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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםכספייט,דוחותתמצית
2012במרץ31

'

ענייניםתוכן
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

1970ביולי13ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

לסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת
.והטכנאיםההנדסאים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ו

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.ן
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס.ח

ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
פועליםהתיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול
התיקיםמנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום

ערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמים
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

,פניםמבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהס,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
-404ליישוםמלווה

sox

.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי(

:2012במרץ31ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יא

חשבונותמספר,עמיהםסוג ,,.ויום,.,,,,,,
:,,,,,,,

הכלסךמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

307,2664852007,27שכירים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

עלבדוחראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי878,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווח

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

6.112לעומת,ח"שמיליארד6.116שללסךהסתכמו2012/3/31ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%55.3שלגידול,2011/3/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%17.0-.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד8.15-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד9.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות

-3-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
12/3/31

הכלסדמנייתימטיולח"אומסלולכליימסלל

610,525,2191.89033,4834,618.2נטו,סהייכהנכסים

ם!,עיסרמרכיבים
%96.4%22.5%45.6%97.4מזומניםושווימזומנים

%18.87%68.94%05.94%44.87סחיריםערךניירות

%85.4--%02.5סחיריםשאינםערךניירות

%15.2--%60.2והלוואותפקדונות

%23.0(%50.0)%24.0%10.0נטו,הנכסיםיתר

בחמש19-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןכסי)שיערוך(

1/3/31נ

סדהכימסיוימנייתיח"מסיויאנמסיולכייי
4682,3999,668,2,,524,623,2793נטו,הנכסיםכ"ובה

עיסרייםמרכיבים
%93.4%38.4%38.5%92.4מזומניםושווימזומנים

1.95%62.94%39.85י%21.8565סחיריםערךניירות

%05.6--%16.6סחיריםשאינםערךניירות

%61.3--%67.3והלוואותפקדונות

%03.0-(%03.0)%03.0נטו,הנכסיםיתר

נ2,3נ/11

הילסךמנייתימסלולח"אומסלולכללימסלל

491470,2385,76605,3481,550,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%30.5%21.10%24.9%45.5מזומניםושווימזומנים

86.ול%37.86%71.89%70.9047סחיריםערךניירות

%98.4--%14.5סחיריםשאינםערךניירות

%93.2--%02.3והלוואותפקדונות

%17.0%08.0%06.0%17.0נטו,הנכסיםיתר



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2/3-1נ

הכלסךמנייתימסלילח"אגמסלילכללימסליל

082,61565,1112759,62הפקדות

(977,49)-(414,1)(563,48)משיכות

(568,28)102,1152(822.29)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

--757.10(757.01)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(786,15)010,12264(060,28)נטוצבירהכ"סה

=======================

1/3-1נ

הכלסךמנייתימסלולח"אגמילולכללימסליל

751,63842108701,64הפקדות

(175,55)(206)(160,1)(809,53)משיכות

(854,22)(17)(473)(364,22)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(16)(771)787(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(328,13)(131)(562,1)(635,11)נטוצבירהכ"סה

========================

12-1,ננ

הכלסדממיתימסללח"אגמסליכללימסלול

965,259000,4432397,264הפקדות

444,224)(215)(649,5)(580,218)כדריכות

(053.71)215(184)(084,71)אואליהה)העברתזכועתנטומקרנותאחרות

-284נ.546(630,32)(אלעאו)בקרןאחרממסלולנטוזכאותהעברת

(100,31)713,30516(329,62)נטוצבירהכ"סה

========================



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהורןתשואות.ג

12/3-1

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

%46.3%98.0%48.4מצטברתברוטונומינליתתשואה

1/3-1ג

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

-ו.%82-%06.0%08.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מנייתימסלילח"אגמסלולכללימסליל

-%46.3%31.19-%61.3מצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירקטוריוןדוח
חדשיםשקליםבאלפי)

2012במרץ31ליוםהצמדהבסיסלפיהזרןהשועות

כללימסלול

מזומניםושווימזומנים

כנחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפיקדונות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

המסלולמהשקעותבאחוזים

03711-249,7-1251286י8

2011793י422814372)851,833958וי4154יוו

-1021600102189,241261891

699י65--699,65-

21558323.3--51881

פ55י005.1aei225236262325.ב142.255.147

%50%40%10%100

ח"אגמסלול
מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

המסלולמהשקעותבאחוזים

657,4---41657

653,38790,45--443,84

-10--10

81,פ11-__:ב_.מנםפ21ב4

%51%100ק%4

מנייתימסלול

מזומניםושווימזומנים

סחיריםערךניירות

ההשקעותכלסך

המסלולמהשקעותבאחוזים

55-5-260ן

261,1793.3-נ532.2

iaai_=_2053,4ע(1ב

%100נ%3"ק%



מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןההוןשוקסקירת

מאקרן

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
שלהשנייההמחציתבמהלךהסחורותייצואאתשאפיינהההיחלשות.המשקלפוטנציאליחסית

חטיבתשלהצמיחהתחזית.הייבואבנתוניחיוביותהתפתחויותנרשמוומנגדהתמתנה2011
מארסבחודשהמשקלמצבהמשולבהמדד.%1.3עלעומדת2012לשנתישראלבנקשלהמחקר

מתוןבקצבאך,במשקהפעילותהתרחבותהמשךעלמצביעים,המדדנתוני.אחוז2.0-בעלה
פעםהרבעוןבמשךירדהישראלבנקריבית.2011שנתשלהשנייהבמחציתשנרשםלזהיחסית
.%5.2שללרמה%75.2שלמרמה-אחת

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%5.3-%5.5שלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%52.5-בעלה100א"תומדד%62.3-בעלה
למדדהצמודותמממשלתיותהאגרותמדד.ברובוחיוביותתשואותהציגתחובאגרותשוקגם
%99.1-בעלה20בונדתלמדד,%61.0-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותמדד,%23.1-בעלה

.%87.1-בעלה40בונדתלומדד

העיקרייםהמדדים.%20עדשלבשיעוריםהראשוןברבעוןעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
,%18עדשלבשיעוריסעלובאירופההמניותמדדי.%12-%19שלבשיעוריםעלוב"בארה

.%13-כשלממוצעבשיעורעלוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילעליותשהביאוהעיקרייםהגורמים

והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחיובייםמאקרונתוני*
המרכזיהבנקידיעלבאירופהלבנקיםנזילותהזרמות*

באירופההפיננסיתהמערכתלקריסתהמיידיבחששהירידה*
באירופהפוליטייםשינויים*
בעולםמדינותבמספרריביתהורדת*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/3-111/3-12011

%%%

38.070.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

23.132.1-34.4מדדצמודממשלתיח"אג

-90.389.177.1מדדצמודקונצרניח"אג

61.000.1-23.5צמודותלאח"אג

MSCI woaLIh39.1037.462.7-

-2562.340.0-16.18תנאמדד



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהראשוןברבעוןהקרןפעילות

הראשייםההשקעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהתקופהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)שומיליון02.21שלבסךנטומניותנמכרוא"בתהמניותברכיב
.(עזמיליון76.39שלבהיקףמניותונמכרושומיליון74.18

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה).עזמיליון73.19שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(עזמיליון42.17בהיקףמניותונמכרו"עמיליון15.37

בהיקףנגזרותנרכשוכ"יה).שומיליון23.0שלבהיקףנגזרות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב
עמיליון77.2של

~
"עמיליון54.2שלבשיעורנגזריםונמכרו

).
שלבהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).שומיליון45.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נרכשוהמניותנגזריברכיב

"עמיליון015.0-כשלבשיעורנגזריםונמכרו"עמיליון46.0
).

1מיליון26.28בהיקףח"אג(נטו)נמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב

~

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)
.)auמיליון5.91בהיקףח"אגונמכרושומיליון24.63-כשל

נרכשוכ"סה)(שמיליון97.35בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
"עמיליון64.86בהיקףח"אגונמכרונסמיליון61.122בהיקףח"אג

).
עמיליון36.41-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

"
86.47בהיקףח"אגנרכשוכ"ויה)

עמיליון5.6בהיקףח"אגונמכרועקמיליון
"

).
ח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון71.1-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוקונצרניל"חוח"אגברכיב
.(11מיליון2.2בהיקףח"אגונמכרוגשמיליון91.3בהיקף
.ח"שמיליון8.0בהיקףסחורותעלסלתעודותנרכשוהסחורותברכיב

ח"האגבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

עמיליון52.5בהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
"

.
.עומיליון49.12-כשלבהיקףח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק
עמיליון31.1שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרניברכיב

-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה)."
.(עומיליון25.0בהיקףח"אגונמכרו"עמיליון56.1

המנייתיבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

6.0שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)(שמיליון39.0שלבסךמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב

,(גשמיליון99.0שלבהיקףמניותונמכרועומיליון

עמיליון75.0שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
"

8.0שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)
עמיליון05.0שלבהיקףמניותונמכרו"עמיליון

"
).
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי

(*)(הכלליבמסלול)הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

עתידיותעסקאות
,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה
נטו

עסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
ח"מטשקלעתידיות

)OPTIONS(אופציות
,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה
נטו

אופציותבאמצעותח"למטחשיפה
דלתאבמונחיח"מט/שקל

שאינןבישראלבאופציותחשיפה
דלתאבמונחימטבע

בטחונות

בגיןעסקאותבשלבטוחותשווי
ואופציותעתידיותעסקאות

ליום2012/3/31ליום

2011/12/31כללימסלול

102335

(803,16)(177,17)

11886

601111

101049

21403

21306

401456

698,4

2012/3/31ליוםסוריםשליתרותאיןמתותובמסלולאגיחבמסלול(.)

נוסףמידע

(ח"שבאלפי)התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2012/3/312011/3/312011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף י
809,1755,1872,1
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

*ג
(,

החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעה

,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית

סיכוניםובקרתניהולמעיל
.ואשראישוקסיכוניבניהולעוסקשנבחרהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

שוקסיכוניתיאור
דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתחקרן

.הנזילותולשיפורהחשיפה

סיכוניםעלנוסףמידע
בתקופההשוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1

,הפעילותסקירת.תקופהבאותההקרןפעילותוסקירתהקודמתהישיבהממועדשחלפה
.השוניםההשקעותולמנהליהשוניםבאפיקיםלפעילותמתייחסת,ההשקעותוועדתשמקבלת

ההשקעותובמדיניותהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםבהקצאתהעמידהעלמדווחכןכמו
.בפועלהקרןנכסיהרכבועל,האוצרבמשרדההוןשוקאגףבחוזרשנדרשהכפי,הצפויה
הקרןשלחריגהישנהאסהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכללי

פניםמבקרעלמידע
מבקרת,החברהשלהפניםכמבקרתמכהנתלביטוב.עממשרדאלדר-גרוסגליקליאתח"רו.1

.פניםבביקורתניסיוןבעלחשבוןרואתהינההפנים
ביקורתעבודתנדרשתכאשר.חודשיותשעות65-כשלבהיקףבחברהמועסקתהמבקרת.2

שעותהיקףאתהקרןמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורתאו,נוספת
.הענייןפיעל,הביקורת

,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3
הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיתהמבקרתשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית

.הפניםמבקרתפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
המוסדיהגוףשלכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיוהגוף-להלן)החברההנהלת
על.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
והנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיס
נדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי

ובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלות
.אלובהוראותשנקבע
.הכספיבדוחגילוימתןהמחייביםהפנימיתהבקרהבמערךליקוייםהתגלולאהכספיהדוחפרסוםלמועד

בקרה

~

כספידיווחעללימית
כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
דיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשר

.כספי
לעמיתדוחעלפנימיתבקרה

עלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבמסגרת
-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזרובמסגרת,"כספידיווח
התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסייםנדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזרים":להלן)"תיקון

)Through-W1al(ליישוםפועלתהחברה.2012במרץ31ליוםהכספיהדוחפרסוםמועדעד,לעמיתהדוחשל
סיימההחברה,2012במרץ31ליוםהכספיהדוחפרסוםלמועדנכון.חיצונייועץשכרהכךולשםהחוזריםדרישות

.החוזריםלדרישותבהתאם,לעמיתלדוחביחסהתיעודתהליךואימותהתיעודשלבאת

הכספייםהדוחיתאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים8

הביקורתועדתס
החברהדירקטוריוןס
החברההנהלתס

מסמתכנסתהביקורתועדת*
טרםהכספייםבדוחותלדוןמנתעל(גילויוועדתשלבמתכונת)בשנהפעמים,

דנההועדה,בנוסף.כאמורהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורם
.(בנפרדפירוטראה)החברהשלהפנימיהמבקרי"עלההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופן

ובהמלצותהכספייםבדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר* אתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדת
.כלשונםהכספייםהדוחות

.החברהשלהביקורתועדתהינה("הגילויועדת":להלן)הכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור*
,החברההנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני

.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהגילויובוועדת,הכספיםומנהלהמשפטיהיועץ
לרבעוןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2012במאי15ביוםהתכנסההגילויועדת

.2012שלהראשון

!להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*

הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רוס
ברנהולץעמוסס

הקשוריםלחברהשירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים* רונציג,הכמפייסלדוחות
.הממשלתיותהחברותרשותנציגוכן,ומועלםמועלםמשרדהמבקרח"

ודיוןאחריםמגורמיםמידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות* בכל
אתהדירקטוריוןקיבלובטרם,2012במאי23מיוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמור
.הדוחותאתלאשרההחלטה
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לכבוד

מ"בעוטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהילהחברה

,.נ.ג.א

שלהמניותלבעליהמבקרחשמןרואהשלסקירהדוח

בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהםהחברה

-

ק

מבוא

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

התמציתייםהדוחותואת2012במרץ31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה" ביניים
שללתקופה,הכוללהרווח,והפסדרווחעל

'

nwl>wהדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשים
בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"34145
הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)האוצר

גםקופותוניהוללאישורכללים)

"
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.("התקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססוובינייםלתקופתכספימידע

תסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתםאתערכנו
לתקוטתכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאסהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה

הענייניםלכלשניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני
.ביקורתשלדעתהוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלסהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחיטת
לגבילתקנותובהתאםהממשלתיותהחבאתרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידע

,רב.בכבס הא

ק"

""
,

"

ינק/.
.2012במאי23,גןרמת
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר'יףהצהרתן

ןחדוח1תנכונותלאבטחתשניתנווחמצניםשננקטוהכשלותבדברנוסףנדוחהממשלתיותתחברותלתקנותבהתאם,ן
ןי.(2005-ו'התשסי(ודוחהדירקטוריו1הכספייםן

ןכימצהיר,ד"באבשי,אנין

נן
ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםחדוחותאתבחנתי

להלןיחדשניהם)2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-ולהלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2ן
הנסיבותלאור,שניתנושחמצניםכדיהנחוץמחותיתעובדתשלמצגבהםחסרולאמהותית
1.בדוחותהמכוסהלתקופחבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםכיתנושבהן

ןהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאוץמשקפיםהדירקטוריוןבדוחן
1.בדוחותחמוצגיסולתקופותלימיםחחברהשלהפעולותתוצאותן

ין
בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוחצחרחחמצהיריםבהברתאחריםלצד,אני.4ן

ןאו,כאלהונהליםבקרותקבענולכדבחתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל
ימהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחהתחתלקביעתםגרמם

שלח)חחכתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברחחמתייחס
.חדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרהחמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרחעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןחחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א):

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנחליםבהשמעורבים,מתותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ןב
:.חחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

ן
:.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/י

ן/
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנתבהתאם)
.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכמפייס

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

תה

מ,וי
,;,,,



מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2012שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יו

דורוח"רותאריך

~

כספיםמנהל,לרגוב

ו/
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מ"בקוטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקרןלניהולהחברה

תכספיחיצבקלןוחותהמצש

1חדשיטשקליםבאלפי)

ליוםכייס822
נ1111/12/3/ן/נג2ק/ן,12כאור

,שטקרמטקהנלאממסחיא
וכקוינו

שוטפיםכטים

ש9023897בבנקיםמזרמנים

-20נ.3ההשתלסנותקרן-חייבים

2צ_ננ_נ2מראשחוצאות
917909804השוטפיםהנכסיםכלמן

----.-

-
2י7679נטו,קבועטוש

----נ==בנ=בב=
221251126הנכסיםכלסך

וחוןהתחייבויות

שיטפיףחתחייבויות
nlhsin9נ9438*88שרותיםותוי;ללשלם

21-שגהחשתלמותקרו-ונאים

VV948943831השוטפותית,חחתחייבוכי

-..----- התחייבויות
שוטפותבלתי

454545מעבידשגדיחסיסיוםבניןחתחייבויות

בב

52255526סדנלחהתחייבייות

--ג.מס

222281526והוןהתחיימיותסד

ג
.הכסמייסמהדוחותלבידיאתיחיק,מחוויסהמצורקיםחנאוריט

-יקי-

114,

נ/ יו
כשסילעמנהי/יייקטויחדייקטוייוןי" ,ומנכי

///י ן/,
.17-
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותעטלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימי
ביוםביוםכיוס

12/3/3111,3,3111,12/31באור

מבוקרמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

4875,1905,1511.7ההשתלמותקרןניהולדמי

]321מזומניםושוויממוומניסהכנסות

878.1907.1522.7ההכנסותכלסך

...........----...............
5הוצאות

132154528ונלוותשכרהוצאות

136ב363ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

587671618,2(יהבבנק)תפעולשירותי

182156607(ם"שלומגןמשלימיםתפעולשירותי

346359585,1השקעותתיקניהולדמי

3131125השקעותייעוץ

12-46כספיםמנהל

49123276חשבונותביקורת

2929114משפטיייעוץ

6529190מקצועיםשרותים

4040158פנימימבקר

372]8806ביטוחים

2628והשתלמויותעיוןימי

]36-מחשובשירותי

336אגרות

4948154משרדואחזקתדורהשכר

13876374ושיווקפרסום

3232לעמיתיםדיוור

"
14

2110פחתהוצאות

27סו1אחרותהוצאות

33-1בהעברהאיחורבגיןפיצוי

1-3עודפותבגיןמיסיםהוצאות

878,1907,1522,7ההוצאותכלסך

=------------------ כעלרווח
--

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיהלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

כללי-1באור

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)להנדסאיםהשתלמותקרן

.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטור
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34lASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("1115"להלן)IFRSבינלאומיים

.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות16-14בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםפרסומיםהבהרותלרבות)דיןהוראותעיקרילהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהראשוןברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרדוחיסכון

ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.12.2.29מיום2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

מנהלתמחברההנדרשמזעריעצמיהון)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2012.2.29מיום2012-ב"התשע,(פנסיהקרןאוגמלקופתשל

.2012-ב"תשע,(תיקון)(השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)הכנסהמסתקנות*

-ב"התשע,(ומוטביםעמיתיםאיתור)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
2012.

.2012.3.22מיום"רישיוןלבעלכוחייפוי"-1-10-2012ויועציםסוכניםחוזר*

מיום"מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתשימושחובת"-6-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
2012.2.14.

,וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"5-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
.2012.2.28מיום"תיקונים-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהואחריות

הכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"-3-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
.2012.2.21מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתיים

.2012.2.16מיום"מנהלותמחברותהוןדרישות"-2-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*
לאישורהשקעהמסלוליולמיזוגגמלקופותלמיזוגבקשותהגשת"-1-2-2012גמלחוור8

.2012.2.5מיום"הממונה

.2012.2.5מיום"ומוטביםעמיתיםאיתורנוהל"1-9-2012מוסדייםגופיםחוזר*

-21-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים

2012במרץ31ליום

"ענפיותגמלקופותבמכירתתמורה"בנושאגמלקופותשלמנהלותחברותלמנהליהבהרה.
.2012.1.17מיום

המוסדייםהגופיםלהשקעותבנוגעההוןשוקאגףעלהממונהשל12.2.14מיוםמכתב*
.לישראלמחוץ

באתרתביעותנתוניפרסוםבנושא2012.3.12מיוםמוסדייםגופיםלמנהליהבהרה*
.מוסדיגוףשלאינטרנט

מידעלהעברתאחידמבנהחוזרבנושא12.3.8מיוםמוסדייםגופיםלמנהליהבהרה* החיסכוןבשוקונתונים
הפנסיוני

.2012ינוארמחודש"גמלקופותמיזוג"בנושא12/9899מיסויהחלטת8

-22-
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2012במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירה

5-3הצהרות

9-6מאזנים

13-10והוצאותהכנסותדוחות

17-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

18הכספייםלדוחותביאורים



4מש"מאייעי"ש
-

עיי-
מ"געוטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהםהחברה

,.נ.ג.א

תמבקרחשגוןרואהשלסקירה"ד

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותלקרן

אתהכולל("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
עלהבאוראת,והוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותאת2012במרץ31ליוםהתמציתיהמאזן

באותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופהאחריםובאוריםהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
בהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריך

שוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"34145בינלאומיחשמנאותלתקן
החברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

גםקופותוניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיות

"
1964-ד"התשכ,

עלבהתבססוובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.("התקנות"-להלן)

.סקירתנו

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,החשבונאיים)הכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
שניוודעבטחוןלהשיגלעמאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידעלגבילתקנותובהתאם

,רבבכבוד

ומבעלקמועלם

"ששל
.2012במאי23,גןרמת

MOUALEMשMOUALEMן52522ן)-רמת1י1ון'הח'החןTel;7554500-3-972:טיטןן

1ם

muallem-8ק0.0ס., @muallem16137655-3-972:טקס:Fax'52522ן

!

,Ramat-Gan,א

~

Chilazon114.ם.ק
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקפו
דירקטוריוןר"יוהצהרת

השחותנכוותלהבטחתשניתנווהמצגיםשנקטוהפעילותבדברנוסףדוח,הממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם)
.(2005-התששו(חדירקטוריוןורוחהכספיים

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

שלהראשוןלרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבהנתי.ג
.(הדוחות-להלן)2012שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיסתלאור,שגיתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבחן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוהות,הדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהכחיטת
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בהברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
~

מהותישמודעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםקרות
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאהריסידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוהות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצחרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבחפעלתהאובקביעתההמחורפיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווהלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

חוי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחת)יתנ)שוהמצגים)שננקטהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

שלהראשוןלרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם)ניתנשבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעלדווח)לסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריט

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

""
,ן",4--ילנב21



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

הדוחותכונות)להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףמוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שלהראשוןלרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

קייג(ו,י
דורוח"רותאריך

~

כספיםמנהל,יורגוב

ל
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
וההנהלהחדירקטוריוןשלמשליםיום

בדגי
לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

_

ns )wn
,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפוטיגיותבדגרנוספיםדוחות)הממשלתיותהחגרוה

2007-ח"התשס

שחמוחלטבטחוןלספקמיוחדתאינחחושפיהדיווחעלפנימיתבקרח,שלחהמוברתהבעגלותבשל
בדוועתשטעיתח"

.תישלחשתימנעחכספיים

וטכסיסוהנדסאיםההשתלמותקרןשלחפנימיתבבקרהשהויכלאטשלא2012כמפן31ביוםהמסתייםהרמשןבמחט
הבקרחעל,מחותיבאוסלחשפיעשצטיסביראו,מהיתיכבעטהשפיעאשרכספידיווחעל("חחשתלמותקרן"-לחלן)

.לחלןהאמורלמעט,כספידיווחעלחהשתלמותקרןשלימית)חב

בדברזיווחניוע,2011כדצמברo5p31כנאידיווחעלהפנימיתחבקרחבדברוהחנהלחהדירקטוריוןשלהדוחבמסגרת

שורטיםשל("ייהזוח:להם)(5483402מסוגחדעתוחוותמאחרהחשתלמווקקרןודיעלשטנולתחמהותיתחולשה
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מאזנים

מצרפי

(חושיםשקליטנאלטי)

ליוםלייםליום

1ג/נא3/3112/נ1מ12/31נכסים
(מבוקר)(מבוקרנלא(מבוקרלא;השקריות

מזומניסנושוויטזומניט
4,7222,2857,7(9בבנקיםמזומנים

412ננ40611ע28122ג222רעדמריצקונותפקד
203,130283.)3)039,39)

-..........-.-.--..-........
:סחיריםערדניירות

!445,861981.804943,838ממשלתיותחובאגרות
354,600824,358726,358קתצרניותחובאגרות

(פנ8282(*)אחריםערךוניירותמניות

~

LU1122בש
029,290,2938,278,2606,205,2

-....--........-.......- ,סחיריטשאינסערדניירות
49521,102ג4נו600,102קתצרניותתוםאגרות
1,25288,22iLuaע2(*ןאחריטערךניירות

891,126537,161939,126

--..-.-..--.-........- :וחלוואותפקדונות

660,63643,94576,74בבנקיםפקדועת

2נ21ב2[2בלאחריםהלוואות
699,6564

~

96161.74

-..........--..-.-...... 778,6(,89,5508,השקעותבגיןלקבלסכומים

--------------------ה...-.- 973,2$5,2ג.8,6,2650,669,ד(3החשקעהזכלסך

-................-.......-
1458658שבחויתרותחייביםס

--.-...--------....---.-
858,618,1658,669,2631,553,2הנכסיםכלסד

--- ותהתחייבויותהאמיתיםפייות.

99,2481,550,2ג834,8,6,2668חעמיתיסוכויות

פ21412112וכותויתרותוכאים
553,2,ג858,2418658,669,263בהות*וההתתיחעמיתיסזכויותבלסך

-.-.----
rullnאםהסתיימתטינף,מיש,גסנחיגנויים)יגייתקו5ותואונייתים.שזיוחוויםץ)1יהום(מ

I

נדוחותנל,מחמקשצח,
.יס,השות

;ביהכספייםלדוחותתקשופיםחבאוריס

.מחסיפרדבלתייתוויסחיקש*
ג11ג(1_)

מזהי/ל"ומזכדיוקטויחדין7ןיורעןיוייר
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/3/3111/12/31ג12,3/3נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

7,י412,7221,260בבנקיםמוומנים

874,117034,127308.123מועדקצריפקדונות

286,125255,129909,130

................................

:סחיריםערךניירות

186,784699,768153,796ממשלתיותחובאגרות

036,593021,555694,552חובקונצרניותאגרות

9800,784ןו,571,824780(*)אחריםערךוניירותמניות

793,201,2500,235,2809,133,2
.................................

:סחיריםשאינםערדניירות

600,102249,134521,102קונצרניותחובאגרות

291.24288,27418.24(*)אחריםערךניירות

891,126537,161939,126

.................................

:והלוואותפקדונות

660,65643,94576,74בבנקיםפקדונות

35נ,39721לאתריםהלוואות

699,65364,96161,74

.................................

881,5508,1761,6שקעותהבניולקבלסכומים

---------------------------------

550,525,2164,624,2029,473,2ההשקעותגלסל
.................................

60-611חובהויתרותחייבים

---------------------------------

610,525,2164,624,2640,473,2הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

610,525,2524,623,2491,470,2העמיתיםזכויות

640149.3-זכותויתרותזכאים

610,525,2164,624,2640,473,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

מהמקובבשוה,היתהאםהתחייבותבזיכוי,סו)בסכומןהוצגוהביצייםלתקופותואופציותעתידייםחוזיםבגיןיתרות(-1
.השנתייםבדוחות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאים
וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

ג11/12/3ג11/3/3ג12/3/3

(מבוקר,(מבוקרלא)(מבוקרלא)

2-243

655.4830.1554.7

657,4830,1797,7

---------------------------------

125,77171,36495,62

318.7803,3032.6

443,84974,39527,68

---------------------------------

10-17

110,89804,41341,76

---------------------------------

82844

192,89812,41385,76

======;=;-

191,89793,41385,76

119-

192,89812,41385,76
;=;;=-;=
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערן
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השעעות

:מזומנים1ש11ימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערוניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)

5113

255197320

260198333

---------------------------------

134111133

659.3373.3137.3

793,3484,3270,3

---------------------------------

053,4682,3603,3

---------------------------------

3-3

056,4682,3606,3

=-========-====

033,4682,3605,3

ן.ע

056,4682,3606,3
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והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת
לשנההחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

2/31ג/2/3/3111/3/3111ג

(1מבוקר(מבוקרולא(מבוקר1לא

(הפסדים)הכנסות

474693676,3מזומנים1ש1ויממזומנים

------------------------------------
סחיריםערךמניירות
715,40(852,10)491,7ממשלתיותחובמאגרות

692,21626,8918,2קונצרניותחובמאגרות

(144.ו728(458,4)962.48אחריםערדוניירותממניות

803,77(684,6)(095,101)

-...----.-..------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
654,6797,4495ממשלתיותלאחובמאגרות

356104,2488,1אחריםערדמניירות

010,7901.6983,1

------------------------------------
והלוואותמפקדונות
185,1841274,3בבנקיםמפקדונות

163213לאחריםמהלוואות

201,1844487,3

------------------------------------
62144נטו,אחרותהכנסות

(805,91)494,86756,1הפסדיהן)ההכנסותכלסך

------------------------------------
הוצאות

875,1905,1511,7ניהולדמי
275498411,1סחיריםערדניירותעמלות

017,1017,1.קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

205143809אחרותמיסיםהוצאות

355,2563,3748,10ההוצאותכלסך

(553,102)(807,1)139,84הדוחלתקופתנטו(הפערים)הכנסות

===========================

מהםנפרדבלתיחלקמהגייםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

גיוסביוםביום

1/31מ2ו12/3/3111/3/31

(1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנולות

436680546,3מזומניםושוהממזומנים

.-.-....-..-.--..---.---.

סחיריםערךמניירות
792,38(347,10)544,6ממשלתיותחובמאגרות

473,21580,8964,2קונצרניותחובמאגרות

(940.143)(392.4)788,48אחריםערךוניירותממניות

805,76(159,6)(184,102)

-...........-ץ..-.--.-.-.--.
סחיריםשאינםערךמניירות
654,6797,4495ממשלתיותלאחובמאגרות

356106.2490.1אחריםערךמניירות

010,7903,6985,1

-.-..-.-.---------...---.-
1הל11אותמפקדונות

185,1841274.3בבנקיםמפקדונות

163213לאחריםמהלוואות

201,1844487,3

-.-.-..-...........-..--.--.
62144נטו,אחרותהכנסות

(022,93)458,85270,2(הפסדים)ההכנסותכלסך

---------..-..--.........-
המאות

810,1871,1364,7ניהולדמי

265489379,1סחיריםערךניירותעמלות

005,1005,1-קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

ושש43ן204אחרותמיסיםהוצאות
279,2508,3555,10ההוצאותכלסך

-..-.-..---..-..--=........-
(577,103)(238,1)179,83הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנעות

========================



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות
קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבנקר,(מבוקרלא)(מבנקרולא

429119

------------------------------------

604(505)919,1

21946(46)

823(459)873,1

865(450)992,1

------------------------------------

6332137

6727

-1111

6950175

796(500)817,1



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושוויממזומנים

סחיריםערךמניירות

ממשלתיותחובמאגרות

אחריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות

אחריםערךמניירות

(הפסדים)ההכנסותכלסו

הוצאות

ניהולדמי
סחיריםערךניירותעמלות

קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

אחרותמיסיםהוצאות
ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
12/3/3111/3/3111/12/31

(1מבוקר(קר)מב1לא(מבוקרלא)

(4)411

------------------------------------

1-4

174(66)(788)

175(66)(784)

------------------------------------

171(64)(775)

------------------------------------

2210

425

ן1-

1-2

7518

164(69)(793)

-;=--=-===



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזנויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(קר)מבלא,(מבוקרלא)

481,550,2134,684,2134,684,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

.............................................

:הפרשות

055,47164,48063,197מעבידהפרשות-שכירים

704.15537.16334,67עובדהפרשות

759,62701,64397,264ההפרשותכלסך

................---.-..-..-..-..----.........

:לעמיתיםתשלומים

(444.224)(175.55)(977,49)שכיריםלעמיתים

(444,224)(175,55)(977,49)התשלומיםכלסך

-...............-.-.-........................

:נטוזכויותהעברת

474,4383,5001,14הקרןאלזכויותהעברת

(054.85)(237.28)(04233)מהקרןזכויותהעברת

(053,71)(854,22)(568,28)נטוזכויותהעברת

(100,31)(328,13)(786,15)נטוצבירה

--...........................................
(553,102)(807,1)139,84הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

834,618,2999,668,2481,550,2התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

===================;=

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(קר)מב)(מבוקרולא(קר)מבולא

491,470,2397,636,2397,636,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

.-...........--.........................

:הפרשות

798,45452,47740,193מעבידהפרשות-שכירים

5299.16225.66נ.284עובדהפרשות

082,61751,63965,259ההפרשותכלסך

-------------.......-.........

:לעמיתיםתשלומים

(580.218)(809.53)(563,48)שכיריםלעמיתים

(580,218)(809,53)(563,48)התשלומיםכלסך

-...........--..........-.........
:נטוזכויותהעברת

967,1281,5295,12הקרןאלזכויותהעברת

(379,83)(645,27)(789,31)מהקרןזכויותהעברת

690,1590,2730,4בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(360.37)(803.1)(447.12)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(714,103)(577,21)(579,40)נטוזכויותהעברת

---------------------------------------------

(329,62)(635,11)(060,28)נטוצבירה

---------.-.......--............
(577,103)(238,1)179,83הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

610,525,2524,623,2491,470,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/3/3111/3/3111/12/31

(ומבנקר(קר)מבולא(קר)מבלא)

385,76855,43855,43התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

----------..----.......-.............

:הפרשות

173,1631999,2מעבידהפרשות-שכירים

392211001.1עובדהפרשות

565,1842000,4ההפרשותכלסך

--.................................

:לעמיתיםתשלומים

(649,5)(160.1)(414.1)שכיריםלעמיתים

(649,5)(160,1)(414,1)התשלומיםכלסך

---.........--......................

:נטוזכויותהעברת

355,2-314,1הקרןאלזכויותהעברת

(498,1)(473)(253,1)מהקרןזכויותהעברת

514,12257,2751,38בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(205,6)(028.3)(757.1)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

362,32(244,1)859,11נטוזכויותהעברת

713,30(562,1)010,12נטוצבירה
..--.---.-----...............-

817,1(500)796הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

191,89793,41385,76התקופהלסוףהעמיתיםזכויות



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום
12/3/3111/3/3111/12/31

(מבוקר)(קר)1לאמב(1לאמבוקר

605,3882,3882,3התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

.-..........-----------.............

:הפרשות

8481324מעבידהפרשות-שכירים

2827108עובדהפרשות

112108432ההפרשותכלסך

-..............---......................

:לעמיתיםתשלומים

(215)(206)-שכיריםלעמיתים

(215)(206)-התשלומיםכלסך

--.........-........................
:נטוזכויותהעברת

152102392הקרןאלוכויותהעברת

(177)(191)-מהקרןזכויותהעברת

66515197,2בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(113.2)(531)766)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

299(33)152נטוזכויותהעברת

---------------------------------------------

516(131)264נטוצבירה
.............................-.-.....-

(793)(69)164הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

---------------------------------------------

033,4682,3605,3התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012במרץ31ליום

בללי-1באור

קרןאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011
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