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 חודשים6ל-
שהסתיימו ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום
 בדצמבר31 ביוðי30 ביוðי30

20222021202220212021
מבוקרבלתי מבוקר

ביאור
אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
אלפי ש"חש"ח

הכðסות (הפסדים)

(570)(26) 543  22  824 ממזומðים ושווי מזומðים

מהשקעות:
 4,568  1,476 (1,093) 2,609 (2,619)מðכסי חוב סחירים

 243  93  45  141  34 מðכסי חוב שאיðם סחירים
 23,345  4,944 (8,733) 10,979 (3,830)ממðיות

 14,276  3,972 (14,172) 7,349 (17,352)מהשקעות אחרות
 42,432  10,485 (23,953) 21,078 (23,767)סך כל ההכðסות מהשקעות

 41,862  10,459 (23,410) 21,100 (22,943)סך כל ההכðסות (הפסדים)

הוצאות

 1,140  299  289  586  595 דמי ðיהול
 554  124  138  250  284 הוצאות ישירות

 158  47  52  68  86 מסים

 1,852  470  479  904  965 סך כל ההוצאות 

 40,010  9,989 (23,889) 20,196 (23,908)עודף הכðסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים ביðיים
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 חודשים6ל-
שהסתיימו ביום

 חודשים3ל-
שהסתיימו ביום

לשðה
שהסתיימה

ביום

 בדצמבר31 ביוðי30 ביוðי30

20222021202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
ש"ח

אלפי
אלפי ש"חש"ח

 287,323  290,635  322,066  287,323  323,267 זכויות עמיתים לתחילת התקופה

 21,318  5,906  5,358  10,778  10,583 תקבולים מדמי גמולים

(9,616)(109)(1,934)(6,022)(4,201)תשלומים לעמיתים

העברות צבירה לקופה

 874  570  -  570  48 העברות מקופות גמל

העברות צבירה מהקופה

(16,642)(1,761)(1,428)(7,615)(5,616)העברות לקופות גמל

(15,768)(1,191)(1,428)(7,045)(5,568)העברות צבירה, ðטו

עודף הכðסות (הפסדים) על הוצאות לתקופה מועבר מדוח
 40,010  9,989 (23,889) 20,196 (23,908)הכðסות והוצאות

 323,267  305,230  300,173  305,230  300,173 זכויות העמיתים לסוף התקופה

.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי ðפרד מהדוחות הכספיים ביðיים
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באור 1 - כללי 

ם דוחות ביðיים אלו ðערכו במתכוðת מצומצמת לפי אותם כללי חשבוðאות מקובלים שלפיהם ðערכו הדוחות המבוקרי.א
.2021בדצמבר  31של הקרן ליום 

, )קופות גמל(קרן ההשתלמות לשופטים היא  קופת גמל עðפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיððסיים .ב
.וכפופה לחוק זה, 2005 -ה "התשס

מ "החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע–קרן השתלמות לשופטים מðוהלת בðאמðות על ידי חברה מðהלת .ג
וכן על ידי , המהלך אושר על ידי הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המðיות שלה"). החברה המðהלת"–להלן (

.        5/041' החברה פועלת תחת רישיון מס. הממוðה על שוק ההון

באור 2 - השקעות אחרות 
.עסקאות גידור וקרðות השקעה, קרðות ðאמðות, סעיף השקעות אחרות כולל השקעה בקרðות סל סחירות

 - זכאים ויתרות זכות 3באור  

 ביוðי30ליום 
31ליום 

בדצמבר

202220212021

מבוקרבלתי מבוקר

אלפי ש"חאלפי ש"חאלפי ש"ח

 138  182  93 החברה לðיהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ- צד קשור

 -  145  - התחייבויות בגין חוזים עתידיים

 138  327  93 סך הכל זכאים ויתרות זכות
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באור 4 - אירועים מהותיים 

עוד קודם למועד . סיימו הדירקטור החיצוðי בחברה והדירקטור מטעם המדיðה את כהוðתם בחברה 14/6/2020ביום 

טעם ר דירקטוריון מ"האמור פעל דירקטוריון החברה בהרכב חסר ðוכח היעדר מיðוי דירקטורים ובכלל זה מיðוי יו

.המדיðה

החברה פðתה פעמים רבות לגורמי . עד למועד החתימה על הדוחות טרם מוðו דירקטורים חילופיים מטעם המדיðה

ה כל ðכון לפרסום הדוח לא ðתð, כפי הðדרש בתקðון החברה אולם, המדיðה בבקשה למðות דירקטורים ודירקטור חיצוðי

.תגובה מצד המדיðה

הן דירקטוריון החברה והן וועדת , מטעם המדיðה) ר"צ ויו"לרבות דח(לאור האמור ומאחר ולא מוðו דירקטורים 

בðסיבות אלה אין באפשרות החברה לאשר את הדוחות הכספיים והם ðסקרו . הביקורת פועלים בקוורם חסר

.על כל המשתמע מכך, צ ובקוורם חסר"ללא ðוכחות דח, בדירקטוריון בוועדת ביקורת

ר לאח, הדוחות הכספיים ðחתמו על ידי ðושאי המשרה בכפוף לכך שידוðו ויאושרו בוועדת הביקורת והדירקטוריון

.ר דירקטוריון"ביðיהם דירקטור חיצוðי ויו, שימוðו דירקטורים מטעם המדיðה


	קרן השתלמות לשופטים 6-2022_דוחות_כספיים.pdf
	משפטנים חתימות.pdf



