
קרןלניהולהחברה
לעובדיההשתלמות
מ"בעהמדינה

e
~

e
e

~

eeבינייםדיחית

e
~

ee :sJ2013בספטמבר30לנם

*ס8"
(מבוקריםבלתי)

0,ללי



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםדוחות

2013בספטמבר30ליום

(מבוקריםנבלתי

הענייניםתוכן

עמוד

5-2הדירקטוריוןדוח

6החשבוןרואהשלסקירהדוח

11-7הצהרות

12הכספיהמצבעלדוחותתמצית

13אחרכוללורווחהפסדאורווחעלדוחותתמצית

18-14בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
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2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי

קרןבניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("ההשתלמותקרן"או"הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

פעלההקרן2008באוגוסט31ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1981במרץ11
.החברהידיעלהקרןמנוהלת,הדיןלדרישותובהתאם,2008.9.1מיוםהחל.כתאגיד

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

שוקאגף":להלן)וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
ההברהבידיהקייםהאישור.האגףי"עשנהמדימוארךהאישורתוקף.("האגף"או"ההון

.2013/12/31ליוםעדבתוקףהינוהכספייםהדוחותאישורבמועד

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ד

בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאומדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת2005-ה"תשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאיהצטרפותואתיאשר

להוראותבהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.5בסיווגממשלתיתהברההיאהחברה.ה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרי

רשאיםהקרןעמיתי.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולישניבקרן.ו
בהתאסהמסלוליםשניביןכספםאתלפצלואףל"הנמהמסלוליםאחדלכללהצטרף
.לבחירתם

וובמסגרת.לקרןתפעולשירותימעניק("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.ז
,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתמנהליהבבנק

הודעהלחברהיהבבנקהעביר2013.06.10ביום.דיןכללהוראותובכפוףהחברההוראות
מיוםהחלהבנקמןזהשירותהמקבלותהקופותלכללהתפעולשירותיהפסקתעלבכתב
.אלהשירותיםמתןבגיןהבנקרווחיות-אישלמהנימוק,2014.01.01
מ"בעלישראללאומיבנקעםהתקשרההחברה,הכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדנכון ועם

במקום,2014בינואר1מיוםהחלתפעולשירותילקבלתמ"בעההוןשוקשירותילאומי
.יהבבנק

כלליישוםופועלתהקיןשלההשקעותתיקאתמנהלתמ"בעהשקעותניהולאמבן.אי.בי.אי.ח
הדירקטוריוןלמדיניותבכפוף,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראות
.זומדיניותבמסגרתהניתנותהחברהשלההשקעותועדתוהחלטות

.מ"בעסהרפועליםבחברת(קסטודי)במשמורתנמצאיםהקרןנכסי.ט

ח"רו,פניםמבקר,משפטייועץ,ועיניהם,שירותיםובנותנימקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
-404ליישוםמלווהיועץ,השקעותיועץ,מבקר

~

sox

יועץ,נכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספק
.סיכוניםומנהלימידעטכנולוגיותציותוקציןמידעאבטחתמנהל,ביטוחי
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הקרושלעיקרייםנתונים

2013בספטמבר30ליוםנכוןהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
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חשבונותמספר

הכלסדמניותללאמסלולכללימסלול

421,60571992,60שכירים

-
ליום(ח"שבאלפי)נטונכסיםסך

~
201/9/302012/9/302012/12/31

970,264,2697,114,2-575,160,2כללימסלול

889,49-867,47514,49מניותללאמסלול

ג,859,314.2564,162,2089,210הכלסך

הקרןתשואות

-
ברוטונומינליתהשואה

לתקופהמצטברת'1

2013/9-12012/9-12012/12-1

%75.5%84.6%95.8כללימסלול

%79.1%29.3%36.3מניותללאמסלול

'
)nrrwבאלפי)2013/9-1ן'י1

,,,,ן",,,,1,,,;,:.,

הכלסךמניותללאמסלולכללימסלול

877,255249,3-126,259הפקדות

(178,230)-(968,2)(210,227)משיכות

(949,43)(4)(945,43)מקרנותנטוזכויותהעברת

(אליהןאו)אחרות

-(665)665ממסלולנטוזכויותהעברת
(אליואו)בקרןאחר

(001,15)(388)(613,14)נטוצבירההכלסך
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2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי188,5-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,בפועלהוצאותיה

הכספייםהיוחותאישורהליך
:הבאיםהגורמיםמופקדיםבחברההעלבקרתעל8

יהביקורתועדת0

י.החברהדירקטוריון0
החברההנהלת0

להלן)הכספייםבדוחותלדוןמנתעלבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת*
אישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרם("הדוחות"

.הדוחות

להנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהדוחותטיוטתמופצתהביקורתועדתכינוסלפני*
ובועדת,לטיוטההערותיהםלקבלתהמשפטיוליועץהפניםלמבקר,המבקרח"לרו,החברה

הביקורתועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידת,מתקייםהביקורת
לרבעוןוהקרןהחברהשלהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם13.11.20ביוםהתכנסה

.2013לשנתהשלישי
חוקימנייןמהוויםואשר,הביקורתועדתבישיבתנכחואשרהביקורתועדתחברי*

:להתכנסות

ר"יו,צ"דח-בחרייניבח"רו
דירקטורית-לויבתיה'גב
צ"דח-אפרתאפימר
דירקטורית-צדקהבתיה'גב

נציגים,החברהעובדיגםוהשתתפונכחוהדירקטוריוןאו/והביקורתוועדתשלבדיונים*
החברותרשותנציגוכן,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברהשירותיםנותנישל

:כדלקמן,הממשלתיות

הממשלתיותהחברותרשותרפרנט-ליכטנפלדזאבמר
הפניםמבקרת-גלבןרחלח"רו
הפניםמבקרתממשרד-לקםשהרבנישריתח"רו
המשפטיתהיועצת-לובינו-גולדברגדליתד"עו
המבקרח"רוממשרד-פרידלנדראלוןח"רו
המדינהלעובדייהבבבנקכספייםדוחותמחלקת-טובוליוסיח"רו
ל"סמנכ-פשה-עיוןליהיח"רו
.הדירקטוריוןומזכירתפנימיתואכיפהציותממונה-גלאםורדד"עו

.החברהמזכירת-עמררחלגאולה
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הכספייםבדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,הביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר*
.כלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאסומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות
.2013בנובמבר21ביוםלדירקטוריוןהועברואלוהמלצות

ועדתהמלצותהדירקטוריוןחבריבפניהוצגו,13.11.21ביוםהדירקטוריוןבישיבת*
אתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלעליהםובהתבסס,לעילכאמורהביקורת
.הקרןדוחותואתהחברהדוחות

החברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאותשהוצגומהנתוניםשינויללאנותרוהביקורתועדתחברישלפרטיהם.
.2013בנובמבר17ביוםמן'תורגרחמיםאיילתהדירקטוריתכהותסיוםלמעט,2012.12.31ליום בפרקלהלןראה..

."נוסףמידע"

נוקלףמידע

ר"יומינוילאישורממתינההחברה,הקודמיםהדירקטוריוןבדוחותלדיווחיםבהתאם
אתהחברהדירקטוריוןהסמיך11.21~13ביום.('אהנהלהמניותבעלת)המדינהי"עהדירקטוריון

.2013,בספטמבר30ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותעללחתוםגלוסקינוסרחל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

י"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטורעםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
המכוסההתקופהלתוטהעריכוהמוסדיהגוףשלל"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריון

הערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוח
כיהסיקול"והסמנכל"המנכ,כךלצורךהדירקטוריוןי"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטור,זו

,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתום
הדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד

.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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שלהמניותלבעליהמבקרהחשבוןרואהשללקירהדוה
מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

,("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
ורווחהפסדאורווחעלהתמציתיהדוחואת2013,בספטמבר30ליוםהכספיהמצבעלהתמציתיהדוחאתהכולל
אחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופותאחרכולל

כספידיווח"-34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשלולהצגהלעריכה
מסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופות
כספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-ד"התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכלליס)הכנסה

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופות

הסקירההיקף

לתקופותכטפימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתםאתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

אנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירורים
מקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחרים
מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראל
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורת

מסקנה

הבחינותמכל,ערוךאישל"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלא,סקירתנועלבהתבסס
וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיות

גםקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם,האוצרבמשרד

"
.1964-ד"התשכ,

מכוח)הממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהנדרש,נוסףמידענכללהכספייםלדוחות7מספרבביאור
.(הממשלתיותהחבטתלחוק'33בסעיף
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מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותורןלניהולהחברה
המדינהמטעםדירקטורהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשמקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,גלוסקינוסרחל,אני

ההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעבמדינהלעובדי
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברםואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת
מנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:!)

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאו
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-1ק.1ן13

"
ל

דירקטורית-,גלוסקינוסרחלתאריך



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותכונות)להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
.(הדוחות

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

בדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריון

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

ההברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת
מנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:ו)

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריסעובדיםאו
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,,ל"כתאייך



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעהמדינהלעובדי
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבהברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

ההברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצתיריסבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתה,שחיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבתפעלתה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת
מנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאו
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדבכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

חי
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רוהאריך



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהתברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתיבקרה'7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
שלמצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתילמיטב.2

לא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתילמיטב.3
ההברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזותצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסח

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתה,שחיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

-וכן;כספימידעעלולדווחלמכס,לעבד,לרשוםהחברהשל
אוההנהלהמעורבתבה,שהיתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווח

/----י לעילבאמוראין
.דיןכלפיעל,וחך(ז!אדכלמאתריותאומאחריותילגרועכדי

אריאלןשממןגתאריך
~
(,ל"נכ)ן



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"סמנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-0%20מוסדייםגופיםלחוזרלהתאם
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,עיון-פשהליהירוש,אני

:להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1

.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה"
מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2

,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי

"
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(נב

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןחתוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשל
אוההגחלהמעורבתבה,שהיתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עלההברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווח

,דיכלפיעל,אחראדםל:מאחריוןאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
,,,,

"
,,

"
(

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רוולתאריך



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2/31נ/12/9/3012(*)13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)ביאור

חסים

240298287נטו,קבוערכוש

3146150219חובהויתרותחייבים

698930941מזומניםושווימזומנים

--- הנכסיםכליך
084,1378,1447,1

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

12מ

התחייבויות

4222261276נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5862117,1171,1וכותויתרותזכאים

--- וההתחייבויותההוןכליך
084,1378,1447,1

=========

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

).הכספייםמהדוחותנפרדבלפיתלעמהוויםהמצורפיםהבאורים

=-14י ן-12-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

אחרכוללורווחהפסדאורווחעלדוחותונמצינו

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת-

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
12/9/3012/12/31(")13/9/30י11,9,3(*)13/9/30ביאור

(משקר)מבוקהלא)(מבוקרלא)ממקחלא)(תבוקרלא)

180,5292.5750,1824,1219,7ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

882214סותמימון)הכ

188,5300,5752,1826,1233,7ההכנסותכלסך

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

33,7ב6188,5300,5752.1826,1וכלליותהנהלההוצאות

188,5300,5752,1826,1233,7ההוצאותבלסך

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

----לתקופהרווח

-----
.--כוללרווחהכלסך

-==-===-====== ,מחדשסווג(.)
.ב.2ביאורראה

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

קרןבניהולעוסקת(יהחברהיי'להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.בנאמנות("הקרן"להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאומדינהעובד:מאלהאחדלכלומיועדת,2005-ה,התשסי
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואתיאשר

.5בסיווגממשלתיתחברההינההחברה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

רשאיםהקרןעמיתי.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולישניבקרן.ד
בהתאםהמסלוליםשניביןכספיהםאתלפצלואףל"הנמהמסלוליםאחדלכללהצטרף
.לבחירתם

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
תשעהשלולתקופות2013בספטמבר30ליוםהחברהשלהתמציתייםהכספייםהדוחות-

נערכו("בינייםכספייםדוחות"-להלן)תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושה
לתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםמתומצתתבמתכונת
מידע.האוצרשבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם"ביניים

.בדוחותהוצגלאמהותילא
לגביהכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מיום70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיותהחברות
ספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה

הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט,ממשלתיותלחברות
ידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאםתתבצע
.זהלצורך

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות-
מאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות,כןכמו.מהותי

.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידעמוסיפיםאינםוהאחרונים
הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-

31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,לאלהעקבייםהינם,ביניים

לדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראםאלא,2012בדצמבר
.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר31ליוםהחברהשלהשנתייםהכספיים

12/9/30ליוםההשוואהמספרישלמחדשסיווג.ב

,מחדשסווגולהםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/9/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכשפייטהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ג
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשר,והנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלהתוצאותכי,יובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלה
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכים,ואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבה,בתקופהמוכריםחשבונאייסבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

-15-



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא.(מבוקריאחובהויתרותחייבים-3ביאור

(**)13011813מראשהוצאות
("')1532206קשוריםצדדים

-ןאחריטחייבים

146150219חובהויתרותחייביםכ"סה

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')

ליוםליוםליום.מחדשסווג(.י)

13/9/30(.)12/9/3012/12/31

(מבוקר.(מבוקרלא)(מבוקרלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

71013חופשהבגיןהתחייבות

210251251פיטוריןבגיןהתחייבויות

5-12קצרלטווחהטבות

61271נ222נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')

ליוםליוםליום
12/9/3012/12/31(")14,י911

(מבוקר)(מבוקרלא.(מבוקרלא)זכותויתרותזכאים-5ביאור

(**)178272328ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

)648782772לשלםהוצאות
'*)

)355766קשוריםצדדים
'*)

165אחרים

%84117,1121,1זכותויתרותזכאיםהכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.מחדשסווג(.')

-16-



גינוייםהכספייםהדוחותלהמציתגיאורים

(חדשיםשקליםגאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםההתשים

שנסחשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםגיוסביוםביום
2ג/2/9/3012ג(*)12/9/3013/9/30(*)13/9/30

מבוקה)מבוקרילא;(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרולאוכלליותהנוזלההוצאות-6גיאור

094,1176,1313410514,1ונלוותעבודהשכר

1311694649246לדירקטוריםתשלומים

5159152075פחת

1361404645186ביטוחים

461448162154590ותקשורתמשרדיםאחזקת

31330394101443ופרסוםשעוק

,570573638132ן701ןמתפעליםורמיםלתעקום
438157147593('*)394דמיניהולתיקה17קעות

מיעוץ
710674278191971מקצועתםפטיושירותים"

129--129-מתעברהאיחורבנעפיצוי

1971946871354אחרות

ס

גטLaaענsaa1ענןתהלהכלעתההות""
"

.ב.2ביאורראה,מחדשסתו(ל

מ20משנתתיקלמנהלהתחטבותיתרתלגבי,2013מאימחודשפשרההסכםבתןח"שאלפי78-כשלבסךזיכויכולללק



מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה
.בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

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

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
י"עשהוסמך,המדינהמטעםדירקטורשלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.ל"והסמנכהחברהל"מנכ,כךלצורךהדירקטוריון

נוסףמידע-8ביאור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

הדיווחתקופתלאחראירועים-9באור

ועםמ"בעלישראללאומיבנקעםהתקשרההחברה,הכספייםהדוחותעלההתימהלמועדנכון
.יהבבנקבמקום,2014בינואר1מיוםהחלתפעולשירותילקבלתמ"בעההוןשוקשירותילאומי

-18-
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוהותתמצית

(מבוקריםמלתי

2013בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2החשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

10-8מאונים

13-11והוצאותהכנסותדוחות

16-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

17בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
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שללהנהלההמבקרהחששןרואהשלשקינהדוח
המדינהלעובדיהשתלמותקרן

מבוא

המאזןאתהכולל,("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עמיתיםמכויותוהשינוייםוהוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותואת2013,בספטמבר30ליוםהתמציתי
ולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהתשעהשללתקופות

-בחשבונאותלתקעההישראליהמוסדשל14חשבונאותלתקןבהתאםאלהבינייםלתקופותכספימידעשל
ובהתאם,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח" מסלתקרת

גמקופותולניהוללאישורכללים)הכנסה

"
מידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.1964-ד"המשכ,

.סקירתנועלבהתבססאלהבינייםלתקופותכספי
תסקירהתיקף

לתקופותכספימידעשלסקירה"-בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
מורכבתבינייםלתקופותכספימידעשלסקירה."הישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתביניים

אנליטייםסקירהנהליומיישום,והחשבונאייסהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירורים
מקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחרים
מזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכלשניודעביטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראל
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורת

עסקנה
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המדינהלעובדיהשתלמותערו

המדינהמטעםדירקטורהצהרת

"
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)תממשלתיותהחברותלתקנותהתאם
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,גלוסקינוסרחל,אני

שנתשלהשלישילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבנכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצהיריםבהברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת
מנהליםבהשמעורבים,שהיתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאו
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

_____11.ח_,י
דירקטורית,גלוסקעוסרחלתאריך
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המדינהלעובדיהשתלמותערו
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכומתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותשהתאם
.(2005-ו"חתשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

שנתשלהשלישילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרידיעתילמיטב.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת
מנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאו
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

של

~
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המדינהלעובדיהשתלמותקרן

ל"סמנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותמהתאם
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

שנתשלהשלישילרבעוןהמדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
עללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהיכולת
מנהליםבהשמעורבים,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ג

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדיםאו
.החברה

.דיןכלפיאחהלאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

1ן0ג)7//ע,;קק
ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותאריך-



המדינהלעובדיהשתלמותקרו

ל"מנכהצהרת
וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)

שוקאגףשל" .(חסכון)ביטוח,ההון

:כימצהיר,יעקביאריאל,אני

לרבעון("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1 :להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתיים

.("הדוח"
שלמצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתילמיטב.2

לא,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדה
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיו

באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוהות,ידיעתילמיטב.3
אתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינויים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותaFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשל
אוההנהלהמעורבתבה,שהייתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחסשישאחריםעובדיםמעורבים
.לקרןהנוגעכספידיווח

כמאהודותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
אהרדעלאדם:'

.דיןכלפי_

/,ל"כ_עיף141בג,אריאלתאביך



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

ל"סמנכהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרח"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרלהתאם

.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהירה,עיון-פשהליחיח"רו,אני

לרבעון("הקרן":להלן)המדינהלעובדיהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013בספטמבר30ביוםשחפתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענונבן

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;החוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוההמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

אובקביעתה,שהיוככל,המהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה

-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשל
אוההנהלהמעורבתבה,שהיתהככל,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

עלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.לקרןהנוגעכספידיווח

ת
.דיןכלפיעל,אחרDffhכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן

ל"סמנכ,עיון-פשהליהיח"רותשדיך



מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/9/3012/12/31(ל13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
633,98660,112746,100מזומניםושווימןומנים

523.1593.2369.1חובהויתרותחייבים

156,100253,115115,102

---------------------------------
פיננסיותהשקעות

920,379,1820,279,1148,325,1סחיריםחובנכסי

496,123663,152730,140סחיריםשאינםחובנכסי
185,263322,221860,240מניות

405.448205.394994.401אחרותהשקעות

,006,215,2010,048,2732הפיננסיותההשקעותכלסך
108,2

,162,315,2263,163,2847הנכסיםכלסך
210,2

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

303699758זכותויתרותזכאים

859.314.2564.162.2089,210,2העמיתיםזכויות

162,315,2263,163,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך
847,210,2

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

ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

בינייםהכמפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים

*
חהווים

"
.מהטנפרדי



ליוםליום
(*)12/9/3012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)

ליום

13/9/30

(מבוקרלא)

שוטףרכוש

782,101547,98

382.2350.1

164,113897,99

327,88מזומניםושווימזומנים

522.1חובהויתרותחייבים

849,89

-----------

פיננסיותהשקעות

042,234,1847,277,1

663,152730,140

322,221860,240

205.394994.401

0021232,2431,061,2

338,340,1סחיריםחובנכסי

496,123סחיריםשאינםחובנכסי

185,263מניות

405.448אחרותהשקעות

424,175,2הפיננסיותההשקעוהכלסך

396,115,2328,161,2 273,265,2הנכסיםכלסן

699753 303זכותויתרותזכאים

697.114.2575.160.2

396,115,2328,161,2
==;=

970,264.2העמיתיםזכויות

273,265,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(')

.מהטנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
מאזנים

מניותללאמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/9/3012/12/31(י)13/9/30

(מבוקר)מבוקרןלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

מזומניםושווימזומנים

חובהויתרותחייבים

פיננסיותהשקעות

סחיריםחובנכסי
הפיננסיותההשקעותכלסך

הנכסיםכלין

זכותויתרותזכאים

העמיתיםזכויות

העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליך

306,10878,[199,2

[[219[

307,10089,2218,2
---------------------------------

582.39778.45[30.47

582,39778,45301,47

889,49867,47519,49
;;==;====;

--5

889.49867.47514.49

491889867,47491519

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(מ

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט



והוצאותהכנעתדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלהרשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

ג2/3ג/2ג12/9/30(.)3/9/30ג2/9/30ג(')13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקר1לא

29739,143413658
...........-.-......................------------............

404.50450,68058,22804,33778,100

950,8757,12286,3225,5768,17

757.29454,10439,16344,20462,21

923.37811.44167.26836,33219,40

034,127472,136950,67209,93227,180

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

38182118

101,127229,138995.67623,93903,180
............-..........-...........-------------------------

180292,5750,1824,1219,7י5

341,1524487250953

809792476160109.1

330,7608,6713,2244,2281,9

71

~

119621,131282,65379,91622,171

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

מיוםהחללתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(.ה
.מחדשסווגולא1./.2012ליוםעדההשוואהמספרי.2012.7.1

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-11-



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלנושעת

לשנההחודשיםהחמשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםכיוסביום

12/31/9/302%/2%(ל12/9/3013/9/30(*)13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

3703,132402606מוזמניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

551,49179,67765,21232,33487,99סחיריםחובמנכסי

950,8757,12286,3225,5768,17סחיריםשאינםחובמנכסי

757,29454,10439,16344,20462,21ממניות

923.37811,44167.26836,33219.40אחרותמהשקעות

181,126201,135657,67637,92936,178

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

38182118הכנסותאחרות

222,126922,136691,67040,93560,179ההכנסותכלסך

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

המאות

069,5190,5713,1789,1073,7ניהולדמי

336,1515486256943(.ויהשקעותניהולעמלות

809792476160104,1מסים

14ההוצאותכלסך

~

7497,6675,2205,2120,9

008,119425,130016,65835,90440,170לתקפההוצאותעלהכנסותעודף

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

מיוםהחללתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(..)
.מחדשסווגולא2012.7.1ליוםעדההשוואהמספרי.2012.7.1

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מניותללאמסלח

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביוט
ג2/12/3ג2/9/30ג(*)3/9/30ג2/9/30ג(")13/9/30 (מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרלא,

2636]11152

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

853271,]293572291,1

853]27,1293572291,1

879307,1304583343,!

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

1111023735146

59140]

----5

1161113839161

763196,1266544182,1

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכמפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביים
2ייןמן,9113

~
9/3013/9/30(.)12/9/3012/12/31 ן1מבוקר(מבוקרלא,(מביקרלא,(קר)מבלא,(מבוקרלא,

089,210,2057,013,2367,236,2216,051,2057,013,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

126,259862,247021,96487,93433,327גמוליםמדמיתקבולים

(550,262)(891,64)(506,65)(957,201)(178,230)לעמיתיםתשלומיט

--.-........----.........................-----------------------.-.........
לקרןצבירההעגרות
(655,9922,13827,2638,4333,7השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירההעברות

(806.56)(265.13)(132.20)(941,41)(604,53)השתלמותלקרנותהעברות

(473,39)(627,8)(305,17)(019,28)(949,43)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

771,119621,131282,65379,91622.171והוצאותהכנסותמדוחמועגר

859,314,2564,162,2859,314,2564,162,2089,210,2התקשהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(*נ

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

הדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחמשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםגיוסביוםביוםביוט
12/9/3012/12/31(.)12/9/3013/9/30(ל13/9/30 (למבוקר(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקרולא(מבוקרלא,

575,160,2130,980,1675,187,2064,010,2130,980,1

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

877,255185,245752,94405,92712,323

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

(210,227)(920,198)(977,64)(813,63)(305,258)

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

345,8084,11632,2416,3983,12

778,183112827[072,1

155.ורי9(993,12)(965,19)(300,41)(290,52)

(113,1,(738,2[)(291)(344,5)(550.13)

(280,43)(123,42)(496,17)(794,14)(402,55)

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

70נ,008,119425,130016,65835,90440

970,264,2697,141,2575,160,2ני42נ,970,264,2697

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייטלדוחותהמשרפיםהבאוריה



המדינהלעובדיהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מניותללאמסלול

(הדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

נ12/9/3012/12/3(.)12/9/3013/9/30(.)13/9/30 (למבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

52,41927,32נ514,49927,32692,48התקופהלתחילתהעמיתיםזכהות

.-.........................----------------....
249,3677,2269.1082,1721.3גריםמדמיתקבליט

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

(245,4)(078,1)(529)(037,3)ק,968)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

310,1838,2195222,1350,4השתלמותמקרנותהעברות

113,1738,12291344.5550,13מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות
(899)(272)(167)(641)(314,1)השתלמותלקרנותהעברות

(072,1)(127)(128)(ו831(778,1)מסלוליםביןהעברות

104,14191167,6929,15(669)נסו,צבירההעברות

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

לתקפההוצאותעלהכנסותעודף

763196,1266544182,1והוצאותהכנסותמדוחמועבר

889,49867,47889,49867,47514,49התקשהלסוףהעמיתיםזברות

-===-=======================
.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)

מהםנפרדבלתיחלקמהוחםגינייטהכיפייטלדוחותהמטרפיםהבאורים



המדינהלעובדיהשתלמותקרו

בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים
2013בספטמבר30ליום

כללי-1באור

קרןאתמנהלת("החברה"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדיההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.בנאמנות("הקרן"-להלן)המדינהלעובדיהשתלמות

גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

"
,

בתאגידאוממשלתיבתאגידעובדאו,מדינהעובד:מאלהאהדלכלומיועדת,2005-ה"התשס
בדירוגעובדלרבות,אחריםבדירוגיםאוהמינהליבדירוגהמדורג,ממשלתיתאגידשהיה
שהדירקטוריוןאחריםבארגוניםמקבילאוהמינהליבדירוגעובדאו,המינהלילדירוגמקביל
.זובהגדרהכאמורעובדשהיהוגמלאי,הצטרפותואתיאשר

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מניותללאומסלולכללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולישניבקרן.ג

חשבונאיתמדיניות-2באור

תשעהשלולתקופות2013בספטמבר30ליוםהקרןשלהתמציתייםהכספייםהדוחות.א
במתכונתנערכו("בינייםכספייםדוחות"-להלן)תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושה

-בחשבונאותלתקינההישראליהמוסדשל14'מסחשבונאותלתקןבהתאםמתומצתת

."בינייםלתקופותכספידיווח"
,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החישובושיטותהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,לאלהעקבייםהינם
ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמראסאלא

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר31

מחדשסווגולהםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.9.30ליוםההשוואהמספרי.ג
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

מהותימידעמוסיפיםשאינםמאחר,המזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייסבדוחות.ד
.בדוחותהכלולהמידעעל

הדיווחתקופתלאחראירועים-3באור

ועםמ"בעלישראללאומיבנקעםהתקשרההחברה,הכספייםהדוחותעלהחתימהלמועדנכון
.יהבבנקבמקום,2014בינואר1מיוםהחלתפעולשירותילקבלתמ"בעההוןשוקשירותילאומי
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