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תוכן העניינים

3דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי  20165במרץ  31דוחות כספיים ביניים ליום 



 ) certification (הצהרה

 :כימצהירמכליס,משהאבי,

 2016במרץ 31םובישהסתייםלרבעוןהקרן")" :ן(להללשופט•םהשתלמותקרןשלניוהרבעהדוחאתסקרת• . 1
 .)"ח"הדו(להלן:

יתמהותהעודבשלמצגובחסרולא•תמהותעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוחוהדיד•עת•,עלבהבתסס . 2

סהוכהמלתקופהבהתייחסמטעים•היולאמצגים,אותםבכללובהןהנסיבותלאור ,בושבכללויםשהמצגכד•הנחוץ

 .דבוח

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומ•דעהרבעונייםהכספייםתוהדוחז•ד•עת•עלבהתבסס . 3

והתנועהת•ם•העמותיבזכוהש•נו"םאתוכןהקרןשלילותהפעתוצאותאתוהכספיהמצבאתהמהותיות,הבחינות

 .בדוחהמכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הג•לו•לבג•ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיר•םהמנהלתבחברהואחריםאב• . 4

וכן- ,קרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבט•חהמיועדיםכאלה,ונהליםבקרותשלפ•קוחבותחתלקביעתםגרמנואוכאלה,ובהל•םבקרותקבענו )א(

ההכנהתתקופבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחר•ם •ד•עלולידיעתנמובא ,לקרןהמת"חסת•ומהשמידע

ח;והדשל

מידהלספקועדתיהמ ,כספיחודיועלפנימיתבקרהקב•עתעלופיקחנאו ,כספיחדיוועלפב•מיתבקרהקבענו )ב(

חשבונאות •לכללבהתאםערוכ•םהכספייםתושהדוחולכךהכספיהדיווחמה•מנותלגב•ןב•טחושלסבירה

 ;ןההושוקעלהממונהולהוראותמקובלים

האפקטיביותלגב•מסקנותינואתהצגנווהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקט•ביותאתוהערכנ )ג(

וכן- ;הערכתנועלבהתבססדבוחהמכוסהפהוהתקםולת ,הגילוי •לבגוהנהליםהבקרותשל

פןובאיעשהשפזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלמית•הפבבבקרהשינויכלוחדבגילינו )ד(

הנוגעכספיווחידעלהמנהלתהחברהשלפנימיתההבקרהעל ,מהות•אבופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהות•

וכן- .קרןל

רתוביקהולוועדתקטוריוןירלדהמבקר,ןהחשבולרואהג•ל•נוזוהצהרהרים•המצההמנהלתבחברהואחר•םאב• . 5

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגב•ביותרהעדכניתהערכתנועלבהבתסס ,הדירקטוריוןשל

דיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת )א(

כספימ•דעעלוחולדולסכםלעב,ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלביכולתהלפגועם"שצפוב•רסאשר ,כספי
וכן- ;לקרןהנוגע

להםששיםאחריעובדיםרביםומעואהההנהלמעורבתבה ,יתותמהנה•שאוביןתימהותב•ן ,ת•תרמכל )ב(

הנוגעכספי•ווחדעלהמנהלתרהבהחשלהפב•מיתבבקרהמשמעותיתפקיד

תאריך

 .דיןכלפ•על ,אחראדםכלמאחריותאומאחריותיעולגרידכלע•לבאמורא•ן

 2016במאי 17



 ) certification (הצהרה

 :כימצהיר ,סוויריראובןאני,

 2016במרץ 31ב•וםשהסתייםלרבעון"הקרן") :(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי . 1
 .)"דוח"ה :ן(להל

מהותיתעובדהשלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח ,ידיעתיעלבהתבסס . 2

המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא ,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור ,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץ

 .דבוח

מכל ,נאותבאופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות ,ידיעתיעלבהתבסס . 3

והתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת ,המהותיותהבחינות

בדוח.המכוסותולתקופותלמועדיםבקרן

הגילוילבגיונהליםבקרותשלומםקיוללקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםהמנהלתבחברהואחריםניא . 4

וכן-קרן,שלכספידיווחעלהפנימיתולבקרה

להבטיחהמיועדים ,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו ,כאלהונהליםבקרותקבענו )(א

ההכנהתקופתבמהלךבפרטהמנהלתבחברהאחריםיידעללידיעתנובאומ ,לקרןהמתייחסימהותשמידע

 ;הדוחשל

מידהלספקהמיועדת ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו ,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו )ב(

תוחשבונאלכלליבהתאםערוכיםםיהכספישהדוחותולכךהכספיהדיווחמהימנותלבגיחוןביטשלסבירה

 ;ההוןשוקעלהממונהראותולהוםימקובל

האפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו )ג(

-וכן ;הערכתנועלבהבתססבדוחהמכוסההתקופהלתום ,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשל

באופןשהשפיעזהברבעוןשאירעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהשינו•כלבדוחגילינו )ד(

הנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעל ,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו ,מהותי

וכן- .לקרן

הביקורתולוועדתלדירקטוריון ,המבקרהחשבוןלרואהלינויגזוהצהרהםהמצהיריהמנהלתבחברהואחריםאני . 5

לקרן:הנוגעכספידיווחעלהפנימ•תהבקרהלגב•ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס ,הדירקטוריוןשל

ד•ווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעות"םהל•קוייםכלאת )א(

כספימידעעלולדווחלסכםלעב.ד ,לרשוםהמנהלתהחברהשלב•כולתהלפגועשצפו"םסביראשר ,כספי

וכן- ;לקרןהנוגע

להםשישאחריםעובד•םמעורביםאוההנהלהמעורבתבה ,מהותיתשאינהוביןמהותיתביןיתרמ•תכל )ב(

 .לקרןהנוגעכספידיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקיד

דין.כלפיעל ,אחראדםכלמאחריותאוימאחריותלגרועכדילעילבאמוראין

 כc==-===-==-= 2016במאי 17
יריווסובןראתאריך

כספיםמנהל
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לכבוד
~מיבעלשופטיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריון

 ,.נ.ג.א

בינייםדוחותתמציתסקירת :הנדון

 2016במרץ 31ליוםמבוקריםבלתי

מבוא

החברהבניהולהקרן") 11-(להלןלשופטיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
-(להלןמ 11בעלשופטיםהשתלמותקרןלניהול

 31ליוםהתמציתיהמאזןאתהכולל ,) 11החברה 11
שללתקופותהעמיתיםבזכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםוהדוחות 2016במרץ

אחראיםהחברהשלאחראיםוההכחלההדירקטוריוןתאריך.באותומוישהסתיחודשיםשלושה
המוסדשל 14חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכה

עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו ·'ביניים'לתקופותכספידיווח"בחשבונאותלתקינההישראלי
 .סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופותכספימידע

הסקירההיקף

מידעשל"סקירהבישראלון i:חשרואילשכתשל 1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירהיישות". hשלהמבקרחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופותכספי

הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקרמבירורים,מורכבתבינייםלתקופות
במידהבהיקפהמצומצמתיכהחסקירהואחרים.אנליטייםסקירהנהליומיישום ,והחשבונאיים

מאפשרתאינהולפיכןבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרכרתינ
בביקורת.מזוהיםלהיותיכוליםהיושהמשמעותייםהענייניםלכלשניוודעביטחוןלהשיגלנו

 .ביקורתשלדעתחוותמביעיםאנואיולכ,ןבהתאם

מסקנה

אינול 11הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלא 1סקירתנועלבהתבסס
בחשבונאות,לתקינההישראליהמוסדשל 14לתקןבהתאם ,המהותיותהבחינותמכל ,ערוך

הנוסףלמידעובהתאםהאוצר;במשרדוחיסכוןביטוח 1ההוןשוקעלהממונהלהוראותבהתאם
הממשלתיות.החברותרשותי~עיבינייםכספייםבדוחותהנדרש

' • 
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 2016במאי 17תאריך:



-· -
פטיםשולהשתלמותקרן

בינייםיכספההמצבעלדוח

 31םליו
דבצמברכמר~ 31םליו

2016 2015 2015 
מבוקרוקרבמבלתי

חש"אלפיחש"יפאל nש"יאלפ

וטףשושרכ

 14,936 5,649 19,773מזומניםיושוומזומנים

 316 187 679חובהויתרותחייבים

ותסייננפתהשקעו

 161,987 162,669 160,256ריםיסחחובבכסי

 4,607 6,252 4,234םיסחירםנישאבוחינכס

 41,679 43,213 40,037מניות

 85,286 93,363 79,037אחרותהשקעות

 293,559 305,497 283,564יותספיננותעקהשכלךס

 3081811 311,333 304,016יםהנכסלכךס

 559 444 432 3זכותתרותיואיםכז

 308,252 310,889 303י 584יתיםעמהיותוכז

 .בינייםהכספייםמהדוחותד yניבלתחלקמהוויםיםהמצורפםיאורבה

-~=;:;===::: f:f-:f:-j: ~/ ,_)~ 2016יבמא 17
---+---G-----'------י~ j))W, .,.;:::-:אישוראריךת

ריוןוהדירקט"ריוהכספייםחותדוה

 3081811 311,333םמיתיהעותיוכוזתו•גוחייהתהכלךס

-----0 
יריווסראובן"חרו

םפיכסמנהל



קרן השתלמות לשופטים 
דוח ביניים על הכנסות והוצאות 

9

 חודשים שהסתיימו ביום3ל-
ביוםשהסתיימהלשנה

 בדצמבר31 במרץ31
201620152015

מבוקרבלתי מבוקר
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

הכנסות (הפסדים)
(59)(28)(330)ממזומנים ושווי מזומנים

מהשקעות:
 2,875  3,490  1,397 מנכסי חוב סחירים

 220  139  13 מנכסי חוב שאינם סחירים
 1,797  3,477 (2,046)ממניות

(1,227) 3,793 (2,692)מהשקעות אחרות
 3,665  10,899 (3,328)סך כל ההכנסות מהשקעות

 3,606  10,871 (3,658)סך כל ההכנסות
הוצאות

 1,289  329  333 דמי ניהול
 372  83  115 עמלות ניהול השקעות

 294  23  20 מסים
 1,955  435  468 סך כל ההוצאות 

 1,651  10,436 (4,126)עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים



קרן השתלמות לשופטים 
דוח ביניים על השינויים בזכויות העמיתים 

10

 חודשים שהסתיימו ביום3ל-
ביוםשהסתיימהלשנה

 בדצמבר31 במרץ31
201620152015

מבוקרבלתי מבוקר
אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 297,032  297,032  308,252 זכויות עמיתים לתחילת התקופה

 26,783  6,809  6,656 תקבולים מדמי גמולים

(10,974)(1,541)(4,332)תשלומים לעמיתים

העברות צבירה לקופה
 1,410  -  30 העברות מקופות גמל

העברות צבירה מהקופה
(7,650)(1,847)(2,896)העברות לקופות גמל

(6,240)(1,847)(2,866)העברות צבירה, נטו

 1,651  10,436 (4,126)עודף הכנסות על הוצאות לתקופה מועבר מדוח הכנסות והוצאות

 308,252  310,889  303,584 זכויות העמיתים לסוף התקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים ביניים



קרן השתלמות לשופטים 
2016במרץ  31באורים לדוחות הכספיים ביניים ליום 

11

באור 1 - כללי 
דוחות ביניים אלו נערכו במתכונת מצומצמת לפי אותם כללי חשבונאות מקובלים שלפיהם נערכו הדוחות .א

.2015בדצמבר  31המבוקרים של הקרן ליום 
, )קופות גמל(קרן ההשתלמות לשופטים היא  קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים .ב

.וכפופה לחוק זה, 2005 -ה "התשס
מ "החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע–קרן השתלמות לשופטים מנוהלת בנאמנות על ידי חברה מנהלת .ג

וכן על , המהלך אושר על ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות שלה"). החברה המנהלת"–להלן (
.        5/041' החברה פועלת תחת רישיון מס. ידי הממונה על שוק ההון

באור 2 - השקעות אחרות 
.ועסקאות גידור קרנות נאמנות,סעיף השקעות אחרות כולל השקעה בתעודות סל סחירות

באור 3 - זכאים ויתרות זכות 
בדצמבר31ליום  במרץ31ליום 

201620152015
מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח
 165  -  - החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ- צד קשור

 -  153  146 חברה מנהלת
 393  291  - התחייבויות בגין חוזים עתידיים

 -  -  286 סכומים לשלם
 1  -  - אחרים

 559  444  432 סך הכל זכאים ויתרות זכות


