדש(**) 
  



 

 

 

 קרן השתלמות לאקדמאים 
 במדעי החברה והרוח

 

 דוחות כספיים ביניים
2015 ביוני 30ליום   

)בלתי מבוקרים(  

 



 

 

 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
  2015 ביוני 30וחות כספיים ביניים ליום ד
  
  
  
  וכן הענייניםת
  
  
  

  מודע                                                                                      
  
  

  2 - 6  הצהרות
    

  7          רואה החשבוןדוח סקירה של 
    

    )בלתי מבוקרים( 2015 ביוני 30דוחות 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

  
  ליום מסלול כללי –מאזנים 

  
  

  בדצמבר 31   ביוני 30   ביוני 30
2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )י מבוקרבלת(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  רכוש שוטף

  135,638  134,977  130,197  מזומנים ימזומנים ושוו

  1,528  4,346  3,058  חייבים ויתרות חובה

133,255  139,323  137,166  

  השקעות פיננסיות

  1,879,902  1,854,472  1,873,691  נכסי חוב סחירים 

  91,983  122,054  77,801  נכסי חוב שאינם סחירים

  524,359  537,608  539,509  מניות

  607,903  537,459  630,904  השקעות אחרות

  3,104,147  3,051,593  3,121,905  פיננסיותההשקעות הסך כל 

  3,241,313  3,190,916  3,255,160  הנכסיםסך כל 

  764  681  725  זכאים ויתרות זכות

  3,240,549  3,190,235  3,254,435  ויות העמיתיםזכ

  3,241,313  3,190,916  3,255,160  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  

 .בלתי נפרד מהם דוחות הכספיים ביניים מהווים חלקלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
  ליוםח "מסלול אג –מאזנים 

  
  

  בדצמבר 31   ביוני 30   ביוני 30
2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  רכוש שוטף

  3,288  4,214  4,212  מזומנים ימזומנים ושוו

  8  125  8  חייבים ויתרות חובה

4,220  4,339  3,296  

  השקעות פיננסיות

  90,123  91,043  84,685  נכסי חוב סחירים 

  90,123  91,043  84,685  פיננסיותההשקעות הסך כל 

  93,419  95,382  88,905  הנכסיםסך כל 

  
  

  22  15  20  זכאים ויתרות זכות

  93,397  95,367  88,885  ויות העמיתיםזכ

  93,419  95,382  88,905  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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החברה והרוח קרן השתלמות לאקדמאים במדעי  

  
  ליוםמסלול מניות  –מאזנים 

  
  

  בדצמבר 31   ביוני 30   ביוני 30
2015  2014  2014  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  רכוש שוטף

  1,272  1,629  2,844  מזומנים ימזומנים ושוו

  8  32  36  בים ויתרות חובהחיי

2,880  1,661  1,280  

  השקעות פיננסיות

  -  10  0  נכסי חוב סחירים

  5,719  5,283  7,540  מניות

  7,526  5,903  8,870  השקעות אחרות

  13,245  11,196  16,410  פיננסיותההשקעות הסך כל 

  14,525  12,857  19,290  הנכסיםסך כל 

  5  2  4  זכאים ויתרות זכות

  14,520  12,855  19,286  ויות העמיתיםזכ

  14,525  12,857  19,290  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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י החברה והרוחקרן השתלמות לאקדמאים במדע   

  
   הכנסות והוצאות מצרפיים ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  הכנסות

  )1,651(  413  )1,535(  938  )786(  ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  81,762  18,513  )33,029(  51,993  10,133 סחירים מנכסי חוב

  )5,211(  )58(  2,751  2,344  4,710 מנכסי חוב שאינם סחירים

  42,397  )7,074(  )3,122(  15,782  37,464 ממניות

  80,490  18,669  )20,838(  27,531  19,154  מהשקעות אחרות

71,461  97,650  )54,239(  30,050  199,438  

  11  11  -  11  - הכנסות אחרות

  197,798  30,474  )55,774(  98,599  70,675 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  6,507  1,276  2,057  2,783  4,112 דמי ניהול

  3,499  154  935  395  1,733 הוצאות ישירות

  2,308  984  1,096  1,343  1,394 מסים

  12,314  2,414  4,088  4,521  7,239 ההוצאותסך כל 

  185,484  28,060  )59,862(  94,078  63,436  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

  

   

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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הרוחקרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה ו  

  
   מסלול כללי –הכנסות והוצאות  ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  הכנסות

  )1,685(  425  )1,532(  935  )785(  ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  78,930  17,770  )32,873(  49,972  9,267 ריםמנכסי חוב סחי

  )5,211(  )58(  2,751  2,344  4,710 מנכסי חוב שאינם סחירים

  42,110  )7,008(  )3,156(  15,594  36,903 ממניות

  79,591  18,503  )20,426(  27,319  19,208  מהשקעות אחרות

70,088  95,229  )53,707(  29,207  195,420  

  11  11  -  11  - הכנסות אחרות

  193,746  29,643  )55,239(  96,175  69,303 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  6,296  1,234  1,995  2,692  3,985 דמי ניהול

  3,462  148  921  381  1,711 הוצאות ישירות

  2,281  974  1,092  1,328  1,387 מסים

  12,039  2,356  4,008  4,401  7,083 ההוצאותסך כל 

  181,707  27,287  )59,247(  91,774  62,220  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

   

  
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
  ח"מסלול אג –הכנסות והוצאות  ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )בוקרמ

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  הכנסות

  21  7  -  15  1  ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  2,832  743  )156(  2,021  868 מנכסי חוב סחירים

868  2,021  )156(  743  2,832  

  2,853  750  )156(  2,036  869 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  186  37  55  81  111 דמי ניהול

  10  4  3  8  5  הוצאות ישירות

  196  41  58  89  116 ההוצאותסך כל 

  2,657  709  )214(  1,947  753  פהעודף הכנסות על הוצאות לתקו

  

   

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
  מסלול מניות –הכנסות והוצאות  ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"שאלפי   ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  הכנסות

  13  )19(  )3(  )12(  )2(  ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  -  -  -  -  )2( מנכסי חוב סחירים

  287  )66(  33  188  561  ממניות

  899  166  )409(  212  )54(  מהשקעות אחרות

505  400  )376(  100  1,186  

  1,199  81  )379(  388  503 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  25  5  7  10  16 דמי ניהול

  27  2  11  6  17 הוצאות ישירות

  27  10  4  15  7 מסים

  79  17  22  31  40 ההוצאותסך כל 

  1,120  64  )401(  357  463  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

  

   

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה

  



 

   - 16 - 

 

 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
   על השינויים בזכויות העמיתים מצרפיים ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  3,250,775  3,288,389  3,445,447  3,250,771  3,348,466  זכויות העמיתים לתחילת התקופה

  306,764  75,084  72,484  146,856  144,421 תקבולים מדמי גמולים

  )211,046(  )54,800(  )53,239(  )106,962(  )106,088(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  9,188  2,700  4,054  4,175  7,538 העברות מקרנות השתלמות

 העברות צבירה מהקרן

  )1(  -  -  -  -  פנסיההעברות לקרנות 

  )192,698(  )40,976(  )46,278(  )90,464(  )95,167( העברות לקרנות השתלמות

  )183,511(  )38,276(  )42,224(  )86,289(  )87,629( נטו, העברות צבירה

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  185,484  28,060  )59,862(  94,078  63,436 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  3,348,466  3,298,457  3,362,606  3,298,457  3,362,606 סוף התקופהזכויות העמיתים ל

  

   

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
   מסלול כללי –על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח

  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לושה לתקופה של ש  לתקופה של שישה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"ש אלפי  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  3,143,370  3,180,030  3,335,925  3,143,370  3,240,549  זכויות העמיתים לתחילת התקופה

  297,781  72,908  70,276  142,574  140,052 תקבולים מדמי גמולים

  )206,992(  )54,028(  )51,666(  )105,364(  )103,569(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  7,919  2,442  2,936  3,518  6,246 העברות מקרנות השתלמות

  7,638  2,537  1,096  6,214  1,980 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה מהקרן

  )1(  העברות לקרנות פנסיה

  )184,357(  )39,011(  )43,830(  )86,854(  )90,957( עברות לקרנות השתלמותה

  )6,516(  )1,930(  )1,055(  )4,997(  )2,086(  העברות בין מסלולים

  )175,317(  )35,962(  )40,853(  )82,119(  )84,817( נטו, העברות צבירה

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  181,707  27,287  )59,247(  91,774  62,220 עבר מדוח הכנסות והוצאותמו

  3,240,549  3,190,235  3,254,435  3,190,235  3,254,435 סוף התקופהזכויות העמיתים ל

  

   

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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במדעי החברה והרוח קרן השתלמות לאקדמאים  

  
   ח"מסלול אג –על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  94,879  96,743  92,806  94,879  93,397  זכויות העמיתים לתחילת התקופה

  6,950  1,691  1,603  3,341  3,206 וליםתקבולים מדמי גמ

  )3,873(  )772(  )1,545(  )1,598(  )2,417(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  564  83  -  203  23 העברות מקרנות השתלמות

  5,872  1,333  829  4,425  1,323 העברות בין מסלולים

 העברות צבירה מהקרן

  )7,245(  )1,744(  )2,348(  )2,823(  )4,069( העברות לקרנות השתלמות

  )6,407(  )2,676(  )2,246(  )5,007(  )3,331(  העברות בין מסלולים

  )7,216(  )3,004(  )3,765(  )3,202(  )6,054( נטו, העברות צבירה

  ת על הוצאות לתקופה עודף הכנסו
  2,657  709  )214(  1,947  753 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  93,397  95,367  88,885  95,367  88,885 סוף התקופהזכויות העמיתים ל

  

   

 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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י החברה והרוחקרן השתלמות לאקדמאים במדע  

  
   מסלול מניות –על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח

  
  

  לשנה

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

  בדצמבר 31  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30  ביוני  30
2015  2014  2015  2014  2014  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  12,526  11,616  16,716  12,525  14,520  זכויות העמיתים לתחילת התקופה

  2,033  485  605  941  1,163 תקבולים מדמי גמולים

  )181(  -  )28(  -  )102(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  705  175  1,118  454  1,269 העברות מקרנות השתלמות

  1,213  784  1,743  1,027  2,544 העברות בין מסלולים

 ןהעברות צבירה מהקר

  )1,096(  )221(  )100(  )787(  )141( העברות לקרנות השתלמות

  )1,800(  )48(  )367(  )1,662(  )430(  העברות בין מסלולים

  )978(  690  2,394  )968(  3,242 נטו, העברות צבירה

  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה 
  1,120  64  )401(  357  463 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

  14,520  12,855  19,286  12,855  19,286 סוף התקופהזכויות העמיתים ל

   

  
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח

  
  ביאורים לדוחות הכספיים ביניים

  
  כללי – 1ור ביא

 

 

ידי החברה לניהול קרן -על בנאמנותמנוהלת ") הקרן"להלן ( קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח  .א
  .מ"ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע

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

 

  .  או עצמאים הקרן מאושרת כקרן השתלמות לשכירים  .ב
  

  .31/12/2015תוקף אישור קופת גמל הינו עד ליום   .ג
 

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

  
  
 

  מדיניות חשבונאית – 2ביאור 
 

הינם עקביים לאלה אשר יושמו   בעריכת , ם בינייםעיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיי  .א
יש לעיין בדוחות ביניים אלה בהקשר . אלא אם נאמר אחרת, 2014בדצמבר  31הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 .ולביאורים שנלוו אליהם 2014בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום 

  
בהתאם לשיעור , דמי הניהול הצפוייםשיעור  חושבו על בסיס ,בתקופת הדוח, דמי הניהול שנגבו מעמיתי הקרן בפועל  .ב

  . 2015דמי הניהול שהיו נהוגים בעבר ובהתאמות שנעשו בהתאם לתקציב החזוי לשנת
  
  

 




