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.1

"מ

פעילות התאגיד

" החברה " ) ,

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ ( להלן
עוסקת בניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי התברח והרוח ( להלן " הקרן
" ) בנאמנות  ,ורק
בכך  .הקרן הוקמה במסגרת
הסכמי שכר בסקטור הציבורי  ,ביום  7ביוני . 1968

בעלי המניות של החברה המנהלת הינם

:

שיעור האחזקה בהון המניות המונפק
הנהלה ב '
הנהלה א '
הכרעה
רגילות

בעל חמניות
ממשלת ישראל
ההסתדרות הכללית -
הסתדרות האקדמאים

100 %

100 %

במתייר

100 %

לביא עמוס

20 %

בן עמרם אליהו
סוקולובר משה
פולק יעקב

20 %

פיכמן צבי

20 %

20 %
20 %

100 %

להלן הצדדים הקשורים לחברה  ,בהתאם להגדרת צדדים קשורים בתקנה  1לתקנות הפיקוח
על שירותים פיננסיים ( קופות גמ ( כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים )  ,תשע
" ב : 2012 -

"

הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -הסתדרות האקדמאים במח " ר ( להלן  :הסתדרות
המח " ר ) והתאגידים בהן מחזיקה הסתדרות המח " ר ב  20 % -או יותר מהון המניות או מכוח
ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים .

מדינת ישראל .
מחר  -חברה לניהול קופות גמל בע " מ  ,המנהלת את קופת גמל מחר .

קרן ידע לאקדמאים במח " ר .
לשכת האקדמאים במח " ר ( ע  .ר  .בשלבי הקמה ) .
כל הדירקטורים בחברה ( כולל מנכ " ל ההברה ) .
קרן

השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח  ,המנוהלת על ידי

פסגות ניירות

בפסגות או מי

" פסגות "

ערך בע " מ ( להלן
שנשלט על  -ידי אחד מהם .

)

או מי שמחזיק

20 %

החברה .
ומעלה מאמצעי השליטה

אי  .בי  .אי אסבן ניהול השקעות בע " מ ( להלן " אי  .בי  .אי " ) או מי שמחזיק

20 %

ומעלה מאמצעי

שמחזיק

20 %

ומעלה מאמצעי

השליטה באי  .בי  .אי או מי שנשלט על  -ידי

אחד מהם .

מיטב דש ניהול תיקי השקעות בע " מ ( להלן
השליטה במיטב דש או מי שנשלט על -ידי אחד מהם .

" מיטב דש "

)

או

מי

קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על  -ידי פסגות .

קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן המנוהלות על -ידי אי  .בי  .אי .
קופות גמל שהן חלק מקבוצת המשקיעים של הקרן תמנוהלות על  -ידי מיטב דש .
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דוח על עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר 2013

.2

תרשים מבנה אחזקות העיקריות

מדינת ישראל

50 %

(

ע

ההסתדרות הכללית החדשה
הסתדרות האקדמאים
במח " ר

יי
(
ע

,

ממניות

//

)

ההנהלה +
 1מניית הכרעה

50 %

ממניות

ההנהלה

חברה לניהול קרן השתלמות
לאקדמאים במדעי החברה והרוח
בע " מ

.3

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות כבאלפי ש "

ח)

2013
הכנסות החברה במשך השנה
סך

8 , 040

()1

נכסי הקרן לסוף השנה  ,ברוטו

,

,

3 252 304

( )2

2012

2011

7 , 319

7 , 537

3 , 098 483

2 , 940 , 658

,

סך הפקדות  ,משיכות והעברות במשך השנה  -צבירה נטו חיובית
( שלילית)

) 97 , 541

( ) 60 , 345

552

תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה  -מסלול כללי

8 . 58 %

7 . 89 %

( 1י)4 . 14

תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה  -מסלול אג " ח

3 . 67 %

4 . 71 %

2 . 66 %

תשואה נומינלית ברוטו במשך השנה  -מסלול מניות

14 . 43 %

6 . 65 %

( ) 15 . 29 %

( )1
( )2

הוצאות החברה זהות להכנסותיה במשך השנה .
הגידול בשנת  2013נובע מרווחי הקרן מהשקעותיה בקיזוז עודף משיכות והעברות
מהקרן על פני הפקדות והעברות לקרן .

- 3-
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.4

"מ

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה

החברה כפופה לחוקי קופות גמל  ,לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים  ,לתקנות מס הכנסה ,
להוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ( להלן " הממונה " ) ולהוראות כל דין  .ראה פירוט
בסעיף  15להלן .
החברה היא חברה ממשלתית וכפופה גם לחוק החברות הממשלתיות התשל " ה ( , ) 1975
ולהוראות שניתנו על פיו .

החברה חשופה להשפעות שונות וביניהן מצב שוקי ההון בארץ ובחו " ל והתחרות בין גופים
דומים במשק  ,הכוללת גם פעולות שיווק מצד בתי ההשקעות המנהלים קופות גמל .
שונות

ראה בדוח הדירקטוריון בפרק " ההתפתחויות הכלכליות במשק והשפעתן על מדיניות
ההשקעות של הקרן " התייחסות להשפעת מצב המשק על פעילות הקרן .

.5

מידע כללי על תחום הפעילות

החברה עוסקת על פי תקנונה בניהול הקרן  .מידע
הדירקטוריון בפרק " מאפיינים כלליס של החברה " .

נוסף ראה בפרקים  1ו  3 -לעיל  ,וכן בדוח

גורמי ההצלחה העריטיים בתחום הפעילות
קיימים מספר גורמי הצלחה קריטיים  ,ביניהס  :איכות ניהול ההשקעות  ,תשואת הקרן  ,איכות
השרות לעמיתים  ,שיעור דמי הניהול ואיכות ניהול הסיכונים .

מחסומי השייה

והיציאה העיקריים של תחום הפעילות

חסמי הכניסה העיקריים בענף קופות הגמל הם  :קבלת רישיון חברה מנהלת  ,היקף נכסים
מנוהלים מינימאלי והון אנושי בעל הכשרה מתאימה .
חסם היציאה העיקרי בענף קופות הגמל הוא  :קבלת אישור הממונה על שוק ההון ביטוח
וחסכון למיזוג  ,לפיצול  ,להפסקת ניחול של קופות גמל  ,העברתה לחברה מנהלת אחרת
לפירוק מרצון של חברה מנהלת .

או

דמי ניהול
החברה גובה מעמיתי הקרן דמי ניהול על פי ההוצאות בפועל .
שיעור דמי הניהול שנגבו מהעמיתים בשנת  2013הוא  . 0 . 25 %על פי תקנון הקרן  ,השיעור

המכסימלי של דמי ניהול הוא

2e
o/

לשנה .

הכנסות החברה מדמי ניהול מהקרן בשנת
הוצאות הניהול השונות .

מידע

נוסף ראה בביאורים

11

2013

היו  8 , 029אלפי ש " ח  .ההכנסות מיועדות לכיסוי

ו  14 -בדוחות הכספיים  ,העוסקים בהוצאות החברה ובהכנסותיה .
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השוואה לענף ערנות ההשתלמות
היקף הנכסים של קרנות ההשתלמות עלה בשנת  2013בשיעור של  . 12 . 69 %היקף נכסי הקרן
עלה בשיעור של  4 . 96 %באותה תקופה .

התשואה השנתית הממוצעת תנומינלית ברוטו  ,שהשיגו קרנות ההשתלמות בשנת  2013הייתה
בשיעור של  . 8 . 68 %הקרן השיגה בשנת  2013תשואות שנתיות נומינליות ברוטו בשיעור של
 8 . 58 %במסלול הכללי  3 . 67 % ,במסלול אג " ח  ,ו  14 . 43 % -במסלול מניות .
השיעור הממוצע של דמי הניהול בענף קרנות ההשתלמות בשנת  2013היה  . 0 . 73 %שיעור דמי
הניהול שנגבו מהעמיתים בקרן הוא  . 0 . 25 %ראה ביאור  , 9דמי ניהול  ,בדוחות הכספיים של
הקרן .
מבנה ניהול ההשקעות
דירקטוריון החברה קובע את מדיניות הקצאת הנכסים הכוללת  .מדיניות וו משקפת את דרגות
הסיכון שהשקעות תקרן יתבצעו על פיהן  .המדיניות האמורה כוללת התייחסות באילו אפיקים
להשקיע ומהם השיעורים המינימליים והמכסימליים להשקעה בכל אפיק  .ועדת ההשקעות
מתווה את מדיניות ההשקעות בפועל במשך השנה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ,
ובהתחשב בפרמטרים מקרו  -כלכליים ובתנאי השוק המשתנים .
פסגות ניהלה לבדה את תיק ההשקעות של הקרן  ,עד ליום  17באוקטובר . 2013
דירקטוריון החברה החליט לפצל את תיק ההשקעות הסחירות של המסלול הכללי בין שלושה

ידי

מנהלי תיקים  ,בחלקים שווים  .לפיכך החל מיום  18 . 10 . 13מנוהלות ההשקעות האמורות על
פסגות  ,אי  .בי  .אי ומיטב דש  .פסגות ממשיכה לנהל לבדה את תיקי ההשקעות של שני
המסלולים האחרים .
מנהלי התיקים מיישמים את מדיניות הדירקטוריון ואת החלטות ועדת ההשקעות  ,ומשקיעים
בניירות ערך ספציפיים על יסוד עבודות וניתוחים כלכליים  ,ובכפוף למדיניות ולהחלטות
האמורות .

מתאם השקעות נותן לקרן שירותים של תאום בין שלושת מנהלי התיקים לבין החברה .

.6

מוצרים  ,שירותים ופילוח הכנסות

החברה מנהלת במסגרת הקרן שלושה מסלולי השקעה  .להלן פרטים על המסלולים

:

מדיניות השקעה

מסלול כללי  -בו מושקעים כספי העמיתים על  -פי מדיניות הדירקטוריון ועל  -פי שיקול
וועדת ההשקעות בכל נכס המותר להשקעה  ,בארץ ובחו " ל  ,על  -פי ההסדר התחיקתי .

דעתה של

מסלול אג " ח  -מסלול השקעה אשר לא יכלול מניות  .היקף ההשקעות באג " ח מדינה לרבות
מלוות קצרי מועד יהיה לפחות  50 %מהיקף הנכסים במסלול הנ " ל  ,ובכפוף לאמור מושקעים

כספי העמיתים על  -פי מדיניות הדירקטוריון ועל -פי
המותר להשקעה  ,בארץ ובחו " ל  ,על  -פי ההסדר התחיקתי .

שיקול דעתה של וועדת ההשקעות בכל נכס

מההשקעות בו יהיו במניות  ,ובכפוף לאמור מושקעים כספי

מסלול מניות  -לפחות 50 %
העמיתים על  -פי מדיניות הדירקטוריון ועל  -פי שיקול דעתה של וועדת ההשקעות  ,בכל נכס
המותר להשקעה  ,בארץ ובהו " ל  ,על  -פי ההסדר התחיקתי .
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שיווק והפצה

לחברה אתר אינטרנט למידע כללי על החברה והקרן  .כמו  -כן החברה מעמידה לרשות עמיתי
.
הקרן  ,אתר למידע אישי לעמיתים וגמל איגפו) .
לחברה משווק פנסיוני העוסק בשימור עמיתים .

.9

תחרות

בשוק פועלים מסלולי השקעה רבים ומגוונים במסגרת קרנות השתלמות שונות .
חופש הבחירה של העמית בקרן בה ינוהל כספו  ,התהליך המובנה של מעבר עמיתים מקרן אחת
לחברתה  ,שירותי הייעוץ הפנסיוני בבנקים  ,פעילות סוכני הביטוח ומאמצי השיווק של גופים
מוסדיים אחרים  ,גרמו להתגברות של העברת כספים מהקרן לקרנות אחרות .
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. 10

הון אנושי

מידע

על חברי הדירקטוריון ראה בדוח הדירקטוריון בפרק " פרטים על חברי הדירקטוריון " .

עובדי החברה הינם  :עובד בתפקיד מנהל תפעול ושיווק  ,שלושה עובדי תפעול  ,מזכירה

ומשווק

פנסיוני .

בעלי תפקידים נוספים בהברה  :במסגרת הסכם שיתוף פעולה בין החברה לבין מחר  -חברה
לניהול קופות גמל בע " מ  ,מונו מנהל כספים  ,מנהל סיכונים ומזכיר חברה המשמשים באותם
תפקידים במחר  -חברה לניהול קופות גמל בע " מ .

פרטים נוספים ראה בביאור

. 11

- 18

אירועים לאחר תאריך המאון .

ספקים ונותני שירותים

ראה לעיל  ,בפרק " מבנה ניהול ההשקעות "  ,לגבי מנהלי תיקי

ההשקעות של הקרן .

שירותי תפעול ניתנו לחברה על ידי בנק יהב לעובדי המדינה בע " מ ( להלן  " -בנק יהב " או
" הבנק " ) עד ליום  . 31 . 12 . 13תפקיד הבנק היה לנהל את חשבונות החברה והקרן ואת חשבונות
העמיתים לפי תקנון החברה  ,הוראות החברה  ,הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל
דין  .כמו כן  ,פעל הבנק על פי הוראות החברה בכל הנוגע לתפעול הפקדות ומשיכות של
העמיתים  ,העברות שביקשו עמיתים  ,ולביצוע תשלומים לספקים  ,לנותני שירותים  ,ולצדדים
שלישיים אחרים  .החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את מכלול שירותי התפעול מחברת

לאומי שירותי שוק ההון בע " מ .
בנק יהב ממשיך לתת שירותים הנוגעים לדוחות ודיווחים לשנת . 2013
החברה התקשרה עם הברת מגן של " ס שירותים לגופים מוסדיים בע " מ  ,לצורך קבלת שירותים
משלימים לשירותי התפעול המתקבלים מבנק יהב ושירותים נוספים  .ההתקשרות הסתיימה
ביום  . 31 . 12 . 13החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את השירותים הללו מחברת לאומי שירותי
שוק ההון בע " מ ומחברת אמן מחשבים בע " מ .

נכסי הקרן מוחזקים במשמרת בהברת פועלים סהר בע " מ .

הקרן סחרה בניירות ערך (ברוקראז ') באמצעות פועליס סהר בע " מ  ,בנק לאומי לישראל בע " מ ,
פסגות אופק בית השקעות בע " מ  ,אי  .בי  .אי  .אסבן ניהול השקעות בע " מ  ,לידר דש השקעות
ופיננסים בע " מ וכלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות בע " מ .
החברה נעזרת ביועצים מקצועיים  ,וביניהם  ,יועצת משפטית  ,עורך דין לגביית פיגורי מעסיקים ,
מבקר פנימי  ,מלווה ליישום  sox - 404ספקי אינטרנט  ,חברה לשערוך נכסים  ,ממונה טכנולוגיות
~
מחשוב וחשב משכורות .
מידע ומנהל אבטחת מידע  ,יועצת
פרטים נוספים ראה בביאור

- 18

אירועים לאחר תאריך המאזן .

ראה מידע נוסף על העמלות המשולמות על ידי הקרן  ,בדוחות הכספיים של הקרן  ,בביאור

- 10

" עמלות ניהול השקעות " .

. 12

השקעות

כספי העמיתים מושקעים בניירות ערך סחירים ושאינם סחירים לרבות קרנות השקעה ,
פיקדונות וחווים עתידיים .
רוב ההשקעות הן בארץ  .חלק מההשקעות הן בחו " ל  ,על מנת להגדיל את הפיזור הגיאוגרפי .
מדיניות הקרן היא השגת תשואה אופטימלית תוך התחשבות בסיכונים הכרוכים בהשגת
תשואה זו  .הקרן מפזרת את השקעתה בנכסים פיננסיים מגוונים .
היקף ההשקעה בכל אפיק ועיתוי ההשקעה נבחנים על פי הערכת של ההתפתחויות הכלכליות
הצפויות בישראל ובעולס ושל הסיכונים השונים .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח על עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר 2013

. 13

מימת

ככלל  ,החברה אינה רשאית ליטול אשראי  ,לשעבד נכס מנכסיה או לערוב להתחייבות  ,על פי דין .
הקרן השקיעה בתחום הנגזרים ופעלה בחוזים עתידיים  .חשיפה כזו הוחרגה על ידי הוראות
הדין מהכלל האמור .

. 14

מיסוי
בשנת המס לא היו לחברה הכנסות חייבות במס על פי פקודת מס הכנסה .

*
* החברה מגישה לרשות המסים את דוחותיה הכספיים  .נתקבלו שומות סופיות עד וכולל
שנת המס . 2009

. 15

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
ההברה כפופה לכל דין  ,לרבות

*

:

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל  ,התשס " ה . 2005 -

. 2005הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ  ,שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) ,
* חוק

התשס " ה -

* תקנות מכוח שני החוקים האמורים .
* (חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענייניים בשוק ההון בישראל
תיקוני חקיקה)  ,התשס " ה . 2005 -
* תקנות מס הכנסה ( כללים לאישור ולניהול קופות גם  ,התשכ " ד . 1964 -

"

* הוראות הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר .
* חוק החברות הממשלתיות התשל " ה (  , )1975ולהוראות שניתנו על פיו .
מידע לגבי הוראות דין  ,שפורסמו בשנת  2013ונוגעות לגופים מוסדיים ראה להלן בביאור 20

-

" תהליכי חקיקה ותקינה " בדוחות הכספיים .

. 16
*

השפמים מהותיים
ראה לעיל בפרק

11

" ספקים ונותני שירותים " .

החברה שוכרת נכס בגבעת שמואל המשמש את משרדיה .

*
במהלך השנה נחתמו הסכמים עם גורמים מתפעלים חדשים  :לאומי שירותי שוק ההון
* בע
" מ  ,אשר יחליף את בנק יהב  ,וכן עם אמן מתעבים בע " מ  ,אשר ביחד עם לאומי
שירותי שוק ההון בע " מ  ,יחליפו את חברת מגן של " ם בשירותים משלימים .

. 17

הליכים משפטיים

ראה מידע על הטיפול המשפטי בתביעות  ,בביאור  " - 17התחייבויות תלויות והתקשרויות " ,
בדוחות הכספיים של החברה  ,ועל הטיפול המשפטי בפיגורי מעסיקים  ,בביאור - 14
" התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות "  ,בדוחות הכספיים של הקרן .

 . 18יעדים ואסטרטגיה עסקית
ייעוד

החברה הוא ניהול כספי העמיתים במטרה להגיע לרווח מרבי ברמת הסיכון שנבחרה  .כל

רווחי הקרן מחולקים לעמיתים .
הקרן משרתת ציבור עמיתים

מוגדר אקדמאים במדעי החברה והרוח ) .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח על עסקי התאגיד ליום  31בדצמבר 2013

. 19

דיון בגורמי סיכון

ראה לעיל בפרק על התחרות .
כמו כן  ,הקרן חשופה (כמו כל המשקיעים בעולם) לירידות שערים בשוקי ההון  ,בארץ ובעולס ,
ממגוון סיבות  .לדוגמא  ,עליה בשיעורי הריבית  ,שחיו בשנים האחרונות נמוכים מהרגיל  .כמו כן ,
הקרן חשופה לקשיים ביכולת הפירעון של חברות  ,אשר אגרות חוב שלהן מוחזקות על ידי
הקרן  .סיכונים אלו עלולים להשפיע לרעה הן על תשואת הקרן והן על פעילות העמיתים בכל
הקשור למשיכות ולהעברות .
הרחבה לגבי הסיכונים ראה בסקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של הקרן  ,פרק  - 4מדיניות
ניהול הסיכונים של הקרן .
הסיכונים לעיל הם סיכונים הקיימים בענף קרנות ההשתלמות  ,וקשה להעריך את מידת
השפעתם העתידית על הקרן .

הליך הסבת מערכת התפעול ושירותי תפעול חשבונות העמיתים והעברתם מבנק יהב ללאומי
תפעוליים מיוחדים  .ביום 1 . 1 . 2014
לסוף שנת  2013וביום 20 . 1 . 2014

שירותי שוק ההון בע " מ  ,כרוך מעצם טיבו וטבעו בסיכונים
החל הליך ההסבה של מאגרי המידע השוטפים והנתונים
הסתיים בהצלחה הליך הסבת מאגרי המידע השוטפים  ,בהתאם ללוח הזמנים המתוכנן  .החברה
פועלת מול בנק יהב להסדרת אופן העברת המידע והמסמכים שלא ניתן היה להעבירם בקבצי
מידע ו  /או לקלטם במערכת המידע של המתפעל החדש .

. 20

מדיניות תגמול של נושאי משרה
עקרונות תגמול נושאי משרה בחברה

 . 1נושאי המשרה בחברה

ועובדי החברה לא יקבלו מניות ו/או אופציות .

 . 2נושאי המשרה בחברה ועובדי החברה לא יקבלו כל תשלום חודשי משתנה " בונוס
" הנגזר
מביצועיו של נושא המשרה  .האמור אינו מתייחס לעמלות בגין צירוף
וראו שימור
עמיתים אותך רשאית החברה לשלם לעובדים העוסקים בשיווק פנסיוני .

 . 3נושאי המשרה בחברה יהיו וכאים לשיפוי  ,לביטוח נושאי משרה ולביטוח תאונות
אישיות  ,בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה והחלטות החברה כפי שיהיו מעת לעת .
 . 4הדירקטורים החיצוניים בחברה יהיו זכאים לתגמול בגין השתתפות בישיבה  ,בהתאם
להוראות הדין והחלטות האסיפה הכללית  ,כפי שיהיו מעת לעת .

 . 5הדירקטורים שאינס דירקטורים חיצוניים יהיו זכאים לתגמול בגין השתתפות בישיבה ,
בהתאם להוראות הדין והחלטות החברה כפי שיהיו מעת לעת .
 . 6ועדת ביקורת או כל ועדת דירקטורים אחרת אותה יסמיך הדירקטוריון  ,תהיה אחראית
לאישור שינויים בשכרם ותנאי עבודתם של עובדי החברה ולאישור תנאי שכרו ועבודתו
של עובד חדש בחברה .
עקרונות תגמול נושאי משרה במערך ההשקעות לתקופת הדיווח
מנהלי ההשקעות ועובדי מערך ההשקעות לא יקבלו תמורה או הטבה כלשחי הנגזרת
מתשואות הקרן ו  /או מהגידול בהיקף הנכסים של הקרן  ( .האמור לא יחול על עובדי חברה
לניהול תיקי השקעות המנהלת את תיק ההשקעות של הקרן במיקור חוץ ) .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013

מאפיינים כלליים

של החברה

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

7

ביוני

1968

במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי .

ג.

הקרן היא קופת גמל ענפית ומיועדת לעמיתים שכירים או עצמאים .

ד.

החברה היא חברה ממשלתית בעירבון מוגבל  .בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון נכלל
מידע בהתאם להוראות חוזרי רשות החברות הממשלתיות .

ה  .בקרן מנוהלים שלושה מסלולי השקעה  .למידע נוסף ראה בדוח על עסקי התאגיד בפרק

- 6

" מוצרים  ,שירותים ופילוח הכנסות "  .מספר אישור מס הכנסה של המסלול הכללי הוא , 288
של מסלול אג " ח  , 1451 -ושל מסלול מניות  . 1452 -האישורים בתוקף עד  31בדצמבר . 2014
ו  .סכומי ההפקדות שקיבלה הקרן בתקופת הדוח נגזרים ממשכורתו של העמית על פי התנאים

והסכמי העבודה אצל המעביד .
ז  .שיעורי ההפקדות מהשכר הם עד  7 . 5 %מהמעביד ולפחות  2 . 5 %מהעובד  .הכספים מופרשים
לקרן למטרות חסכון או השתלמות .

ח  .שירותי תפעול ניתנו לחברה על ידי בנק יהב לעובדי המדינה בע " מ ( להלן  " -בנק יהב " או
" הבנק " ) עד ליום  . 31 . 12 . 13תפקיד הבנק היה לנהל את חשבונות החברה והקרן ואת
חשבונות העמיתים לפי תקנון החברה  ,הוראות החברה  ,הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף
להוראות כל דין  .כמו כן  ,פעל הבנק על פי הוראות החברה בכל הנוגע לתפעול הפקדות

ומשיכות של העמיתים  ,העברות שביקשו עמיתים  ,ולביצוע תשלומים לספקים  ,לנותני
שירותים  ,ולצדדים שלישיים אחרים  .החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את מכלול שירותי
התפעול מחברת לאומי שירותי שוק ההון בע " מ .
בנק יהב ממשיך לתת שירותים הנוגעים לדוחות ודיווחים לשנת . 2013
ט  .החברה התקשרה עם חברת מגן של " ם שירותים לגופים מוסדיים בע " מ  ,לצורך קבלת
שירותים משלימים לשירותי התפעול המתקבלים מבנק יהב ושירותים נוספים  .ההתקשרות
הסתיימה ביום  . 31 . 12 . 13החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את השירותים הללו מחברת

לאומי שירותי שוק ההון בע " מ ומחברת אמן מחשבים בע " מ .
י.

פסגות ניהלה לבדה את תיק ההשקעות של הקרן  ,עד ליום  17באוקטובר . 2013
דירקטוריון החברה החליט לפצל את תיק ההשקעות הסחירות של המסלול הכללי בין
שלושה מנהלי תיקים  ,בחלקים שווים  .לפיכך החל מיום  18 . 10 . 13מנוהלות ההשקעות
האמורות על ידי פסגות  ,אי  .בי  .אי  .ומיטב דש  .פסגות ממשיכה לנהל לבדה את תיקי
ההשקעות של שני המסלולים האחרים .

בתי ההשקעות האמורים מנהלים את התיקים על כל המשתמע מכך  ,ופועלים ליישום כל
ההוראות הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן  ,בכפוף להוראות ועדת

השקעות .
יא  .נכסי הקרן נמצאים במשמרת בחברת פועלים סהר בע " מ .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
על בעלי המניות

מיי
"
ראה לעיל

בדוח על עסקי התאגיד  ,סעיף  " - 1פעילות התאגיד " .

מסמכי היסוד

מסמכי היסוד של החברה שונו במהלך התקופה המדווחת  .להלן תמצית השינויים

:

 . 1בינואר  2013אישרה האסיפה הכללית תיקונים בתקנות ההתאגדות של החברה ובכלל זה
הוספת סעיף בעניין שיפוי נושאי משרה  .התיקונים טרם אושרו על  -ידי אגף שוק ההון .

 . 2ביום

10 . 7 . 2013

תוקן תקנון הקרן באופן המאפשר קליטת עמיתים במעמד עצמאי .

 . 3ביום  27 . 5 . 2013אישר הדירקטוריון הכנסת תיקון בתקנון הקרן  ,באופן שיאפשר צירוף
בניצונות זוג וילדים של אקדמאים במקצועות החברה והרוח  .לאור התנגדותו העקרונית של
אגף שוק ההון לאפשר צירוף קרובי משפחה בקופות ענפיות  ,טרם הוגשה בקשה בנושא

לאוצר

,

מתפרי חשבונות והיקף נכסים של הקרן

מאזן הקרן הסתכם ביום  31בדצמבר  2013ב -
ש " ח ביום  31בדצמבר  , 2012עלייה של . 4 . 96 %
הגידול בהיקף המאזן בשנת  2013נבע מהרווחים באפיקי ההשקעה  ,בקיזון עודף משיכות
והעברות מהקרן על פני הפקדות והעברות לקרן .
מספר חשבונות העמיתים המנוהלים בקרן בתאריך המאזן הוא . 35 , 589

,

3 , 252 304

אלפי ש " ח לעומת

3 , 098 , 483

אלפי

מידע כללי על תחום הפעילות
ראה לעיל בדוח על עסקי תאגיד פרק
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" מידע

כללי על תחום הפעילות " .

המצב הכספי של החברה

אלפי ש " ח .

מאון החברה ליום  31בדצמבר  2013הסתכם ב -
הוצאות החברה בשנת  2013הסתכמו ב  8 , 040 -אלפי ש " ח  .ההוצאות מומנו ברובן מהכנסות
877

דמי ניהול מהקרן  .פירוט ההוצאות ראה בביאור הוצאות הנהלה וכלליות בדוחות הכספיים
המבוקרים .
החברה גובה את דמי הניהול על פי ההוצאות בפועל  ,ולפיכך  ,לא נוצרו רווחים בחברה .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
ההתפתחויות הכלכליות במשק והשפעתן על מדיניות ההשקעות של הקרן

.1

התפתחויות פיננסיות

מדד המחיריט לצרכן
בשנת  2013עלה מדד המחירים בשיעור של  ( 1 . 82 %המדד בגין דצמבר  2013לעומת המדד בגין
דצמבר  . ) 2012שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בשנת  2013הינו בתוך יעד יציבות המהירים
של בנק ישראל (בין  1 %ל. ) 3 % -

הריבית השקלית
במהלך שנת  2013ירדה הריבית המוצהרת של בנק ישראל מרמה של  1 . 75 %בינואר לרמה של
 lo/aבדצמבר  .זאת על רקע ירידה בתחזיות האינפלציה  ,התחזקות השקל  ,ירידה בייצוא והצפי
(שלא התממש) להעלאת שיעורי מס על יגיעה אישית בתחילת שנת . 2014
מטבע חוץ
בשנת  2013תוסף השקל באופן משמעותי מול מרבית מטבעות הסחר  .כך לדוגמא התחזק השקל
מול הדולר ב  . 7 . 02 % -מול היורו התחזק השקל ב  2 . 82 % -ומול הליש " ט תוסף השקל ב . 4 . 88 % -
השקל התחזק גם כנגד המטבעות של המדינות עם השווקים המתעוררים  :מול היואן הסיני
התחזק השקל ב  , 4 . 40 % -מול הדולר ההונג קונגי ב  7 . 15 % -ומול הריאל הברזילאי ב . 19 . 47 % -

תקציב המדינה
הגירעון הממשלתי בישראל הסתכם בשנת

 2013בסך של כ 33 . 2 -

מיליארד , a1 > pw

שהם כ -

 3 . 15 %מהתמ " ג  ,לעומת גירעון של  4 . 2 %בשנת  . 2012הגירעון בפועל היה נמוך מהיעד המקורי
בשיעור של  4 . 65 %תוצר .
מאזן התשלומים הלאומי
העודף בחשבון השוטף במאזן התשלומים עלה בשנת  2013ל  7 . 2 -מיליארד דולר ( 2 . 5 %
מהתמ " ג ) לעומת עודף של  0 . 8מיליארד דולר בשנת  0 . 3 % ( 2012מהתמ " ג ) ושל  3 . 3מיליארד
דולר בשנת  3 . 1 % ( 2011מהתמ " ג) .
העלייה בעודף בחשבון השוטף בשנת  ( 2013לעומת שנת  ) 2012נובעת בעיקר מעלייה בעודף
בחשבון הסחורות והשירותים מ  0 . 5 -מיליארד דולר ב  2012 -ל  3 . 4 -מיליארד דולר ב 2013 -
ומירידה בגירעון בחשבון ההכנסות הראשוניות מ  8 -מיליארד דולר בשנת  2012ל  5 . 5 -מיליארד

דולר ב. 2013 -

- 12 -

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013

.2

התפתחויות בשוק ההון

שנת  2013התאפיינה בתשואות חיוביות במרבית האפיקים  .להלן תרשים המציג שינויים
במדדים עיקריים בשנת  ( 2013לפי הנתונים בסוף כל חודש ) :
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מדד  , MSCI WORLDמשקף את מדדי המניות בעולם  ,ומשוקלל בשווי שוק בשווקים .

שוק המניות
שנת  2013התאפיינה בעליות שערים בשווקים העיקריים בעולם  .מדדי המניות העיקריים
בישראל עלו בשיעורים של בין  12 %לכ  . 16 % -בשנה זו עלה מדד הבנקים בשיעור חד של
 . 16 . 33 %מדד המניות העולמי )  edSCI AC WORLDעלה בשיעור של  . 20 . 25 %לעומת ואת  ,מדד
השווקים המתעוררים ירד בשיעור של כ . 5 . 76 % -

בין הסיבות לעליות בשווקים המפותחים ניתן למנות את הגורמים הבאים

:

* שיפור
* המשך השימוש בכלים מוניטארייס מרחיבים של הבנק המרכזי האמריקאי .
בנתונים הכלכליים בארה " ב והצפי להאצת הצמיחה במהלך השנה .

*

התמתנות החששות בנוגע ליציבות הכלכלה האירופית .

מדיניות הריבית הנמוכה במרבית המשקים בעולם .

*
* השקת תכנית הרחבה כמותית וביצוע רפורמות משמעותיות במבנה המשק ביפן .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
שוק אגרות החת
מדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות למדד עלה בשנת  2013בשיעור של  2 . 99 %ומדד אגרות
החוב הקונצרניות הצמודות למדד עלה בשיעור של  . 9 . 47 %מדדי הגילון  ,השחר והמק " מ עלו
בשיעורים של ( 1 . 69 % - 1 4 . 35 % , 2 . 31 %בהתאמה) .

להלן שיעורי השינוי במדדים

הנבחרים :

 %זוד המעו " ף

12 . 13 %

9 . 21 %

24 . 10 %

13 . 18 %

 -ולר

- 7 . 02 %

- 2 . 30 %

ורו
( ג " ח צמוד מדד ממשלתי

- 2 . 82 %

- 0 . 35 %

2 . 99 %

9 . 35 %

( ג " ח צמוד מדד קונצרני

9 . 47 %

10 . 26 %

4 . 04 %

7 . 02 %

MSCI WORLD

(ג

" ח לא צמודות

גיוס הון במשק
סך גיוסי ההון בשוק המניות בשנת  2013עמד על כ  6 . 6 -מיליארד ש " ח לעומת כ  3 . 4 -מיליארד
ש " ח בשנת  2012וכ  5 . 9 -מיליארד ש " ח בשנת  . 2011במהלך השנה בוצעו ארבע הנפקות
ראשוניות בסך כולל של כ  320 -מיליון ש " ח .
היקף הנפקות האוצר  ,נטו  ,הסתכם השנה בכ  20 -מיליארד ש " ח לעומת  22מיליארד ש " ח בשנת
. 2012
בשנת  2013עלה היקף הנפקות אג " ח לציבור ע " י חברות לכ  28 . 4 -מיליארד שקל  ,לעומת 25 . 3
מיליארד שקל בשנה הקודמת  ,אך עדיין ההיקף נמוך מזה שהיה בשנים . 2010 - 2011
שיעור ההנפקות של אג " ח בדירוג גבוה ירד בשנת  2013לכ  84 % -מהסכום שגויס באמצעות
הנפקות של אג " ח לציבור  ,לעומת כ  92 % -ו  95 % -בשנים  2011ו  2012 -בהתאמה .

.

 3ענף קרנות ההשתלמות
ראה לעיל בדוח על עסקי התאגיד  ,פרק
ההשתלמות .

.4
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מידע כללי על תחום הפעילות  ,השוואה לענף קרנות

אירועים לאחר תאביד המאזן

מתאריך הדוחות הכספיים ועד ליום  18 / 03 / 2014עלה מדד ת " א  100בשיעור של  , 5 . 64 %מדד
איגרות החוב הממשלתיות בבורסה בתל אביב עלה בשיעור של  2 . 25 %ומדד המחירים לצרכן
( הידוש ירד ב  . 0 . 68 % -בשער השקל חל תיסוף בשיעור של  0 . 26 %מול שער הדולר  .ריבית בנק
ישראל ירדה בחודש מרץ ב  0 . 25 -נקודות האחוז והגיעה ל . 0 . 75 % -

לגורמים אלו השפעה על שווי אחזקות הקרן ועל החלטות ההשקעה של ועדת ההשקעות  ,ולפיכך
על התשואה .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013

.

 5מדיניות ההשקעות של הקרן על רקע ההתפתחויות הכלכליות

מדיניות הקרן היא השגת תשואה אופטימלית תוך התחשבות במכלול הסיכונים הניצבים בפני
הקרן  ,כולל סיכון הנזילות  .הקרן מפזרת את השקעותיה בנכסים פיננסיים מגוונים  .היקף
ההשקעה בכל אפיק ועיתוי ההשקעה נבחנים על פי הערכה של ההתפתחויות הכלכליות הצפויות
בישראל ובעולם ושל הסיכונים השונים .
על רקע האמור  ,הקרן שינתה את הרכב נכסיה במהלך שנת

אפיקים בסיכום שנתי

 . 2013להלן

פירוט השינויים לפי

:

מסלול כללי

מיליון ש " ח וסה " כ נרכשו מניות בהיקף

ברכיב המניות בת " א נמכרו ( נטו) מניות בהיקף
 161 . 60מיליון ש " ח ונמכרו מניות בהיקף  250 . 21מיליון ש " ח) .
ברכיב מניות חו " ל נמכרו ( נטו ) מניות בהיקף  74 . 44מיליון ש " ח  ( .סה " כ נרכשו מניות בהיקף
 319 . 49מיליון ש " ח ונמכרו מניות בהיקף  393 . 93מיליון ש " ח) .
ברכיב אג " ח ממשלתי צמוד נמכרו ( נטה אג " ח בהיקף  133 . 41מיליון ש " ח ( סה " כ נרכשו אג " ח
בהיקף  91 . 18מיליון ש " ח ונמכרו אג " ח בהיקף  224 . 59מיליון ש " ח ) .
ברכיב הממשלתי השקלי ( כולל מק " מ ) נרכשו ( נטו ) אג " ח בהיקף  100 . 71מיליון ש " ח וסה " כ
נרכשו אג " ח בהיקף  198 . 45מיליון ש " ח ונמכרו אג " ח בהיקף  97 . 74מיליון ש " ח ) .
ברכיב הקונצרני נרכשו ( נטו ) אג " ח בהיקף  83 . 81מיליון ש " ח ( סה " כ נרכשו אג " ח בהיקף 223 . 00
מיליון ש " ח ונמכרו אג " ח בהיקף  139 . 19מיליון ש " ח) .
ברכיב אג " ח  > rrlnקונצרני נרכשו ( נטו ) אג " ח בהיקף  26 . 72מיליון ש " ח ( סה " כ נרכשו אג " ח
בהיקף  38 . 74מיליון ש " ח ונמכרו אג " ח בהיקף  12 . 02מיליון ש " ח ) .
88 . 61

מסלול אג " ח
ברכיב אג " ח ממשלתי צמוד נמכרו אג " ח בהיקף  23 . 01מיליון ש " ח .
ברכיב הממשלתי השקלי ( כולל מק " מ ) נרכשו ( נטו ) אג " ח בהיקף  16 . 26מיליון ש " ח ( סה " כ
נרכשו אג " ח בהיקף  32 . 01מיליון ש " ח ונמכרו אג " ח בהיקף  15 . 75מיליון ש " ח ) .
ברכיב הקונצרני נרכשו ( נטו ) אג " ח בהיקף  2 . 60מיליון ש " ח וסה " כ נרכשו אג " ח בהיקף 3 . 05
מיליון ש " ח ונמכרו אג " ח בהיקף  0 . 45מיליון ש " ח) .

מסלול מניות

מיליון ש " ח

ברכיב המניות בת " א נרכשו ( נטו ) מניות בהיקף 0 . 38
 2 . 49מיליון ש " ח ונמכרו מניות בהיקף  2 . 11מיליון ש " ח ) .
ברכיב מניות חו " ל נרכשו ( נטו ) מניות בהיקף  1 . 67מיליון ש " ח  .וסה " כ נרכשו מניות בהיקף 2 . 40
מיליון ש " ח ונמכרו מניות בהיקף  0 . 73מיליון . ( nrrw
ברכיב הממשלתי השקלי (כולל מק " מ) נמכרו אג " ח בהיקף  0 . 89מיליון ש " ח .

מידע

( סה " כ נרכשו מניות בהיקף

נוסף

 . 1ראה בסקירת ההנהלה בדוחות של הקרן .

 . 2מידע

נוסף לגבי מדיניות ההשקעה של הקרן ראה באתר האינטרנט של החברה .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
מצבה התספי של הקרן ותוצאות פעילותה
 . 1להלן טבלה המפרטת את השינויים בהפקדות העמיתים  ,במשיכותיהם ובהעברותיהם בשנה
זו לעומת השנה הקודמת ( באלפי ש " ח ) :
שנת

הפקדות

2013

ושאלפי

 -שנת

ש " ח)

2012

ובאלפי

323 , 551

שיעור השינוי

ש " ח)

326 , 476

משיכות
העברות מהקרן

( ) 238 352

( ) 262 , 215

( ) 0 . 90 1
( ~
) 9 . 10 %

( ) 194 , 089

( ) 136 , 358

42 . 34 %

העברות אל הקרן

11 , 346

11 752

( ) 3 . 45 %

,

,

 . 2התשואה הנומינלית ברוטו של הקרן בשנה המדווחת היא  8 . 58 %במסלול הכללי ,
במסלול אג " ח  ,ו  14 . 43 % -במסלול מניות לעומת תשואה של  7 . 89 %במסלול הכללי 4 . 71 % ,
במסלול אג " ח  ,ו  6 . 65 % -במסלול מניות אשתקד  .הרווחים שצברה הקרן בשנת  , 2013נבעו
מכל סעיפי ההשקעות  .ראה נתונים על התנהגות מדדים שונים וכן השוואתם לשנה קודמת ,
בדוח הדירקטוריון בפרק על " ההתפתחויות בשוק ההון " .
3 . 67 %

.3

השיעור ליום המאון של סך כל יתרות העמיתים  ,שזכאים למשיכת כספים  ,מתוך כלל
הנכסים הוא  79 . 08 %במסלול הכללי  89 . 50 % ,במסלול אג " ח  ,ו  69 . 30 % -במסלול מניות
( להלן  " -יחס הנזילות " )  .בנוסף  ,עמיתים יכולים להעביר את כספם לקרן אחרת  ,גם אם
אינם יכולים עדיין למשוך אותו כדין  .האפשרות הנגישה להעברת זכויות בין קופות  ,הופכת
את שיעור הנזילות האפקטיבית ל . 100 % -
הקרן נוהגת לממן את המשיכות וההעברות מן ההפקדות השוטפות  ,מתקבולים שוטפים
מהשקעות הקרן  ,ואם צריך ממכירות בבורסה .
לצורך שמירה על יכולתה של הקרן לבצע תשלומים בכל עת מתייחסת מדיניות ההשקעות
של הקרן  ,יחד עם שיקולי רווח וסיכון  ,גם ליחס הנזילות  ,וכן מבוצע מעקב אחר נתוני
ההפקדות  ,המשיכות והעברת הזכויות בפועל  .בדרך זו הקרן שומרת על היכולת להתמודד
עם שינויים בהתנהגות העמיתים  ,אם יהיו  .מדיניות ההשקעות מבוססת על השקעת רוב
הכספים בהשקעות נזילות שוטפות ( פיקדונות שקליים קצרי טווח ) ובאפיקים סחירים ,

הניתנים למימוש בהתאם לצרכי הנזילות  .הקרן מחזיקה בנכסים סחירים  ,במזומנים ובשווי
מזומנים (לא כולל סכומים לקבל בגין השקעות) בשיעורים הבאים  95 . 23 % :במסלול הכללי ,
 99 . 87 %במסלול אג " ח  ,ו  99 . 6141 -במסלול מניות .
במסגרת מדיניות ההשקעות של הקרן  ,ומתוך כוונה למקסם את תשואת הקרן תוך סיכון

נמוך  ,ועדת ההשקעות מתאימה את משך החיים של נכסי החוב להערכותיה לגבי השינויים
הנפוייס בשוק ההון  ,ובהתחשב במילות של עמיתי הקרן .

השפעת גורמים חיצוניים

על פעילות החברה

ראה לעיל בדוח על עסקי התאגיד פרק - 4

" סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות

החברה " .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013

ניהול סיכוני שוק
כללי
הטיפול בסיכוני השוק נעשה במשולב עם הטיפול בסיכוי לרווח במסגרת תהליכי קבלת החלטות
ההשקעה בקרן .
הקרן מחויבת לעמוד בכללי ההשקעה שנקבעו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים ( קופות

גמל1כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים )  ,התשע " ב  . 2012 -כללים אלו נועדו  ,בין היתר ,
להפחית את סיכוני השוק .

מס '

ן

.1

אסיכי

'י

סיכוניו,

פיננסיים

,

ן

"

שפעת:גוהמי היי

11 %

יהפע  % 1 %שננגטו .

.

"

כל נכרזי הקרן המנוהלת על ידי החברה הינם נכסים פיננסיים
הנתונים לתנודות בשווקים כתוצאה משינויים בשווקים הפיננסיים .
החברה הקימה תשתית לניהול ודוח על הסיכונים הפיננסים  ,לרבות

רמת ייכון
ופינתית

מינוי מנהל סיכונים והטמעת תוכנות לזיהוי וניהול סיכונים .
ועדת השקעות ודירקטוריון החברה מקיימים מעקב שוטף אחר
פרמטרים למדידת סיכוני השקעות ומביאים בחשבון נתונים אלו
 סימנים.2

להשתלמות רק לעמיתים שהינם

גמל ההשקעות .
קופת הרכב
החלטות על
קבלתמנהלת
החברה
בעת

נמצה

אסטרטגיים
 סימנים.3

אקדמאים במדעי החברה והרוח .
החברה התקשרה עם בנק יהב ועם חברת מגן של " ם לצורך קבלת
שירותי תפעול עמיתים  .תפקיד בנק יהב היה לנהל את חשבונות

נמחה

תפעוליים -

תפשל ושרות
עמיתים

החברה והקרן ואת חשבונות העמיתים לפי תקנון החברה  ,הוראות
החברה  ,הדירקטוריון והוועדת שלו ובכפוף להוראות כל דין .

משרדי החברה מקושרים עם מחשבי בנק יהב ועובדי החברה
מעורבים בנושאי תפעול עמיתים ושימור עמיתים בקרן  .בתחילת
 2014עקב העברת שירותי התפעול ללאומי שירותי שוק ההון בע " מ

ושירותי תפעול נוספים על  -ידי אמן מחשבים בע " מ צפויה עלייה
 סיכונים.4
תפעוליים -
חברת מנהלת

ברמת הסיכונים התפעוליים לתקופה ומנית .

במשרדי החברה מתנהל מערך תפעול ועובדים אשר תפקידם הוא

לתפעל את חשבונות עמיתי הקרן לפי תקנון הקרן  ,הוראות
הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין .
כן מסתייעת החברה בשירותים הניתנים על ידי בנק יהב הכוללים
ניהול חשבונות החברה  ,ניהול חשבונות עמיתי הקרן  ,גזברות ,

החברה ,

נמוכה

עריכת דוחות כספיים  ,סיוע בהכנת דוחות לרשויות ופעולות אחרות .
החברה מקיימת מעקב אחר עמידה בתקציב המאושר  .בתחילת
 2014עקב העברת שירותי התפעול ללאומי שירותי שוק ההון בע " מ
ושירותי תפעול נוספים על -ידי אמן מחשבים בע " מ צפויה עלייה

.5

סיכתי ציות -

רגולציה

ברמת הסיכונים התפעוליים לתקופה זמנית .
החברה הינה חברה ממשלתית וכן חברה מנהלת של קרן השתלמות
לפיכך היא פועלת בסביבה עתירת רגולציה הכוללת בין השאר את
הוראות חוק החברות הממשלתיות  ,התקנות שהותקנו על פיו
וחוזרים שפורסמו על ידי רשות החברות הממשלתיות  ,כמו כן
החברה פועלת לפי הוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסים
( קופות גס ותקנותיו  ,תקנות מס הכנסה  ,חוזרי אגף שוק ההון
במשרד האוצר  ,צו איסור הלבנת הון והוראות אחרות בהתאם
להסדר התחיקתי החל על החברה  .החברה מקיימת מעקב אחר
הוראות הרגולציה באמצעות מנכ " ל החברה  ,קצין הציות  ,היועצת

"

המשפטית ובסיוע נותני שירותים חיצוניים .
בתחילת שנת 2014
ממונה אכיפה בחברה  ,צפויה בעתיד ירידה ברמת סיכוני הציות .

מונה ממונה אכיפה בחברה  .בעקבות מינוי
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בינתית  -גבוהה

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע
דוח הדירקטוריון לשנת

2013

"מ

אחראי על ניהול סיכוני שוק
סעיף  ( 10א ) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל תשס " ה  ( 2005 -להלן
גמל
" ) קובע כי קופת גמל תמנה מנהל סיכונים  .בהתאם לדרישות אגף שוק ההון  ,מינתה החברה
מנהל סיכונים .

" חוק קופות

תיאור סיכוני שוק
ראה פרק " מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן " בסקירת ההנהלה בדוח הקרן .
הקרן פועלת בתחום הנגזרים לא רק למטרות הגנה  ,אלא גם לצורך חשיפה לאפיקים  ,לגיוון

דרכי החשיפה ולשיפור הנזילות .
מדיניות ניהול סיכוני שוק
מדיניות ניהול הסיכונים נועדה למצוא את השילוב האופטימלי לדעת החברה בין הקטנת
הסיכונים בתיק הנכסים  ,ובין הגדלת הרווחים ממנו .
מדיניות ההשקעות נקבעת על ידי הדירקטוריון ומתפרסמת באתר האינטרנט של החברה  .בנוסף
קובע הדירקטוריון מגבלות להקצאת הנכסים ולחשיפות .
וועדת ההשקעות נותנת הוראות למנהלי התיק באופן שוטף וקובעת את שיעורי המינימום
והמקסימום להשקעה בכל אפיק  .ההוראות מתבססות על שיקול דעתה של הועדה  ,על בסיס
רמת הסיכון הרצויה  ,נזילות עמיתי הקרן  ,פיזור תיק הנכסים ועל בסיס התנאים בשווקי

הכספים וההון בישראל ובעולם תוך התייחסות להתפתחויות הצפויות בשווקים אלו בטווחי ומן
שונים  .הכל  -בכפוף להחלטות הדירקטוריון כאמור לעיל .
אחד האלמנטים החשובים במדיניות ניהול הסיכונים הוא פיזור ההשקעות באפיקים שונים .
ההשקעות מפוזרות באפיקים שונים החל מרמת שווקי היעד  ,דרך רמת הענף ועד רמת המנפיק
הבודד  .בנוסף  ,פיגור הסיכונים מתבטא בהשקעה בטווחי פדיון שונים .
ראה עוד  ,פרק  " - 4מדיניות ניהול הסיכונים של הקרן " בסקירת ההנהלה בדוח הקרן .

השקעה בסוג השקעות חדש טעונה אישור של דירקטוריון החברה .
הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק

ראה לעיל בפרקים " כללי " ו  " -אחראי על ניהול סיכוני שוק " .
סיכון מדד וסיכון מטבע
ראה פרק
הקרן .

4

סעיף

- 4. 2 . 1

" סיכון מדד וסיכון מטבע " בסקירת ההנהלה בדוחות הכספיים של

פוזיציות בנגזרים
ראה בדוחות הכספיים של הקרן

:

פרק 4

סעיף

- 4.2.1

" סיכון מדד וסיכון מטבע " בסקירת

ההנהלה וכן ביאור " השקעות אחרות " .

מידע נוסף על סיכונים

 . 1ראה מידע על ההתחייבויות התלויות ועל מצב חובות המעסיקים  ,מעקב החברה עליהם ,
והסיכון הנוגע לחברה בשל כך  ,בביאור  14בדוחות הכספיים המבוקרים של הקרן .
 . 2המידע המוצג באורח סדיר בישיבות הדירקטוריון וועדת ההשקעות כולל  :שינוי במדדי
השוק  ,סקירת פעילות הקרן עם דגש על ההשקעות באפיק הלא סחיר  ,והשוואה
להחלטות ההשקעה בישיבה הקודמת  .כמו כן המידע המוצג כולל את תרומת אפיקי
ההשקעה השונים לתשואת הקרן והשוואה של הרכב נכסי חקרן בפועל להקצאת
הנכסים האסטרטגית .

 . 3למניעת חריגות מכללי השקעה  ,מתקיימת בקרה שוטפת וממוחשבת המתריעה אס ישנה
חריגה של הקרן מכללי השקעה שנקבעו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסים ( קופות
גמל (כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים )  ,התשע " ב. 2012 -

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת תחברה ( להלן  " :הגוף המוסדי " )  ,בשיתוף יו " ר הדירקטוריון  ,המנכ " ל ומנהל הכמפיס של
הגוף המוסדי העריכו לתום התקופה המכוסח בדוה זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים
לגבי הגילוי של הגוף המוסדי  .על בסיס הערכה זו  ,יו " ר הדירקטוריון  ,מנכ " ל הגוף המוסדי
ומנהל הכספים הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הגוף המוסדי הנן
אפקטיביות על מנת לרשום  ,לעבד  ,לסכם ולדווח על המידע שהגוף המוסדי נדרש לגלות בדוח

השנתי בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון
ובמועד שנקבע בהוראות אלו .
במהלך התקופה המכוסה המסתיימת ביום  31בדצמבר  2013לא אירע כל שינוי בבקרה
הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי  ,או סביר שצפוי להשפיע
באופן מהותי  ,על הבקרה הפנימית של הגוף המוסדי על דיווח כספי .

היערכות לשעת חירום
במסגרת היערכות החברה ליישום תכנית מודעות ומוכנות לשעת חירום  ,הוכנה תכנית
להתמודדות עם שעת חירום  ,נערכו דיונים בדירקטוריון החברה בהם הוצגה תכנית החברה
להתמודדות עם שעת חירום  ,אושר נוהל שעת חירום ומונה ממונה שעת חירום ונקבעו צוותי
חירוס  .בנוסף  ,במסגרת תכנית העבודה הרב  -שנתית שאישר דירקטוריון החברה  ,נקבע דיון
אחת לשנה בנושא היערכות לשעת חירום  .במהלך חודש אוקטובר  2013קיימה החברה תרגיל
היערכות לשעת חירום המדמה מלחמה כוללת בהשתתפות גורמים בחברה ומחוץ לחברה ( נותני
שירותים חיצוניים)  .תוצאות התרגיל דווחו לדירקטוריון ולאגף שוק ההון .

הליך אישור היוחות הכשפייס

האורגן המופקד על בקרת העל הינו דירקטוריון החברה .
הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה והקרן ( להלן :
שהסתיימה ביום  31בדצמבר  , 2013היה כרוך בשתי ישיבות כמפורט להלן

" הדוחות הכספיים "

( )1

( )2

)

לתקופה של שנה

:

ועדת הגילוי שהינה ועדת הביקורת של החברה  ,המשמשת גם כועדה לבחינת הדוחות
הכספיים בחברה  ,הבוחנת ומקיימת דיון עקרוני ומקיף לעניין שלמות ונאותות הגילוי
בדוחות הכספיים .

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

לפני כינוס וועדת הגילוי מופצת טיוטת הדוחות לרשות החברות הממשלתיות  ,להנהלת החברה ,
למנהל הכספים  ,לחברי ועדת הגילוי  ,לרו " ח המבקר  ,למבקר הפנים וליועצת המשפטית  ,ובועדת
הגילוי מתקיים דיון בטיוטת הדוחות הכספיים ובהערות של הגורמים הנ " ל  ,במידת

ועדת הגילוי התכנסה ביום

10

במרץ  . 2014הדירקטורים אשר נכחו בישיבת ועדת הגילוי

הצורך .
:

 . 1רו " ח אורי לזר  -דירקטור
 . 2מר יחזקאל שופס  -דירקטור
כמו כן  ,נכחו נושאי משרה בחברה  ,רואי החשבון המבקרים ובעלי תפקידים אחרים אשר עמדו
לרשות חברי ועדת הגילוי באשר לכל שאלה והבהרה ביחס לנושאים שנדונו בישיבה  .בפני חברי
הועדה הוצגה טיוטה של הדוחות הכספיים של החברה ונתונים נוספים הנלווים לדוחות
הכספיים  ,אשר נערכו על  -ידי בנק יהב  ,בהתאם למתכונת שהוגדרה על  -ידי אגף שוק ההון
ובהתאמה לדרישות רשות החברות הממשלתיות  .ישיבה נוספת של הועדה  ,בה נדונו שוב

הדוחות הכספיים  ,התקיימה ביום

19

במרץ

2014

ובה היה מניין חוקי להתכנסות .

בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  24במרץ  , 2014דן הדירקטוריון בהמלצות הועדה
ונסקרו עיקרי הדוחות הכספייס וכן הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי  .בישיבה זו ,
דירקטוריון החברה אישר את הדוחות הכספייס לשנת . 2013
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
פרטים על חברי הדירקטוריון
שם ומשפחה  -מספר תעודת

זיהוי

שנת
'

לידה

מען

.

מודי קניגסברג  ,יו " ר

007715915

1946

הפרדס

8

לילד כהן  ,מנכ " ל

027778992

1970

יוספטל

22 / 4

".י "י"

..

.

,. " .

,,,,

י4

042502179

! 939

שלמה בוק

053920682

1956

יחזקאל שיפם

007499973

1947

אבי

קריית אונו

ירושלים

ישראלית

ישראלית

"

 :וי א

"

"

ענבר

4

ינייה

לסקע ! 9/ 5

רחמ

ם

"

ישראלית

'

חיפה

היסוד

,

ע

ישראלית

6
75

ישראלית

-

"

יק

"

בראוני , 12

004253712

י, 41

ת

"א

"

" = הי

ישראלית

.

 B . Aבכלכלה וסטטיסטיקה

מנכ ל גמל בע

 M . B . Aבמנהל עסקים

מנכ

:45512 4

"

ני"

 B . Aבמזרח תיכון ומדעי
 B .Aבכלכלה ומנהל עסקים

תהתנהגית

ש

"מ .
" ל הסתדרות המח " ר

:

"

"

.
שייןיו: :נ
-

 " :יי

גמלאי  ,נציג ציבור בבי " ד

,

"

מנהל עסקים ומנהל כספים

מנהשיניסטרט

ב
-

2 :ןיב",:
גC . I. A , 8 .

,ג.א

אקטואריה וכלכלה

"
-

צסן " ' "
ייעיד

אקטוארי פיננסי

מנכ " ל יעון לי

.

מחר  -חברה לניהול

הנדסאים וטכנאים -
גמלבע " מ

-

( )

יגית פיבי שייינן

-

(

הה

סיימה את כהונתה ביום

 B . Aבכלכלה מורחב

) 8 - /במדע

-

לינה ויסברג  -דח " צ

בע:

-

י,,,

גולן

נתינות

"

שכלה

ו

האחרונות השעיט
התעסקות בחמש

בהנ
תאגידימאחריי
משמשכדירקטור

. 23 . 1 . 2014
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
פרטים על חברי הדירקטוריון
שם ומשפחה

( המשך )

חברות בועדות

הדירקטוריון

 -י

נציג חישני

תאריך ' התחלת כהונה

כדירגט:ור

'

יהתעסקות עיקרית
1

נוספת

, ,

מודי קניגסברג

יו " ר הדירקטוריון  ,הנהלה  ,ארגון

לילד כהן

הנהלה

-

.

15 . 5 . 20 ! 1

מנכ " ל מחר  -חברה

22 . 3 . 2011

עובד התאגיד  ,חברה בת;

.

חברה קשורה או של בעל.

לשפחה
של בעל עניין

עניין

אחכגתאגיד

לי

לא

לא

כן

לא

לניהול קופות גמל בע " מ .
ד " ר אריה נחמיאס

יו " ר ועדת השקעות

כן

נציג חיצוני מ -

אבי גולן

ארגון

-

6 . ! 1 . 2002

יחזקאל שופם

השקעות  ,ביקורת

-

17 . 12 . 2003

שלמה בוק

השקעות

טובה פייטו
עפר שהרבני

.

לי )

..
...

לינה ויסברג
אורי לזר ף

ף)

(

*

)

לא

לא

לא

לא

28 . 3 . 2005

מנהל עסקים ומנהל
כספים

לא

לא

ביקורת

-

23 . 1 . 2011

ייעוץ כלכלי

לא

לא

השקעות  ,יו " ר ועדת ביקורת  ,ארגון

כן

13 . 8 . 2012

סמנכ " ל כספים

לא

לא

ארגון  ,ביקורת

כן

1 . 10 . 2013

ייעוץ אקטוארי ופנסיוני

לא

לא

28 . 1 . 2013

שותר במשרד רו " ח

לא

לא

)

( ) סיימה את כהונתה ביום . 23 . 1 . 2014
ה ) סיים את כהונתו כיו " ר ועדת ביקורת ביום . 15 . 1 . 2014
( ) החלה לכהן כיו " ר ועדת ביקורת ביום . 15 . 1 . 2014
( " * ) החל לכהן כחבר ועדת ביקורת ביום . 15 . 1 . 2014

. .. .
..

מנכ " ל הסתדרות המח " ר
ראש תוכנית תואר שני
במינהל עסקים
באוניברסיטה הפתוחה

לא

לא

13 . 8 . 12

גמלאי
נציג ציבור בבית הדין
לעבודת
מינהל ואדמיניסטרציה

שטראוס לזר ושות '

'

,

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
פרטים על חברי הדירקטוריון

"מ

( המשך )

ישיבות דירקטוריון
מודי קניגסברג
לילך כהן

-

7

-

7

ד " ר אריה נחמיאס
יחזקאל שופם

7

-

4
7

טובה סינטו

-

7

עפר שהרבני

-

7

אורי לזר

וגילוי

7

שלמה בוק
אבי גולן

ישיבות ועדת ביקורת

-

7

לינה ויסברג

1

מספר ישיבות שהתקיימו

7

38

6

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
פרטים על נושאי משרה בכירים בחברה
שם ומשפחה

ת  .זלח  .פ .

ן

מודי קניגסברג

007715915

שנת

1946

סלוו 1

רו " ח יואב בו דור

054893763

,, ,
לח  ,י י " " י

זיוו*י ,

דוד אבודרהם

029740859

ז

;

קשורה

או בבעל עניין

בכירה אחר או
של בעל עניין

-

-

יו " ר דירקטוריון

, , ,,,,,,ו. , ,יקיי ,'. ,

1

"

תפקיד בחברה

לידה

תפקיד בחברה

מכ

.

בן משפחה של
 .נושא משרה

,,,

קוטת מ נ " מ

-

המח  ,יר

ניסיון עסקי

השכלה

בתפש שנים

תאריו התחלת
כהונה

אחרונות
.A

B

מנהל נציגות מיבי

בכלכלה

ק

n1
p ~ wvluuD

עסקים

,טת ,

ליה  ,ק .

! 5 . 5 . 2011

1ן

,ו,.

32 .

המח " ר

ל )C .P . A ) 181
1957

מבקר פנימי

"

ן

"

קצין

-

ין

-

,

בע

-

"מ

1972

.

:4:נתי

B .A

 B .Aבחשבונאות

מנהל כספים
מנהל כספים וסיכונים

 B . Aבכלכלה
 M . Aבמנהל עסקים

ציות ומנהל

ט:יי "י"י "ייי נ22

רו " ח

וסיכונים של מחר
קופות גמל בעי  ,מ

מזכיר החברה של
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24 . 3 . 2008

ביקורת בחברות

ניהולית ומערכות
מידע רו " ח

'

.

ורשויות

מקימיות

'

:

B

מקומית
LL

-

'

ברשותחשב
מית ' עיור
מלווה
פנ

סיכונים מוסמך
במשפטים

יחן

,

1 . 1 . 20 ! 2

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי ההברה והרוח בע
דוח הדירקטוריון לשנת 2013

"מ

פרטים על נותני שירותים אחרים
שט ומשפחה

. ..

ת ז /ח פ

'

תפקיד בחברה

שנת

תפקיד בחברה קשורה
או בבעל עניין

לידה
י

,

יי
עי

,

של נושא

אחריות

התחלת
כהונה

,

משרה

יי י. , ., ,,,, ..

,

--

י י

,

 , ,ד אירי

בו משפחה

השכלה

ניסיון עסקי בחמש שנים

תאריד

ששוו

031935224

ע ד בע " מ

פסגוןנ:

513765396

,

1974

-

השקעות בעיים .

בךי

~
המע מביקים
ננסנטי ל
מנהל השקעות

מנהל השקעות

העק

נ

520020421

מגו  o ~ t ) wבעיים

514419969

-

שירותי תפעול משלימים

נ :י ' " " י" -

' יייי -

שגהב שיביי המיינה
-

י

-

מל

-

יג - .. -

,
,
,: ;::

nlwDWn

מנהלהשקעות
נותן
שירותי תפעול

.

בכירה אחר
או של בעל
עניין

ט

.

-

קופות גמל בע

"מ

-

-

שיריתי תפעיל

( י)

"

בוגרבמשפטים

עז ד

-

. .

6 9 09

-

למחר -

-

-

17 . 10 13

-

-

-

.

( )

עד ליום

.

.
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17 . 10 . 13

7 . 6 . 68
 . 10ש 1 .

-

סיכונים ורגולציה לקופות .
. 31 12 2013

.

1 . 6 08

.

-

 :1תיייגמ:ן 2צ -
גננ  : :נןן 5ג "גי21 1',%מון
( )

-

,יבייי

55שננ-

עי  .י

י "'

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
גמול דירקטורים
שכר יו " ר הדירקטוריון בשנת  2013שולם לפי תעריף של

,

1 255

ש " ח לישיבה של הדירקטוריון

ושל ועדותיו  .הגמול לדירקטור חיצוני ( דת " צ) הוא גמול לישיבה בסכום של  , nrrw 1 , 235לפי
מספר ישיבות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון בהן השתתף בפועל  ,וגמול שנתי בסכום של
 26 , 215ש " ח  .הגמול לנציג החיצוני ( נת " צ ) הוא גמול לישיבה בסכום של  2 , 545ש " ח  ,לפי מספר
ישיבות הדירקטוריון וועדות הדירקטוריון בהן השתתף בפועל  ,וגמול שנתי בסכום של 43 , 215
ש " ח  .שכר הדירקטוריט האחרים בשנת  2013שולם על פי תעריף של  985ש " ח לישיבה של
הדירקטוריון ושל ועדותיו (הסכומים כוללים מע " מ ונכונים לתאריך המאזן) .
השכר לדירקטורים כלול בדמי הניהול  ,והוא הסתכם בשנת  2013ב  428 -אלפי . nrrw

תנאי שבר
עובדות מקבלנת

התשלום

(* )

'

 .הוקף משרה

פירוט  .התשלומים

ששולמהבשנת

;

2013

פירוט
ההתחייבויות

1

"%:

:
, ,

'

"

?

י ש " ) " ;ן,

ל

" "" " ".
,

/

ז

א'
בי

גי
די
הי

-

100 %
%
100

.
שקיבלה על עצמה
החברה

332

45

211

20

100 %

-

%

-

%

100

100

.

156
120

114

18
1

4

( ) בחברה הועסקו בשנת  2013שבעה עובדים  .מטעמי הגנת הפרטיות לא פורטו שמות מקבלי
השכר .
הסכומים לעיל משקפים את עלות השכר למעביד  ,הנגזרת ממשכורות החודשים ינואר -
דצמבר  , 2013ואינם כוללים הוצאות נוספות שנרשמו בדוחות הכספיים בגין יחסי עובד -
מעביד  ,אם היו כאלה .
המנכ " ל לא מקבלת שכר מהחברה וטרם קיבלה גמול כדירקטור  ,אך נרשמה הפרשה לגמול
דירקטורים .

רואה החשבון המבקר

משרד  -רהב  ,רשף  ,בן עמי ושות'
מען  -ראול וולנברג

, 12

רמת החייל תל אביב

שם השותף האחראי  -מנחם רהב

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
אופן ניהול החברה
דירקטוריון החברה התכנס במהלך שנת  2013שבע פעמים  .מכעס הדירקטוריון פועלות ועדת
השקעות  ,ועדת ביקורת וועדת ארגון  .וועדת הביקורת מכהנת כוועדת תגילוי של החברה ,
האחראית לדון בליקויים שעלו במערך הבקרת הפנימית ובצורך במתן גילוי נוסף או שונה
בדוחות הכספיים .
ועדות הדירקטוריון נוהגות להגיש דיווח שוטף לדירקטוריון על פעילותן .
החברה מינתה מבקר פנים  .ועדת הביקורת מאשרת את תכנית עבודתו של מבקר הפנים ודנה
בממצאיו  ,במסקנותיו ובהמלצותיו .

מידע על מדיניות הקצאת הנכסים ראה לעיל בדוח הדירקטוריון בסעיף " מדיניות ניהול סיכוני
שוק " .

מידע על מנהלי התיק של הקרן  -ראה לעיל בסעיף " מאפיינים כלליים

של החברה " .

על מנת ליישם את מדיניות ההשקעות ובמסגרתה  ,מנהלי התיקים קנו ומכרו ניירות ערך
ספציפיים על יסוד עבודות וניתוחים כלכליים .
פיצול העסקאות בסוף היום בין כל

התיקים המנוהלים על ידי מנהלי התיקים מתבצע על פי

נהלי בתי ההשקעות .
נציגי נותני כשירותים השונים  ,וגורמים נוספים הפועלים מטעם החברה  ,מוזמנים להשתתף

בישיבות דירקטוריון החברה ובוועדותיו (לפי הצורך) .
מבקר הפנים
פרטים על המבקר הפנימי

:

שם  :יואב בן דור .
תאריך תחילת כהונה  :מרץ . 2008
השכלה  -האוניברסיטה העברית בי  -ם :
תואר שני במנהל עסקים ( בהצטיינות )  ,התמחות במימון
תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה ( . ) 1982

רישיון מקצועי

( . ) 1984

:

רואה חשבון (. ) 1987
יועץ מס ( . ) 1987
רישיון יועץ השקעות ( מותלה) מטעם רשות

ניסיון רלבנטי בחמש שנים אחרונות

ני " ע ( . ) 2008

:

שותף מנהל במשרד רו " ח .
משמש כמבקר פנים במספר חברות  :ציבוריות  ,ממשלתיות ופרטיות  ,בקופת גמל וקרנות
השתלמות .
יו " ר ועדת הביקורת בעמותה .

- 26 -

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
מבקר הפנים

( המשך)

הביקורת הפנימית מבוצעת על -ידי רו " ח יואב בך דור ומבקרים המועסקים במשרדו  .היקף
עבודת מבקר הפנים וצוות עובדי הביקורת הפנימית בתקופת הדוח היה כ -
הדירקטוריון קבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי ,
החברות הממשלתיות התשל " ה  . 1975 -המבקר מועסק במיקור חוץ ואינו עובד החברה .
900

שעות שנתיות .

בחתאס לסעיף  ( 49א ) לחוק

תוכנית הביקורת השנתית והרב שנתית  ,של הביקורת הפנימית בחברה  ,כללה בשנת הדוח  ,בין
היתר  ,את נושאי הביקורת הבאים  :דוה גמול דירקטורים  ,כולל יישום המלצות דוח קודם ,
דוח שנתי וחצי שנתי בנושא ביקורת פנימית  ,בחינה מדגמית של איכות דוחות ביקורת של
גופים חיצוניים  ,מערך התפעול ובקרה בתחום ההשקעות ( בקרת השקעות  ,מערך עורפי
ומערכת הצל )  ,קליטת עובדים בקרן  ,כ " א ושכר  ,לרבות בהתאם להוראות רשות החברות

הממשלתיות  ,ביקורת הוצאות הקרן בנושאים שונים (כולל סקירה תקציבית  ,וכויות חתימה
והתקשרות עם יועצים ומומחים בהתאם להוראות הרשות)  ,ביקורת ניהול טכנולוגיות מידע ,
אבטחת מידע  ,ניהול מאגרי מידע והערכות לשעת חירום  ,מעקב אחר ביצוע החלטות
הדירקטוריון וועדת הביקורת  ,ביטוחים  -ביטוח אחריות מקצועית  ,ביטוח נושאי משרה
בחברה  ,ביטוח תאונות אישיות וביטוח קולקטיבי לעמיתים  ,אתר האינטרנט של החברה ,
העברת כספים מקרנות אחרות לקרן או ממנה והעברות בין מסלולים  ,הצטרפות עמיתים
חדשים  ,חתימה גרפית ממוחשבת ובדיקת מעקב אחרי תיקון ליקויים בהתאם לדיווח הנהלת
הקרן .

התקנים המקצועיים המקובלים על  -פיהם עורך המבקר הפנימי את הביקורת  ,הינם התקנים
שאומצו על  -ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל והוראות רשות ההברות הממשלתיות .

לדעת הדירקטוריון  ,היקף  ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי  ,הינם
סבירים בנסיבות העניין ויש בהם להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בקרן .
למבקר הפנימי ניתנה גישה חופשית  ,כאמור בסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית  ,התשנ " ב -
 , 1992ובכלל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של הקרן  ,לרבות לנתונים
כספיים .
ועדת הביקורת התכנסה  6פעמים בשנת  2013וקיימה דיון בדוחות ביקורת של המבקר
הפנימי  .בישיבות הדירקטוריון  ,נדונו המלצות ועדת הביקורת  ,שהוגשו לדירקטוריון .

מבקר הפנים של החברה  ,ביצע
שנתית

סקר סיכונים בשנת  . 2011החברה אישרה תוכנית עבודה רב

על בסיס סקר הסיכונים .

מפקים ונותני שירותים
ראה לעיל  ,דוח על עסקי התאגיד פרק  " - 11ספקים ונותני שירותים " .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע
דוח הדירקטוריון לשנת 2013

"מ

נוהל  wlnlwnרכויות ההצבעה
כדי להבטיח את קידום ענייני העמיתים ומימוש מלא של הזכויות הנלוות לנכסיהם ,
התקשרה החברה עם מיטב דש החל מחודש דצמבר  . 2013עד חודש דצמבר  2013הייתה
התקשרות דומה עם פסגות  .תפקיד מיטב דש הוא להעניק לחברה חוות דעת לגבי אופן
ההצבעה באסיפות כלליות של בעלי מניות ושל מחזיקי אג " ח  ,בהן הקרן משתתפת  ,ולהצביע
בשם הקרן באותן אסיפות על פי ייפוי כח  .חוות הדעת של מיטב דש מיועדות לשמור על
האינטרסים של העמיתים .

ועדת ההשקעות של החברה  ,גיבשה קריטריונים להצבעה בנושאים העיקריים המובאים לדיון
באסיפות הכלליות  ,אשר בהן נדרשת החברה להצביע בהתאם להוראות הדין  .אחת לשנה
מתקיים דיון בנוגע לנוהל זה  ,במסגרת דיוני ועדת ההשקעות  .הקווים העיקריים המנחים את
הצבעת ההברה הם טובתם של עמיתי הקרן  ,התאמת הנושא העולה לדיון לתקנות המחייבות
בעניין וסבירות העלויות והעסקאות נשואות הדיון .
מיטב דש בוחן באילו אסיפות יש לקרן זכות הצבעה  .הוא משתתף באסיפות שבהן לקרן חובת
השתתפות  ,בהתאם להוראות הדין  .ועדת ההשקעות של החברה מקבלת דיווח מידי חודשיים ,
לגבי השתתפות החברה באסיפות הכלליות ואופן הצבעתה בהן  .באסיפות בהן מיטב דש יש
עניין  ,נושא האסיפה מובא להצבעת ועדת ההשקעות .
החברה השתתפה במהלך שנת  2013ב -

140

אסיפות לגבי השקעות במסלול הכללי  ,וב -

135

אסיפות לגבי השקעות של מסלול המניות .
מידת השפעתה של הצבעת החברה קטנה יחסית  ,עקב שיעור האחזקה הנמוך על ידה  .נתוני
ההשתתפות מתפרסמים באתר החברה באינטרנט .

הליכים משפטיים
ראה מידע על הטיפול המשפטי בתביעות  ,בביאור  " - 17התחייבויות תלויות והתקשרויות
"
בדוחות הכספיים של החברה ועל התחייבויות תלויות והטיפול
המשפטי בפיגורי מעסיקים ,
בביאור  " - 14התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות "  ,בדוחות הכספיים של הקרן .

מיסוי
ראה לעיל  ,דוח על עסקי התאגיד פרק  " - 14מיסוי

".

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
ראה לעיל  ,דוח על עסקי התאגיד פרק

- 15

כמגבלות ופיקוח על פעילות החברה

יעדים ואסטרטגיה עסקית
ראה לעיל  ,דוח על עסקי התאגיד פרק

- 18

יייעדיס ואסטרטגיה עסקית
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאיט במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח הדירקטוריון לשנת 2013
מבנה ארגוני

ן
- 29 -

-

a

;

תפעול
== =
~

ומזכירות

1

_

.

aeN

CO

פ
ש

~

נ

חשבויבן  -עמי ישית '

'

.

Ahll
~

-

iF

:דמך :ד

דוה רואה החשבון תתבקר לבעלי המניות של
החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במדעי החברה והרוח  ( D " ylלהלן  :ייהחברהי ' ) לימים  31בדצמבר 013ן ו  2012 -ואת הדוחות על
הרווח וההפסד לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  . 2013דוחות כספיים אלה
הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה  .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים
אלה בהתבסס על ביקורתנו .
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות
רואי חשבון ( דרך פעולתו של רואה חשבון )  ,התשל " ג  . 1973 -על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה
מטעה מהותית  .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים  .ביקורת כוללת גס בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה ופן הערכת נאותות ההצגה בדותות הכספיים

בכללותה אנו סבורים שביקורתט מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .
לדעתנו  ,הדוחות הכספיים הנ " ל משקפים באופן

נאות ,

מכל הבחינות

המהותיות ,

את מצבה

הכספי של החברה ליום  31בדצמבר  20 % 3ואת תוצאות פעולותיה לשנה שנסתיימה באותו תאריך
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (  %5ו ובהתאם לדרישות הגילוי כפי שנקבעו על ידי אגף
 plWההון  ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ועל ידי רשות החברות הממשלתיות לגבי המידע הנוסף
הנדרש בדוחות הכספיים .

"

ביקרנו גם  ,בהתאם לתקני  PCAOBבארה " ב בדבר " ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי
כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל  ,את הבקרה הפנימית על דיווח
כספי של החברה
ליום  31בדצמבר  , 2013 ,בהתבסס על קריטריונים שנקבעו
במסגרת המשולבת של בקרה פנימית
שפורסמה על ידי  0050והדוח שלנו מיום  24במרץ  2014כלל חוות דעה בלתי מסויגת על

",

אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה .

' ,,

/

7

,,יא /ג
רואי

תל אביב 24 ,

במרץ

חשבון

2014
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
הצהרת יו" ר דירקטוריון
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות לוח שסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ) התשס " . 2005 - 1

אני  ,מודי קניגסברג  ,מצהיר כי

:

 . 1בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן ההשתלמות
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ ( להלן מ  ,החברה " ) לשנת  ( 2013שניהם יחד להלן -
הדוחות ) .

 . 2בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות אינס כוללים מצג לא נכון של עובדה
מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו  ,לאור
הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים  ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות .
 . 3בהתאס לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוהות  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול
בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות  ,מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב ככספי
ותוצאות הפעולות של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות .

 . 4אני  ,לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כוו  ,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  ,מובא לידיעתנו על
ההכנה של הדוחות .

ידי

אחרים בחברה  ,בפרט במהלך תקופת

 . 5אני 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  ,לסכום ולדווח מידע כספי .

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

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

תאריך

מודי קניגסברג  ,יותך הדירקטוריון
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע
הצהרת

"מ

מנכ " ל

בהתאם לתקרת החברות הממשלתיות ( דוח נוטף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון ) התשסה . 2005 -

אני  ,לילך כהן  ,מצהירה כי

:

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן ההשתלמות
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ ולחלן  " -ההברה " ) לשנת  ( 2013שניהם יחד להלן -
הדוחות) .
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 ,
מנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים  ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוחות .

לאור

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

ותוצאות הפעולות של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות .

אני  ,לצד אתריס 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 שמידע
מהותי המתייחס לחברה  ,מובא לידיעתנו על

ההכנה של הדוחות .

ידי

אחרים בחברה  ,בפרט במחלך תקופת

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כוו  ,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  ,לסכום ולדווח מידע כספי .
ב  .כל תרמית  ,בין מהותית ובין שאינה מהותית  ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים
אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה .

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

תאריך

לילך
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כהן  ,מנכ " ל

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
הצהרת מנהל כספים
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות ( דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות
הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס " ו . 2005 -

אני  ,רו " ח דוד אבודרהם  ,מצהיר כי
.1

:

בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לניהול קרן תהשתלמות
לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ ( להלן  " -החברה " ) לשנת 2013

( שניהם יחד להלן -

הדוחות) .
 . 2בהתאם לידיעתי  ,שאינה כוללת ענייני שכר ונלוות  ,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 שבהן ניתנו אותם מצגים  ,לא יהיו מטעים בהתייחס
לתקופה המכוסה בדוחות .
 . 3בהתאם לידיעתי  ,שאינה כוללת ענייני שכר ונלוות  ,ולאחר שבחנתי את הדוחות  ,הדוחות
הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות  ,מכל הבחינות
המהותיות  ,את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של החברה לימים ולתקופות המוצגים
בדוחות .

 . 4אני  ,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  ,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  ,לסכום ולדווח מידע כספי .
ב  .כל תרמית  ,בין מהותית ובין שאינה מהותית  ,שמעורבים בה מנהלים או עובדים
אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה .

אין

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

י,,
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ל

)

הם  ,מנהל כספים

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
הצהרת

מנכ " ל

שהתאם לחוור גופים מוסדיים  " 2010 - 9 - 7בקרה פנימית על דיווח כספי  -הצהרות  ,דוחות וגילויים "
שוק ההון  ,ביטוח וחסכון ) .

אני  ,לילך כהן  ,מצהירה כי

של אגף

:

 . 1סקרתי את הדוח השנתי של החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה
והרוח בע " מ ( להלן  " :החברה ") לשנת  ( 2013להלן  " :הדוח " ) .
 . 2בהתבסס על ידיעתי  ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו  ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם
מצגים  ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח .

 . 3בהתבסס על ידיעתי  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוה משקפים באופן
נאות  ,מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ותוצאות הפעולות של החברה למועדים
ולתקופות המכוסים בדוח .

 . 4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים

,

לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה וכן -
א  .קבענו בקרות ונהלים כאלה  ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות
ונהלים כאלה  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה  ,מובא
לידיעתנו על ידי אחרים בחברה  ,בפרט במהלך תקופת התכנה של הדוח

,

ב.

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על
דיווח כספי  ,המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח

הכספי ולכך שהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים
) (ERS

ולהוראות הממונה על שוק ההון ,

ג.

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

ד.

גילינו בדוח כל שינוי
הרביעי שהשפיע באופן מהותי  ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,

בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון

הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ן וכן -

על

 . 5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר  ,לדירקטוריון
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה  ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי
הבקרה הפנימית על דיווח כספי :

א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה
של הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של
החברה לרשום  ,לעבד  ,לסכם ולדווח על מידע כספי וכן -

ב.

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

,

דיווח כספי .
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות

תאריך

כל אדם

אחר  ,על פי

לילך כהן ,
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מלש " ל

כל דין .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי ההברה והרוח בע " מ
הצהרת מנהל כספים
שהתאם לחוזר גופים מוסדיים
שוק ההון  ,ביטוח וחסכונן .

2010 - 9 - 7

" בקרה פנימית על דיווח כספי  -הצהרות  ,דוחות וגילויים "

של אגף

אני  ,רו " ח דוד אבודרהם  ,מצהיר כי :
 . 1סקרתי את הדוח השנתי של החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה
והרוח בע " מ ( להלן  " :החברה " ) לשנת  ( 2013להלן  " :הדוח " ) .

 . 2בהתבסס על ידיעתי  ,שאינה כוללת ענייני שכר ונלוות  ,תדוה איננו כולל כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו  ,לאור
הנסיבות בהן נכללו אותם מהגיס  ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח .

 . 3בהתבסס על ידיעתי  ,שאינה כוללת ענייני שכר ונלוות  ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר
הכלול בדוח משקפים באופן נאות  ,מכל הבחינות המהותיות  ,את המצב הכספי ותוצאות
הפעולות של החברה למועדים ולתקופות המכוסים בדוח .
 . 4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים

,

לגבי הגילוי ולבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה וכן -
א  .קבענו בקרות ונתלים כאלה  ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות
ונהלים כאלה  ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה  ,מובא
לידיעתנו על ידי אחרים בחברה  ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח ;
ב.

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי  ,או פיקחנו על קביעת בקרה פנימית על
דיווח כספי  ,המיועדת לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח

הכספי ולכך שהדוהות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים
)  ( IFRSולהוראות הממונה על שוק ההון

ן

ג.

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו
את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  ,לתום
התקופה המכוסח בדוח  ,בהתבסס על הערכתנו ן וכן -

ד.

גילינו בדות כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון

הרביעי שהשפיע באופן מהותי  ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,

הבקרה הפנימית של ההברה על דיווח כספי ן וכן -

על

 . 5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר  ,לדירקטוריון
ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה  ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי
הבקרה הפנימית על דיווח כספי :

א.

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה
של הבקרה הפנימית על דיווח כספי  ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של
החברה לרשום  ,לעבד  ,לסכם ולדווח על מידע כספי וכן -

ב.

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

,

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

כל דין .

י ק14
,

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות
הממשלתיות לדוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על ריווח כספי ) התשס " ח -
2007

ההנהלה  ,בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים
במדעי החברה והרוח בע " מ ( להלן -

" החברה " ) ,

אחראים לקביעתה והתקיימותה של בקרה

פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה .
בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות

הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות  ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
והוראות חוק החברות הממשלתיות  .בשל המגבלות המובנות שלה  ,מערכת בקרה פנימית על
דיווח כספי אינה מיועדת לספק בטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או
תתגלה .

הדירקטוריון

וההנהלה ביצעו בדיקה והערכה על הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי

והאפקטיביות שלה  ,בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה " מודל קוסו " .
בהתבסס על הערכה זו  ,הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה  ,כי הבקרה הפנימית
בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום  31 . 12 . 2013היא אפקטיבית .

לא חלו שינויים בשנה האחרונה שהשפיעו באופן מהותי או העשויים להשפיע באופן מהותי על
הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי .

י

",

מודי קניגסברג  ,יו " ר הדירקטוריון
~
לילך כהן  ,מנכ " ל

ה

רו " ח דוד אבודיוזם,

מנהל כספים

תאריך

- 36 -

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי
( בהתאם לחוור גופים מוסדיים  " 2010 - 9 - 7בקרה פנימית על דיווח כספי  -הצהרות  ,דוחות וגילויים " של אגף
שוק ההון  ,ביטוח וחסכוח .

ההנהלה  ,בפיקוח הדירקטוריון  ,של החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה
והרוח בע " מ ( להלן  " -התברה " )  ,אחראית לקביעתה וקיומה של בקרה פנימית נאותה על דיווח
כספי בחברה .
מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון
ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לתקני

דיווח כספי בינלאומיים )  ftFRSוהוראות תממונה על שוק ההון  .ללא תלות בטיב רמת התכנון
שלהן  ,לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות  .לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו
הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של
דוח כספי .
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות
מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה  ,הנכסים מוגנים  ,והרישומים החשבונאיים מהימנים .
בנוסף  ,ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת
אפקטיביים ומנטרים  (monitorlביצוע  ,לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית .

הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על
דיווח כספי ליום  31בדצמבר  , 2013בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית
 . ( COSO) Committee Of' Sponsoring Organizations ofבהתבסס
של ה Treadway Commission -
~
על הערכה זו ההנהלה מאמינה  elieveslכי ליום  31בדצמבר  , 2013הבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית ~ .

"י
ן ן .

ף

"

מודי קניגסברג":ל ' ר הדירקטוריון

לילך כהן  ,מנכ " ל

.

/
קו4
רו " ח דוד אבוד

,,

לן ל1
תאריך

"

נהל כספים
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רהב  ,רשף  ,בן  -עמי ושות '

רואי

.

חשבון

.

.

 : % 00 .אRAHAV RESHEF , BEN -4

.

CERTIFIED
PUBLICמנחם רהב
 ACCOUNIANTSרשף ,
חנןlSRבן עמי  ,אריאל
l

דוח רואה החשבון המבער לבעלי המניות של החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי

החברה והרוח בע  ,ימ בהתאם להוראות הממונה על שוק החון ביטוח וחיסכון בדבר בקרה פנימית
על ריווה תספי
ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי
החברה והרוח בע " מ ( להלן ייהחברהיי ) ליום נ 3בדצמבר  , 2013בהתבסס על קריטריונים שנקבעו

במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי
 ( Organizations ofTreadway Commigsionלהלן  . ( coso -הדירקטוריון
אחראים לקיום~בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה
פנימית על דיווח כספי  ,הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
המצורף  .אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על
ה Committee of Sponsoring -

וההנהלה של החברה

ביקורתנו .
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה Public Company Accounting Oversight Board -
 ( PCAOBIבארה " ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי  ,כפי שאומצו על ידי לשכת רואי

חשבון בישראל  .על  -פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון אם קוימה  ,מכל הבחינות המהותיות  ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי .
ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי  ,הערכת הסיכון שקיימת חולשה
מהותית  ,וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון
שהוערך  .ביקורתנו כללה גם ביצוע  ot > nsאחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות  .אנו
סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .

בקרה פנימית על דיווח כספי
ביטחון לגבי המהימרת של

של חברה ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של
דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם

לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  ( ERSובהתאם לדרישות הגילוי של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר ולהנחיות רשות החברות הממשלתיות  .בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה
ממשלתית כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר  ) 1 ( :מתייחסים לניהול רשומות אשר  ,בפירוט
סביר  ,משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי החברה ( לרבות הוצאתם
מרשותה ) (  ) 2מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות

,

כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )  ( IFRSובהתאם לדרישות הגילוי של אגף שוק
ההון  ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר ולהנחיות רשות החברות הממשלתיות  ,ושקבלת כספים
והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של החברה
המנהלת ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על  -פי דין ן ו  ) 3 ( -מספקים מידה סבירה של

בטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה  ,שימוש או העברה ( לרבות הוצאה מרשות) בלתי
מורשים של נכסי החברה  ,שיכולה להיות להט השפעה מהותית על הדוחות הכספיים .

בשל מגבולותיה המובנות  ,בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית .
כמו כן  ,הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון
שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או
הנהלים תשתנה לרעה .
לדעתנו  ,החברה קיימה  ,מכל הבחינות המהותיות  ,בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 31
בדצמבר  , 2013בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על

ידי . coso
ביקרנו גם  ,בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  ,את הדוחות הכספיי של מחברה לימים
בדצמבר  2013ו  , 2012 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 1הבדצבנ ר 2013
ש
)~ /ג
שלנו  ,מיום 4ן במרץ 014ן  ,כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות כספיי .
תל  -אביב ,

24

במרד

קג

2014

רח ' ראול וולנברג

12

תל  -אביב

"

"

31

והדוח

,

"וג 4 1ע
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוחות על המצב הכספי

( באלפי שקלים חדשים

)

ליום
3ג

ביאור

ליום
2ג 31 / % 2 /

31 / 12 /

נכסים
רכוש קבוע  ,נטו

חייבים ויתרות

חובה

מזומנים ושווי מזומנים

יך

4

241

153

5

59

67

6

577
877

1 , 039
1 , 259

-

-

כל הנכסים

1111
הון מניות

-

7

התחייבויות
התחייבויות בשל הטבות לעובדים  ,נטו

9

זכאים ויתרות זכות

10

סך כל ההון וההתחייבהות

.
,
47
ו

" זהי "
תאריך אישור הדוחות הכספיים

,

י

"

92

74

785

1 , 185

877

1 , 259
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.
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
דוחות רווח והפסד
( באלפי שקלים חדשיט

)

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
ביאור

הכנסות מדמי ניהול מקרן ההשתלמות

11

הכנסות מימון
הכנסות אחרות

13

סך כל ההכנסות

20 % 2

2011

20 % 3

8 , 029

6 , 825

7 , 518

9

16

11

2

478

8

8 , 040

7 , 319

7 , 537

-- - -- --

הוצאות הנהלה וכלליות

14

סך כל ההוצאות
ר11ח

לפני מהים על ההכנסה

מסים על ההכנסה
רתח לתקפה

8

-- - -- - - -

--- ----

8 , 040

7 , 319

7 , 537

8 , 040

7 , 319

7 , 537

-

-

-

-

-

-

===

======

הבאורים המצורפים מהותם חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים לדוחות הכתפיים לשנת

ביאור
א.

- 1

2013

כללי

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ ( להלן
" החברה ") ,
עוסקת בניהול קרן השתלמות לאקדמאים
במדעי החברה והרוח (להלן " הקרן ") בנאמנות ,
ורק בכך  .הקרן הוקמה ביום  7ביוני  1968במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי .

הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק קופות הגמל ומיועדת לעמיתים שכירים או
עצמאים שהם אקדמאים במדעי החברה והרוח .
החברה מנהלת במסגרת הקרן מסלול השקעה כללי  ,ושני מסלולי השקעה נוספים  :מסלול
אג " ח ומסלול מניות .

החברה היא חברה ממשלתית .
ב.

פעולות הקרן ונכסיה
החברה מנהלת בנאמנות את נכסי הקרן לטובת עמיתי הקרן  ,בתמורה לדמי ניהול  .נכסיה
והתחייבויותיה של הקרן מנוהלים  ,על פי הוראות החוק המתייחסות  ,בנפרד מנכסי החברה
ומהתחייבויותיה  ,ואין לחברה בעלות עליהם או התחייבות לתשואה לעמיתים  .לפיכך  ,לא
נכללו פעולות הקרן ונכסיה בדוחות הכספיים של החברה .

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית
עיקרי המדיניות

החשבונאית  ,אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים  ,הינם כדלקמן

:

א  .בסיס הדיווח של הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים

) raFRS

ובהתאם לכך

נערכו הדוחות על בסיס העלות .
כמו כן הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לכללי הגילוי של אגף שוק ההון ורשות החברות
הממשלתיות .
בהתאם להחלטת הממשלה בק  70/מ  5 . 8 . 2004 -התקינה החשבונאית הכללית  ,לגבי

החברות הממשלתיות  ,הינה של הסקטור הפרטי  .התקינה הייחודית להברות הממשלתיות ,
הינה בנוסף לתקינה של הסקטור הפרטי או כהרחבה או כחידוד של נושאים ספציפיים
לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי הרשות  .התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות
תתבצע בהתאס לחוק .

ב  .דוח על תזרימי המזומנים ודוח על השינויים בהון העצמי

החברה אינה פועלת למטרות רווח  ,והואיל והחברה מנהלת קופת גמל ענפית  ,הכנסותיה הן
בגובה הוצאותיה  .לפיכך  ,הדוחות על תזרים המזומנים והדוח על השינויים בהון עצמי אינם
מוסיפים מידע פיננסי בעל משמעות מעבר לזה המצוי בדוחות הכספייס ולא צורפו אליהם .

ג.

ההכרה בהכנסות והוצאות

הכנסות והוצאות רשומות על בסיס צבירה .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית

2013

( המשך )

ד  .רכוש קבוע
הרכוש הקבוע נכלל בדוחות הכספיים על בסיס העלות  ,החל מיום רכישתו .
הפחת מחושב בשיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת
הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהט .

ה  .התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביר
התחייבות החברה

בשל סיום יחסי עובד מעביד מחושבות על בסיס שכרם האחרון של

העובדים ליום המאזן בהתאם לחוק פיצויי פיטורין  ,ומכוסות במלואן באמצעות תשלומים
שוטפים לחברות הביטוח בגין פוליסות ביטוחי מנהלים  ,וכן על ידי יתרת ההתחייבות בשל
סיום יחסי עובד  -מעביד המוצגות במאון .

השינויים בהתחייבות החברה בשל סיום יחסי עובד מעביד נזקפים להוצאות שכר בדוח
הרווח וההפסד עם התהוותם .

 . 1שימוש באומדנים ושיקול דעת
הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש
באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות  ,על הגילוי
המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח .
יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה .

ביאור

- 3

מגזרי פעילות

החברה מנהלת קרן השתלמות בלבד  .נתונים אודות הכנסות  ,הוצאות בגין ניהול הקרן  ,ראה
בדוח על הרווח והפסד והביאורים הנלווים לו .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ

ביאוריט לדוחות הכספיים לשנת
 1באלפי שקלים חדשים

2013

)

ביאור  - 4רכוש קבוע

.

א הרכב ותנועה
התקנות

ציוד

מחשבים
ותוכנות

יתרה ליום

1

בינואר ,

2012

ת ו ספו ת

אלקטרוני

25

37

57

-

-

28

37

57

113

41

-

141

78

57

3

יתרה ליום

בדצמבר ,

31

2012

תוספות

יתרה ליום

 31בדצמבר 2013 ,

ריהוט וציוד
משרדי

ושיפורים
במושכר
144
-

סה " כ
263
3

144

266

-

154

144

420

פחת נצבר

יתרה ליום

1

בינואר ,

2012

ת ו ספו ת

יתרה ליום  31בדצמבר ,

2012

תוספות

יתרה ליום

31

בדצמבר ,

2013

13

16

16

28

73

8

8

9

15

40

21

24

25

43

113

36

8

8

14

66

57

32

33

ו5

179

הערך בספרים
ליום

31

בדצמבר ,

2012

7

13

32

101

153

ליום

31

בדצמבר ,

2013

84

46

24

וש

241

ב  .אורך חייט שימושיים

( בשנים )

ליום
מחשבים ותוכנות

ציוד אלקטרוני
ריהוט וציוד משרדי
התקנות ושיפורים במושכר

31

בדצמבר

2013

2012

3

3

3 - 6 . 67

3 - 6 . 67

6 . 67

6 . 67

10

10

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת
( באלפי שקלים חדשים

ביאור

- 5

2013

)

חייבים ויתרות חובה
ליום

31

2013

בדצמבר
( * ) 2012

הוצאות מראש

34

48

צדדים קשורים

12

19

חייבים אחרים

13

סה " כ חייבים ויתרות חובה

-

67
-

59
-

.

( ) סווג מחדש  .הוצאות מראש בגין ביטוח אחריות מקצועית  ,בסך  48אש
" ח סווגו ב " הוצאות
מראש
" במקום ב " צדדים קשורים "  ,מאחר והוצאות אלו אינם הטבה לצד קשור .

ביאור

- 6

מזומנים ושווי מזומנים
ליום

31

2013

מזומנים ופקדונות למשיכה מיידית
מיומנים ושווי מזומנים

בדצמבר
2012

577

1 , 039

-

-

577

1 , 039

המזומנים בתאגידים הבנקאייס נושאים ריבית שוטפת המבוססת על שיעורי ריבית בגין הפקדות
בנקאיות יומיות בשיעור  , 0 . 85 %נכון ליוס המאזן .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

2013

ביאור  - 7הון מניות
הרכב הון המניות של החברה ליום  31בדצמבר  ( 2013בלא שינוי לעומת  31לדצמבר

) 2012

:

שיעור האחזקה בהון המניות המונפק
הנהלה ב ,
הנהלה א '
הכרעה
רגילות

בעל המניות

ממשלת ישראל

100 %

100 %

ההסתדרות הכללית  ,הסתדרות
האקדמאים במח " ר

100 %

לביא עמוס
בן עמרם אליהו

20 %
20 %

סוקולובר משה
פולק יעקב

20 %

פיכמן צבי

20 %

20 %

100 %
( 4א) () 3

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל  ,התשס " ה , 2005 -

מכוח הוראת סעיף
לחברה המנהלת פטור מקיום הון עצמי מאחר והינה מנהלת רק קופת גמל ענפית ועומדת
בתנאי ההוראה האמורה .

ביאור

- 8

מיסים

על ההכנסה

א  .חוקי המס החלים על החברה

החברה הינה " מוסד כספי " כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף  ,חתשל " ו . 1975 -
המס החל על הכנסות של מוסדות כספיים מורכב ממס חברות וממס רווח .
החברה הינה מוסד ללא כוונת רווח  .בשנת המס לא היו לחברה הכנסות חייבות במס על פי
פקודת מס הכנסה  .החברה מגישה לרשות המסים את דוחותיה הכספיים .

ב.

שומות מס סופיות
לחברה הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס . 2009

ביאור

- 9

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
הטבות לעובדים כוללות הטבות לטווח קצר  ,הטבות לאחר סיום
לטווח ארוך וכן הטבות בגין פיטורין .
- 45 -

העסקה ,

הטבות אחרות

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

ביאור

9

"

נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים

"מ

2013

( המשך )

הטבות לאחר סיום העסקה

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את ההברה לשלם פיצויים לעובד בעת
פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת  ,לפי סעיף  14כמתואר
להלן  .התחייבויות התברה בשל כך מטופלות כהטבות לאחר סיום העסקה .
חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס
על משכורת העובד אשר  ,לדעת ההנחלה  ,יוצרת את הזכות לקבלת הפיצויים .

ההטבות לעובדים לאחר סיום העסקה ,
כתוכנית הפקדה מוגדרת כמפורט להלן

ממומנות  ,בדרך

כלל ,

על

ידי

הפקדות המסווגות

:

תוכניות הפקדה מוגדרת

על הפרשות רכיב הפיצויים לעובדי החברה  ,חלים תנאי סעיף  14לחוק פיצויי פיטורין ,
התשכ " ג  , 1963 -על  -פיו הפקדותיה השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו  /או בפוליסות בחברות
ביטוח  ,פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים  ,בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל .
הפקדות אלו וכן הפקדות בגין תגמולים מהוות תוכניות הפקדה מוגדרת  .ההוצאות בגין
תוכניות ההפקדה המוגדרת הסתכמו בשנים  2013ו  2012 -לסך  50אלפי ש
" ח וסך  51אלפי ש " ח
בהתאמה ונכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות .

.

א  .הרכב ההתחייבויות בשל הטבות לעובדיס נטו

 31בדצמבר
2013

התחייבויות בגין הטבות אחרות לזמן ארוך  -ראה ב
הטבות לטווח קצר

2012

אלפי ש " ח

'

להלן

84

62
12

8

.

21,

21

ב  .הטבות אחרות לזמן ארוך

 31בדצמבר
2013

2012

אלפי ש " ח
התחייבות בגין תופשה

81

- 46 -

62

ביאורים לדוחות הכתפיים לשנת
( באלפי שקלים הבשיט

גישר

- 10

2013

)

זכאים חתרך זכות
ליום  31בדצמבר
2013

( * ) 2012

עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורות

72

102

הוצאות לשלם

538

572

.

226

צדדים קשורים

( 75

285

סך הכל זכאים ויתרות זכות

-

-

285

ua

ספקים ונותני שירותים

.

( )

סווג מחדש  .כנגד סעיף " הוצאות לשלם " נעשו שני סיווגים מחדש

:

הופרדה ההתחייבות לשבדים  ,להרחבת

הגילוי  ,והתחייבות למנהל התיק בסך  270אשגח הועברה לסעיף זה מסעיף

ביאור

" צדדים קשורים " .

 - 11הכגשת מדמי ניהול

שיעור דמי הניהול המירבי שהחברה רשאית לגבות מעמיתי הקאה על פי דין הינו  . 2 %הקופה היא קופת גמל
ענפית ולפיכך החברה גובה מהקופה דמי נישל על פי הוצאותיה  ,ובכפוף לשיעור האמור  .שיעור דמי הניהול אחיד
לכל חשבונות העמיתים .

2012

2013

2011

דמי ניהול מקרן ההשתלמות

1021

6 821

.1]1

שישר אחיד וממוצע של דמי הניהול

שלנבם

122%

%נ2ש

ביאור

- 12

.

2

נתמים אותת קרן ההשתלמות שבניהול החברה

.

א היקף נכסיט מנוהלים  ,תקבולים ומששמים

סך הנכסים המנוהלים ליום !  3בדצמבר

2013

הינו  3 , 250 , 775 :אלפי שייח

,

( 3 098 , 483

התקבולים מהעמיתים לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013הסתכמו ב

אלפי ש

:

323 , 551

" ח בשנת . ) 2012

התשלומים לעמיתים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2013הסתכמו  .ב

:

238 , 352

אלפי ש

" ח בשנת . ) 2012
אלפי ש
" ח ( 326 , 476

אלפי ש " ח

,

( 262 215

אלפי ש " ח בשנת . ( zelz
ב  .העברות כשפים לשנת שהסתיימת ביום  31בדצמבר

העברות לחברה מגופים אחרים
העברות מקרנות השתלמות

2013

2013

2012

2011

11 , 346

11 , 752

9 , 128

העברות מהחברה לגופים אחרים
העברות לקרנות השתלמות

( ) 194 089

( ) 136 358

.

העברות  ,נטו

() 182 , 743

( ) 121606

.

(. 128

) 87

) 78 , 00

-

החברת לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ

ביאורים לדוחות הכספיים לשנת
( באלפי שקלים חדשים

2013

)

ביאור  - 13הכנסות אחרות
לשנה שהסתיימת ביום  31בדצמבר
20 % 3
הכנסות מריבית פיגורים

2

הכנסות מפיצוי עמיתים
הכנסות

מתביעת הביטוח

סה " כ הכנסות אחרות

2012

2011

-

-

-

-

1

-

478

7

42%

8

2

בשנונ  2012שולם לחברה סך  478אשיות לסילוק פסק  -דין סופי שניתן בתביעונ החברה משנת
בקשר עם פוליסות ביטוח חיים של עמיתי הקרן .

ביאור

- 14

2003

הוצאות הנהלה וכלליות
לשנת שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2012

נ201

2013

שכר עבודה ונלוות

1 , 058

967

910

תשלומים לדירקטורים

428

334

215

פחת והפחתות

66

40

39

ביטוחים

211

291

338

אחזקת משרדים ותקשורת

435

386

363

שיווק ופרסום

263

227

228

תשלום לגורמים מונפעלים

3 , 057

3 , 001

3 , 301

1 , 097

1 , 059

917

1 , 012

772

1 , 283

דמי ניהול תיק השקעות
ייעוץ משפטי ושירותים מקצועיים

שירותי מחשוב

(* *)

אחרות

סהייכ הוצאות הנהלה וכלליות

30ן

36

283

206

-

-

-

hQg

צננ22

2נ225

21

י

( ) ( ) 78

ר ) כולל עדכון הפרשה לאור חסכם פשרה בגין תביעה ,
ה * ) סווג מחדש  " .שירותי מחשוב " בסך  36אש " ח בשנת  2012ובסך  21בשנת  , 2011הופרדו מסעיף
הוצאות " אחרות "  ,להרחבת הגילוי .

במהלך השנה השתתפו אחרים בהוצאות החברה בסך כולל של  223אלפי ש " ח .

שירותי תפעול ניתנו לחברה על ידי בנק יהב לעובדי המדינה בע " מ ( להלן  " -בנק יהב " או " הבנק " ) עד
ליום  . 31 . 12 . 13תפקיד הבנק היה לנהל את חשבונות ההברה והקרן ואת חשבונות העמיתים לפי
תקנון החברה  ,הוראות החברה  ,הדירקטוריון ( הוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין  .כמו כן  ,פעל
הבזק על פי הוראות החברה בכל הנוגע לתפעול הפקדות ומשיכות של העמיתים  ,העברות שביקשו
עמיתים  ,ולביצוע תשלומים לספקים  ,לנותני שירותים  ,ולצדדים שלישיים אחרים  .החל מיום
 1 . 1 . 2014החברה מקבלת את מכלול שירותי התפעול מחברת לאומי שירותי שוק ההון בע " מ .

בנק יהב ממשיך לתת שירותים הנוגעים לדוחות ודיווחים לשנת

. 2013

החברה התקשרה עם חברת מגן של " ס שירותים לגופים מוסדיים בע " מ  ,לצורך קבלת שירותים
 O1לשירותי התפעול המתקבלים מבנק יהב ושירותים נוספים  .ההתקשרות הסתיימה ביום
ID > WD
 . 31 . 12 . 13החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את השירותים הללו מחברת לאומי שירותי שוק ההון
בע " מ ומחברת אמן מחשבים בע " מ .

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים
ביאור

- 15

לדוחות הכתפיים לשנת

2013

יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

א  .יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
ההרכב ליום  31בדצמבר

(*)

:

2013

חייבים ויתרות

אלפי ש " ח

חובה

זכאים ויתרות זכות

.

( )

2012

12

19

175

285

היתרות אינן צמודות ואינן נושאות ריבית .

היתרה ( בערך מוחלט) הגבוהה ביותר במשך השנה ( על בסיס סופי רבעון ) של הקרן
עמדה על  126אלפי . nrrw

ב.

עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

:

2013

2012

אלפי ש " ח
הכנסות מדמי ניהול

הוצאות הנהלה וכלליות

ג.

,

8 , 029

6 825

762

565

הכנסות והוצאות מצדדים קשורים ומבעלי עניין
במהלך שנת

2013

העבירה החברה למחר  -חברה לניהול קופות גמל בע " מ סך של

261

אלפי ש " ח בגין עבודת מנהל הכספים ומזכיר החברה  ,במסגרת שיתוף הפעולה בין שתי
החברות  .ראה בדוח על עסקי התאגיד  ,פרק  " 10הון אנושי " .

ביאור

- 16

ניהול סיכונים

א  .החברה פועלת במגזר הפעילות של קופות גמל  ,פעילויות החברה חושפת אותה לסיכונים
הבאים  :סיכוני שוק  ,סיכוני נזילות  ,סיכוני אשראי  ,סיכונים תפעוליים .
ב  .בחברה קיים מנהל סיכונים המשמש גם כמנהל הכספים  .מנהל הסיכונים כפוף מנהלית
למנכ " ל החברה  ,וכמו כן כפוף מקצועית לוועדת ההשקעות של החברה  .מנהל הסיכונים
מגיש דוחות לוועדת ההשקעות מדי חודש בחודשו  ,ודוחות ברמה רבעונית כנדרש בחוזר .
דוחות ניהול הסיכונים נדונים בוועדת ההשקעות ולאחר מכן מוגש דוח לדירקטוריון
לסקירה ועיון של שאר הדירקטורים .
בחברה קיימת גס יועצת סיכונים המשמשת כעזר למנהל הסיכונים בהטמעת חוזר ניהול

הסיכונים בהברה  ,ומשתתפת בדיונים בוועדת ההשקעות ובדירקטוריון .
פרטים נוספים ראה בביאור  - 18אירועים לאחר תאריך המאון .
ג  .מנהל הסיכונים בחברה פועל על פי מתכונת חוזר גמל 2009 - 2 - 3
" מערך ניהול ובקרת
סיכונים בחברות מנהלות של קופות גמל
"  ,ועל  -פי חוזר רשות החברות הממשלתיות
2009/ 1
" ניהול סיכונים בחברות ממשלתיות " .
- 49 -

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

ביאור

- 16

ניהול סיכונים

2013

( המשך )

ד  .סיכוני שוק
סיכון להפסד כספי כתוצאה משינוי בשווי ההוגן של נכסי ההשקעה המוחזקים כנגד

כספי חסכון המנוהלים בקופת גמל  ,הנובע משינויים במחירי השוק של ריביות  ,ניירות
ערך  ,מטבעות וסחורות  ,וכן משיגוייס במדדים אחרים הנובעים משינויים במחירי השוק
של כל אחד מהם  .לחברה אין נכסים פיננסיים מלבד יתרות מוומניס ושווי מזומנים ,
ולפיכך לא ניתן מידע לגבי סיכוני שוק וסיכוני אשראי .
גידור הוא אסטרטגיית השקעה שבאמצעותה ניתן לנטרל  ,לצמצם ולבקר הפסדים
פוטנציאלים העלולים להיווצר מההשקעות השוטפות  .הגידור הוא למעשה הצבת
גבולות ברורים וידועים מראש לסיכון  ,כאשר הסיכון השכיח להפחתה הינו סיכון שוק .
ה  .נזילות
הקרן היא קופת גמל ענפית ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול על פי הוצאותיה .
במקריס בהם החברה צריכה לשלם לספקים מעבר לדמי הניהול שהועברו לה מחקרן ,
הקרן מעבירה לחברה מקדמה על חשבון דמי הניהול העתידיים  ,שייגבו מהעמיתים .

ביאור  - 17התחייבויות תלויות והתקשרויות
א  .מנכ " ל ודירקטור לשעבר בחברה  ,הגיש ערעור לבית המשפט העליון בבקשה לבטל את
פסק הדין שניתן נגדו  .הערעור האמור נמחק בשל איחור בהגשתו וערעור על ההחלטה
שהוגש לבית המשפט העליון  -נדחה אף הוא  .יובהר  ,כי התביעה נשוא הערעור נסגרה
ונתקבל פס " ד סופי בגינה והחברה קיבלה את כל הסכומים המגיעים לה שהינם
כלולים בדוחות הכשפייס לשנת  ( 2012סכום כולל של  478אלפי ש " ח) .

ב  .קיימת דרישה של מנכ " ל החברה הקודם לקבל שכר והחזר הוצאות בגין תקופת
עבודתו כמנכ " ל החברה  .החברה אישרה החזר הוצאות נסיעה  ,ונרשמה הפרשה לשם

כך בדוחות הכספיים .
ביאור

" 18

אירועים לאחר תאריך המאזן

שירותי תפעול ניתנו לחברה על ידי בנק יהב לעובדי המדינה בע " מ ( להלן  " -בנק יהב " או
" הבנק " ) עד ליום  . 31 . 12 . 13תפקיד הבנק היה לנהל את חשבונות החברה והקרן ואת חשבונות
העמיתים לפי תקנון החברה  ,הוראות החברה  ,הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל

דין  .כמו כן  ,פעל הבנק על פי הוראות החברה בכל הנוגע לתפעול הפקדות ומשיכות של
העמיתים  ,העברות שביקשו עמיתים  ,ולביצוע תשלומים לספקים  ,לנותני שירותים  ,ולצדדים
שלישיים אחרים  .החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את מכלול שירותי התפעול מחברת

לאומי שירותי שוק ההון בע " מ .
בנק יהב ממשיך לתת שירותים הנוגעים לדוחות ודיווהיס לשנת . 2013

החברה התקשרה עם חברת מגן של " ם שירותים לגופים מוסדיים בע " מ  ,לצורך קבלת שירותים
משלימים לשירותי התפעול המתקבלים מבנק יהב ושירותים נוספים  .ההתקשרות הסתיימה
ביום  . 31 . 12 . 13החל מיום  1 . 1 . 2014החברה מקבלת את השירותים הללו מחברת לאומי
שירותי שוק ההון בע " מ ומחברת אמן מחשבים בע " מ .
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע " מ
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

ביאור  - 18אירועים לאחר תאריך המאזן

2013

( המשך )

הליך ההסבה של מאגרי המידע השוטפים והנתונים לסוף שנת

2013

הסתיים בהצלחה

ובהתאם ללוח הזמנים המתוכנן  .החברה פועלת מול בנק יהב להסדרת אופן העברת המידע
והמסמכים שלא ניתן היה להעבירם בקבצי מידע וגאו לקלטם במערכת המידע של המתפעל
החדש .
החברה מינתה בתחילת שנת  2014ממונה אכיפה  ,בהתאם לדרישות חוזר ניהול סיכוני ציות .
פעילות ניהול הכספים וניהול הסיכונים  ,שבוצעה עד כה במסגרת הסכם שיתוף הפעולה בין
החברה לבין מחר  -ההברה לניהול קופות גמל בע " מ תסתיים ביום  . 31 . 3 . 2014החברה
החליטה למנות החל מיום  1 . 4 . 2014את מר דרור יעקובסון כמנהל כספים בחברה ואת הגב '

מירי בן  -יהושע כמנהלת סיכונים בחברה  .המינויים כפופים

התפקידים יבוצעו במסגרת שירותי מיקור חוץ .

לקבלת האישורים על  -פי דין .

ביאור  - 19מידע נוסף
מידע נוסף לגני הקרן  ,ראה בדוחות הכספיים של הקרן  ,המצורפים לדוחות אלה כחלק בלתי
נפרד מהם .

ביאור

- 20

תהליכי חקיקה ותקינה

להלן הוראות דין שפורסמו בשנת

2013

ונוגעות לגופים מוסדיים

:

מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני  -חוזרים שפורסמו בנושא
מגדירים פורמט אחיד להעברת מידע ונתונים בין יצרני מידע וצרכניו השונים בתחום החיסכון
הפנסיוני  ,תוך הגדרת מבנה הנתונים  ,סכימת הנתונים  ,תוכן השדות המועברים והנסיבות
שבהתקיימותן יש להעביר מידע כאמור  .הפעלת הרשומה האחידה מבוצעת באופן מדורג
ובהתאם להוראות שמתפרסמות מעת לעת ע " י אגף שוק ההון  .ההברה  ,באמצעות הבנק
המתפעל  ,פועלת ליישום ההוראות .

ניהול המשכיות עסקית בגופים מוסדיים  -חוזר שפורסם בנושא באוגוסט  2013מתווה מסגרת
פעולה מינימאלית לגוף מוסדי כדי לקיים המשכיות עסקית במצב חירום  .בין היתר  ,קובע
החוזר הוראות בנושאים

,

הבאים

:

תכנית להמשכיות עסקיתן ספקים ונותני שירותים

חיצוניים אתר חלופיו ממשל תאגידיו והיערכות להגשת דיווחים לממונה  .החברה נערכת
להשלמת דרישות חדשות שמוגדרות בחוזר .

דוח שנתי על יישום הוראות הדין על ידי גופים מוסדיים  -חוזר אגף שוק ההון שפורסם
בחודש אוגוסט  2013קובע כי בדיווחים הנלווים לדוח כספי שנתי גופים מוסדיים יעבירו גס
מידע הנוגע ליישום הוראות הדין בנושאים שונים כגון  :ניהול סיכונים  ,ממשל תאגידי  ,וכויות
עמיתים וכו '  .נושאים אלו יעודכנו מעת לעת  ,לפי שיקול דעת הממונה  .תהילת החוור החל
מהדוחות הכספיים השנתיים ל . 2013 -
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שש

החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי התברה והרוח בע
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

ביאור

20

תהליכי חקיקה ותקינה

ץ

"מ

2013

( המשך)

מיקור חוץ בגופים מוסדיים  -מטרת החוזר שפורסם בחודש אוגוסט  2013לקבוע כללים
לשימוש בסיקור חוץ בגופים מוסדיים  .החוזר קובע הוראות  ,בין היתר  ,בנושאים הבאים :

קביעת מדיניות להוצאת פעילות לסיקור חוץ ן בחינת מהותיות הפעילות ן הליך הוצאת פעילות
למיקור חוץ פיתוח נהלים למעקב ובקרה על פעילויות שמבוצעות במיקור חוץ  .הקריטריונים
לבחינת התקשרות כמפורט בחוור  ,נלקחו בחשבון בעת קבלת החלטת ההתקשרות עם
המתפעל  .החברה נערכת ליישום דרישות החוזר בהתאם למועדים הקבועים לעניין זה בחוזר .

,

שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות  -הוראות להתייחסות  -החוור שפורסם
באוגוסט  2013כולל תיקונים לחוזר גופים מוסדיים  , 2010 - 9 - 3שעניינו
הוראות לעניין
השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות
"המונח
ומסמכי
הנפקה
" במסגרתם  :להגדרת
" נוסף מסמך " תמצית תניות " ; לסעיף  , 9הדן בקביעת מדיניות השקע ת ביחס לתניות
חוזיות ואמות מידה פיננסיות  ,הוספה הדרישה מגוף מוסדי לוודא כי שטר הנאמנות משקף
את מדיניות ההשקעה שנקבעה על ידו הוסף נספח הכולל תניות חוזיות לדוגמה  .מנהל/י
התיקים של החברה נערך ליישום הדרישות החדשות .
~

,

,

חובת שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית  -ביום  30 . 11 . 2013החלה פעילות המסלקה
הפנסיונית המרכזית בכל הנוגע לבקשות בעל רישיון לקבלת מידע חד  -פעמי שאינו כולל פרטי

זיהוי של מוצר פנסיוני .
העברת מידע אגב מיזוג או העברת ניהול -מטרת החוור שפורסם בנובמבר
א
אופן העברת המידע  ,בתהליכים של מיזוג מתפעלים  ,מיזוג חברות מנהלות
שדרוג מערכות
מידע  ,באופן שיישמרו וכויות העמיתים  .החוור קובע הוראת בנושאים הבאים  :המידע
המוערי שהעברתו נדרשת אופן העברת המידע ן נגישות למידע  .החברה פועלת מול בנק יהב
להסדרת אופן הטיפול במידע ובמסמכים  ,שלא ניתן היה להעבירם בקבצי מירע ו  /או לקלטם
2013

להסדיר את

"

,

במערכת המידע של המתפעל החדש .

ן

ניהול סיכוני ציות בגופים מוסדיים  -מטרת החוזר שפורסם בדצמבר 13ק , 2לחייב גופים
מוסדיים למנות ממונה ציות ואכיפה פנימית ולהגדיר את תפקידיו ודרכי עב דתו  ,וכן לקבוע
תכנית ציות ואכיפה פנימית  .במקביל פורסמה  ,ביום  " , 18 . 12 . 2013עמדת הממונה  -הבהרה :
קריטריונים להערכת אפקטיביות של תכנית ציות ואכיפה פנימית ומייניות הממונה
ליישומה "  ,בה מפורטים הקריטריונים לפיהם תיבחן אפקטיביות תכנית ציות ואכיפה פנימית
של גוף מוסדי  .החברה מינתה בתחילת שנת  2014ממונה אכיפה והיא נערכת להשלמת יישום
ן
דרישות החוזר במועד .

,

"

הסכמים למתן שירותים  -בחוזר שפורסם בדצמבר  2013הוארכה תקופת הןיניים  ,שנקבעה
בחוזר סוכנים ויועצים  " 2011 - 10 - 5הסכמים למתן שירותים  -עדכון שני
"  ,עד ליום . 30 . 6 . 2014
במהלך תקופת הביניים יורשה תאגיד
בנקאי  ,לספק לעמיתי קופת הגמל שירותים ( כפי שמצוין
בהוראות המעבר שנקבעו בחוור סוכנים ויועצים  ) 2011 - 10 - 5שאמורים להינתן על ידי החברה
המנהלת או על ידי בעל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן פנסיוני  ,כחלק מןירותי התפעול
!
הניתנים על ידו לחברה מנהלת .

ן
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החברה לניהול קרן ההשתלמות לאקדמאים במדעי החברה יהרוח
ביאורים לדוחות הכספיים לשנת

ביאור

- 20

תהליכי חקיקה ותקינה

בע " מ

2013

( המשן)

ן

החוזר המאוחד  -אגף שוק ההון מפרסם מעת לעת פרקים בחוזר המאוחד אוזר ע  ,הכולל
את הוראות חחוזריס הקיימים וכן הוראות חדשות  .תחילתו של החוזר המאוהד ביום
 . 1 . 4 . 2014החברה נערכת לביצוע ההתאמות הנדרשות ביחס להוראות חדשות /שונות

"

המתפרסמות בפרקי החוזר המאוחד .
הוראות בדבר חישוב שווי נכסים לא סחירים של גוף מוסדי  -מטרת החוזה שפורסם בחודש
דצמבר  2013לקבוע עקרונות לאופן חישוב שווי נכסים המוחזקים על ידי ' גופים מוסדיים .
החוזר קובע כי חברה מנהלת תחשב שווי נכסים לא סחירים של קופת גמל וקרן פנסיה
שבניהולה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  .החויר כולל הוראות בלושאים הבאים :
הוראות לחישוב שווי נכס שאינו נייר ערך סחיר הוראות לחישוב שווי נייר גרך דל סחירות
הוראות לחישוב נייר ערך מושעה ממסחר הוראות תישוב שווי נכס סחיר בהנפקה פרטית ;
בחינת הצורך בירידת ערך ן תהליכי בקרה וביקורת על הערכת נכסי גוף מוסד  :לשכת רישום ן
העברת מידע .

,

,

,

,

,

הנהגת תכנית ביטוח ותקנון קופת גמל  -מטרת החוזר שפורסם בחודש דצמבר  2013לקבוע
נוהל להגשת הודעה על תכנית ביטוח או תקנון חדשים או שינויים בהם  .רחוזר מפרט  ,בין
היתר  ,את פרטי המידע שיש לכלול במסגרת הודעה על הקמת קופת גמל דשה ואת פרטי
:
המידע שיש לכלול במסגרת הודעה על שינוי בתקנון .
~

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ( קופות גמל ) ( כיסויים ביטוחייך בקופות
התשע" ג  - 2013 -התקנות פורסמו בינואר  2013והן כוללות הוראות לעגיין סוגי הכיסוי
הביטוחי אותם רשאית חברה מנהלת לרכוש בעבור עמיתים בקופת גמל להצבה שבניהולה
ואת התנאים לכך  .בנוסף נקבעו הוראות לעניין שמירת כיסוי ביטוחי ן תנא ם לביטוח חיים
קבוצתי של קופת גמל לא משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח תנאים לבי וח חיים קבוצתי

גמל) ,

,

,

"

של קרן השתלמות ודמי ביטוח  .ובדצמבר  2012פורסם הוזר אוצר בנושא~ ובדצמבר
פורסם תיקון לתקנות אלה ) .

2013

שפורסם בנובמבר  2013מאפשר לקופות גמל לא משלמות לקצבה לקבל כספן פיצויים גם ללא
תעלוס מקביל למרכיב התגמולים (מדובר בתיקון קבוע שאינו בגדר הוראת ע עה) .
התיקון האמור מיום . 5 . 5 . 2013

תחילתו של

חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות  ,התשע " ד  - 2013 -החוק פורסך בדצמבר
והוא כולל הוראות בנושא ריכוזיות ותחרותיות  ,הגבלת השליטה בחברות למבנה פירמידלי
והפרדה בין תאגידים ריאליים משמעותיים ובין גופים פיננסיים משמעותיים והוראות
ן
כלליות  .החוק כולל גס הוראות לעניין שליטה בגופים מוסדיים .

2013

יצוין  ,כי ביום
פיננסיים ( קופות גמל )  ( ,אי תחולת הוראות לגבי מבטח בלא שולט על חברה מנהלת
שבשליטת עמיתיה )  ,התשע " ד  , 2014 -לפיה מוצע להחריג חברות ממזלות שבשליטת
עמיתיהן מהוראות לגבי מבטח בלא שולט בחוק חפיקוה על הביטוח  ,כפי שנקבעו בחוק
הריכוזיות .
 - 5330 . 1 . 2014

פרסט אגף שוק ההון את טיוטת תקנות הפיקוח על שירותים

