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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  
  

  דוח הדירקטוריון 
  

  כללי
  
עוסקת בניהול קרן השתלמות לעובדי , ")החברה" -להלן (מ "החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  .א

הקרן  .משת נאמן על הנכסים שבניהולה לטובת עמיתי הקרןומש ")קרן ההשתלמות"או " הקרן" -להלן (המדינה 
. הקרן פעלה כתאגיד 2008באוגוסט  31עד ליום  .במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי 1981במרץ  11 הוקמה ביום
 .מנוהלת הקרן על ידי החברה, ובהתאם לדרישות הדין, החל מיום זה

  
  .של החברה הינה ניהול הקרן היחידהפעילותה   .ב
  
 אגף שוק" - להלן(ביטוח וחסכון במשרד האוצר , ן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי אגף שוק ההוןהקר  .ג

תוקף האישור הקיים בידי החברה נכון למועד אישור . אגף שוק ההון דייל תוקף האישור מוארך מדי שנה ע").  ההון
 .31.12.2014הדוחות הכספיים  הינו עד ליום 

 
לכל ומיועדת  2005-ה"תשס) קופות גמל(נפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הקרן הינה קופת גמל ע  .ד

המדורג בדירוג המינהלי או , או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי, עובד מדינה  :אחד מאלה
י או מקביל בארגונים אחרים או עובד בדירוג המינהל, לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המינהלי, בדירוגים אחרים

 .שהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו וגמלאי שהיה עובד כאמור בהגדרה זו
  
רשות החברות  להנחיותבדוחות הכספיים נכלל מידע גם בהתאם  .מוגבל ןבעירבו היא חברה ממשלתית חברהה  .ה

 .הממשלתיות
  
עמיתי הקרן רשאים להצטרף לכל אחד מן  .מסלול כללי ומסלול ללא מניות: מסלולי ההשקעה הבאים  קיימים בקרן  .ו

  .לעבור בין המסלולים ואף לפצל את כספם בין שני המסלולים בהתאם לבחירתם, ל"המסלולים הנ
  
") ה"לאומי שש" -להלן ( מ"מ ועם חברת לאומי שירותי שוק ההון בע"בנק לאומי לישראל בע התקשרה עם החברה  .ז

לאחר שהסתיימה הענקת שירותי תפעול לקרן על ידי בנק יהב , 1.1.2014תפעול החל מיום  לצורך קבלת שירותי
ואת חשבונות העמיתים לפי  והקרן החברה את חשבונות ה מנהל"לאומי שש .31.12.2013מ ביום "לעובדי המדינה בע

. הדירקטוריון והוועדות שלו ובכפוף להוראות כל דין, החברההוראות , תקנון הקרן, החברה ת ההתאגדות שלתקנו
העברות , ה על פי הוראות החברה בכל הנוגע לתפעול הפקדות ומשיכות של העמיתים"פועל לאומי שש, תוך כךב

  .ולצדדים שלישיים אחרים לנותני שירותים, תשלומים לספקים ולביצוע, שביקשו עמיתים
 
ההוראות ופועלת ליישום כל , מנהלת את תיק ההשקעות של הקרן מ"בע אמבן ניהול השקעות. איי. בי. איי  .ח

בכפוף למדיניות הדירקטוריון והוראות ועדת ההשקעות של , הרגולטוריות החלות על ניהול ההשקעות של הקרן
 .החברה הניתנות במסגרת מדיניות זו

  
  .מ"בחברת פועלים סהר בע) קסטודיאן(נכסי הקרן נמצאים במשמרת   .ט
  
יועץ , ח מבקר"רו, מבקר פנים, ץ משפטיוביניהם יוע, ביועצים מקצועיים ובנותני שירותים מסתייעת החברה   .י

מנהל אבטחת מידע וקצין ציות , יועץ ביטוחי, חברה לשערוך נכסים, SOX-404 הוראות יועץ מלווה ליישום, השקעות
  .טכנולוגיות מידע ומנהלי סיכונים

  
  קרןנתונים עיקריים של ה

  
  קרןמספר חשבונות העמיתים המנוהלים על ידי ה

  
  פר חשבונותמס סוג עמיתים  תאריך

 סך הכל  ללא מניותמסלול  מסלול כללי    

 59,963  588  59,375 שכירים  30.9.2014

 60,992  571  60,421 שכירים  30.9.2013

  59,905  577  59,328 שכירים  31.12.2013
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 מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע
  

  דוח הדירקטוריון 
  
  

  ח"שלפי בא נטו, קרןסך נכסי ה
  

  נכסים נטו ליום סך 

  30/9/2014  30/9/2013  31/12/2013  

  2,309,066  2,264,970 2,385,221 מסלול כללי

  49,591   49,889  47,437  ללא מניותמסלול 

  657,358,2 2,314,859 658,2,432  סך הכל

     
  
  קרןשואות הת
  

  תשואה נומינלית ברוטו  
 תקופהמצטברת ל

  1-9/2014  1-9/2013  1-12/2013  

  8.50% 5.75% 5.35% מסלול כללי

  2.24%  1.79%  0.48%  ללא מניותמסלול 

  
  

  ח"המשיכות והעברות בתקופת הדיווח באלפי ש, פירוט ההפקדות
  

 1-9/2014  1-9/2013  1-12/2013  

  
  סך הכל  סך הכל  סך הכל  ללא מניותמסלול   מסלול כללי

  338,613  259,126 254,099 3,114 250,985 הפקדות

  )302,982(  )230,178(  )239,658(  )2,840(  )236,818(  תמשיכו

העברת זכויות נטו  מקופות 
 )או אליהן(אחרות 

)58,283(  )1,568(  )59,851(  )43,949(  )64,027(  

העברת זכויות נטו ממסלול 
  )או אליה( קרןאחר ב

1,013  )1,013(  -  -  -  

  )28,396(  )15,001(  )45,410(  )2,307(  )43,103(  סך הכל צבירה נטו

  
  

  תוצאות פעולות החברה המנהלת ומקורות המימון
  

  .ראה בדוחות הכספיים הסקורים -לפירוט ההוצאות . השנה ח מתחילת"אלפי ש 3,918 -החברה הסתכמו בהוצאות 
  

הקרן היא . בכפוף לשיעור המרבי על פי הוראות כל דין, עיקר הכנסות החברה נובע מדמי הניהול שהחברה גובה מהקרן
  .כך שהרווח הכולל הינו אפס, ולפיכך החברה גובה מהקרן דמי ניהול בגובה הוצאותיה בפועל, ת גמל ענפיתקופ



 

- 4 - 

 

מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  
  

  דוח הדירקטוריון 
  
  

  הליך אישור הדוחות הכספיים
  

:על בקרת העל בחברה מופקדים הגורמים הבאים  
 

o ועדת הביקורת * 
o  החברה דירקטוריון 
o  הנהלת החברה 

  
טרם אישורם ") הדוחות" -להלן (ועדת הביקורת מתכנסת מספר פעמים בשנה על מנת לדון בדוחות הכספיים  •

  . ומגבשת המלצות לדירקטוריון החברה לגבי אישור הדוחות, הסופי

ח "ולר, להנהלת החברה, לפני כינוס ועדת הביקורת מופצת טיוטת הדוחות לרשות החברות הממשלתיות •
, במידת הצורך, ובועדת הביקורת מתקיים, למבקר הפנים וליועץ המשפטי לקבלת הערותיהם לטיוטה, המבקר

ועדת הביקורת התכנסה ביום . ל במסגרת הדיון הכולל בטיוטת הדוחות"דיון בהערות של הגורמים הנ
 . 2014ת לשם בחינה ודיון בטיוטת הדוחות של החברה והקרן לרבעון השלישי לשנ 17.11.2014

 :ואשר מהווים מניין חוקי להתכנסות, חברי ועדת הביקורת אשר נכחו בישיבת ועדת הביקורת •
  

o  ר"יו, צ"דח –מר אפי אפרת  
o דירקטורית -בתיה לוי ' גב  
o דירקטורית –בתיה צדקה ' גב  

  
, 2014נת לש לישישבטיוטת הדוחות של החברה והקרן לרבעון ה, או הדירקטוריון/בדיונים של וועדת הביקורת ו •

וכן נציג רשות החברות , נכחו והשתתפו גם נציגים של נותני שירותים לחברה הקשורים לדוחות הכספיים
 :כדלקמן, הממשלתיות

 
o מבקרת הפנים -ח רחל בן גל "רו. 
o ממשרד מבקרת הפנים -ח שרית שהרבני לקס "רו. 
o היועצת המשפטית -לוביץ -ד דלית גולדברג"עו. 
o ניהול סיכונים' הזנפרץ ושות, ממשרד שיף -ח פיני בר שמואל "רו. 
o ח המבקר"ממשרד רו -ח אלון פרידלנדר "רו. 
o ה"לאומי שש -ל "גדי סגח "רו. 
o ל"סמנכ -פשה -ח ליהי עיון"רו. 
o נה ציות ואכיפה פנימית ומזכירת הדירקטוריוןממו -מזל טחורש ד "עו. 
o  מזכירת החברה –גאולה רחל עמר. 

 

מתכנס דירקטוריון החברה ודן בדוחות הכספיים ובהמלצות ועדת , לאחר גיבוש המלצות ועדת הביקורת •
לדירקטוריון המלצות אלו הועברו . ומחליט האם לאשר את הדוחות הכספיים כלשונם, הביקורת שהוגשו לו

 .18.11.2014ם ביו

, בפני חברי הדירקטוריון המלצות ועדת הביקורת כאמור לעיל הוצגו, 19.11.2014הדירקטוריון ביום בישיבת  •
רבעון עליהם קיבל הדירקטוריון את ההחלטה לאשר את דוחות החברה המנהלת ואת דוחות הקרן ל ובהתבסס

  . 2014לשנת  השלישי

 
ללא שינוי מהנתונים שהוצגו בטבלאות הדירקטורים בדוח הדירקטוריון של החברה ליום  פרטיהם של חברי ועדת הביקורת נותרו* 

31.12.2013.  
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  
  

  דוח הדירקטוריון 
  
  

  אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
  

  הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
  

ל שלה העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את "ל והסמנכ"המנכ, ר הדירקטוריון"עם יו בשיתוף, הנהלת החברה
ל "ל והסמנכ"המנכ, ר הדירקטוריון"יו, על בסיס הערכה זו. האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה

לסכם , לעבד, על מנת לרשום םהסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינם אפקטיביי
לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק  תנדרשחברה ולדווח על המידע שה

  .ההון ביטוח וחסכון ובמועד שנקבע בהוראות אלו
  

  בקרה פנימית על דיווח כספי
  

בבקרה הפנימית של החברה  על דיווח כספי אשר  לא אירע כל שינוי 2014 בספטמבר 30במהלך הרבעון המסתיים ביום 
  .על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, השפיע באופן מהותי
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  
  

  תמצית דוחות ביניים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   לתקופה של תשעה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )בוקרמ

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ביאור

  הכנסות

מקרן דמי ניהול הכנסות מ
  7,141  1,750  1,580  5,180  3,916  ההשתלמות

  9  2  -  8  2  הכנסות מימון

  7,150  1,752  1,580  5,188  3,918  סך כל ההכנסות

  7,150  1,752  1,580  5,188  3,918  8   הנהלה וכלליותהוצאות 

  7,150  1,752  1,580  5,188  3,918  סך כל ההוצאות

  -   -   -   -   -   תקופהרווח ל

  -   -   -   -   -   סך הכל רווח כולל

  

 
  .פים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםאורים המצוריבה
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  
 

 )בלתי מבוקרים( 2014 בספטמבר 30ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב
 

   כללי – 1 ביאור
קרן השתלמות לעובדי עוסקת בניהול ") ההחבר" -להלן ( מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  .א

  . ומשמשת נאמן על הנכסים שבניהולה לטובת עמיתי הקרן")  הקרן" -להלן (המדינה 

ומיועדת , 2005-ה"התשס, )קופות גמל(הקרן הינה קופת גמל ענפית כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים   .ב
המדורג בדירוג המינהלי , י או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתיעובד מדינה או עובד בתאגיד ממשלת  :לכל אחד מאלה

או עובד בדירוג המינהלי או מקביל בארגונים , לרבות עובד בדירוג מקביל לדירוג המינהלי, או בדירוגים אחרים
 .וגמלאי שהיה עובד כאמור בהגדרה זו, אחרים שהדירקטוריון יאשר את הצטרפותו

  .מוגבל החברה הינה חברה ממשלתית בעירבון   .ג

אגף שוק " -להלן (ביטוח וחסכון במשרד האוצר , הקרן אושרה כקרן השתלמות לשכירים על ידי אגף שוק ההון  .ד
תוקף האישור הקיים בידי החברה נכון . תוקף אישור קופת גמל מוארך מדי שנה על ידי אגף שוק ההון"). ההון

  .2014, בדצמבר 31למועד אישור הדוחות הכספיים  הינו עד ליום 

עמיתי הקרן רשאים להצטרף לכל אחד מן . מסלול כללי ומסלול ללא מניות: בקרן  קיימים מסלולי ההשקעה הבאים  .ה
  .ואף לפצל את כספם בין שני המסלולים בהתאם לבחירתם, ל"המסלולים הנ

 
   מדיניות חשבונאית - 2 ביאור

  עיקרי המדיניות החשבונאית  .א

 להלן( 2014, בספטמבר 30ביום  וסתיימושלושה חודשים שה עהתששל  ותהדוחות הכספיים התמציתיים לתקופ -
 IAS 34של החברה נערכו במתכונת מתומצתת בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ") דוחות כספיים ביניים" -
מידע . ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר, ובהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון" דיווח כספי לתקופות ביניים"

  .צג בדוחותלא מהותי לא הו

התקינה החשבונאית הכללית לגבי החברות  ,2014, באוגוסט 5מיום  70/בהתאם להחלטת ממשלה בק -
התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות הינה בנוסף לתקינה של . הממשלתיות הינה של הסקטור הפרטי

בחוזרי רשות כמפורט , הסקטור הפרטי או כהרחבה או בחידוד של נושאים ספציפיים לחברות ממשלתיות
. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק"). הרשות" -להלן (החברות הממשלתיות 

 .הרשות תמשיך להסתייע בצוותים המקצועיים שהוקמו על ידה לצורך זה

, כמו כן. הואיל ואין לחברה הון עצמי מהותי, בדוחות הכספיים לא נכללו דוחות על השינויים בהון העצמי -
מאחר שאינם מוסיפים מידע מהותי על המידע הכלול , דוחות הכספיים לא נכללו דוחות על תזרימי המזומניםב

 .בדוחות

הינם עקביים , אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים ,עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב -
יש לעיין . אלא אם נאמר אחרת, 2013 ,בדצמבר 31אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום , לאלה

ולביאורים שנלוו  2013 ,בדצמבר 31בתמצית דוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 
 .אליהם

 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ב

אומדנים , נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות, IFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל
כי , יובהר. הכנסות והוצאות, אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,והנחות

  .התוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלו
נדרשה הנהלת החברה , המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של החברה, בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים

, בשיקול דעתה בקביעת האומדנים. הכרוכים באי וודאות משמעותית, רועיםלהניח הנחות באשר לנסיבות ואי
גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל , מתבססת הנהלת החברה על עובדות שונות

  .אומדן
  .ובכל תקופה עתידית מושפעת, שבה תוקנו האומדנים, שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה

 
  מגזרי פעילות - 3ביאור 

  
הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לצורכי קבלת החלטות  ,בהתבסס על המידע יםמגזרי הפעילות נקבע

: החברה מדווחת למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפי מגזר פעילות אחד. לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים
ים אודות הכנסות והוצאות ראה בתמצית דוחות ביניים על רווח או הפסד נתונ. החברה מנהלת קרן השתלמות בלבד

  .ורווח כולל אחר והביאורים הנלווים להם
 

    הון עצמי ודרישות הון - 4 ביאור
מקיום הון  החברה פטורה, 2005-ה"התשס, )קופות גמל(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ) 3()א(4מכוח הוראת סעיף 

במהלך תקופת הדיווח החברה  .ועומדת בתנאי ההוראה האמורה ענפיתנהלת רק קופת גמל מ אהישמאחר  ,עצמי
לצורך העברתן לידי  א של החברה מבעלי מניות קודמים בחברה"ח כ"ש 0.001העבירה לרשותה שלוש מניות רגילות בנות 

  .  רת המניה השלישיתל הועברו כאמור ובימים אלה פועלת החברה להעב"שתיים מהמניות הנ. בעלי מניות חדשים
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 מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע
  
 )בלתי מבוקרים( 2014 בספטמבר 30ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב
  

  חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 
  

  ליום  ליום    ליום

  בדצמבר 31   בספטמבר 30   בספטמבר 30
2014  2013  2013  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )וקרבלתי מב(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  23  130  126  הוצאות מראש

  295  15  29  צדדים קשורים

  10  1  2  חייבים אחרים

157  146  328  
  

  נטו, התחייבויות בשל הטבות לעובדים - 6ביאור 
  

  ליום  ליום    ליום
  מברבדצ 31   בספטמבר 30   בספטמבר 30

2014  2013  2013  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  212  210 216  התחייבויות בגין פיטורין

  27  7 27  התחייבות בגין חופשה

  12  5  6  הטבות לטווח קצר

249  222  251  
  

  זכאים ויתרות זכות - 7ביאור 
  

  יוםל  ליום    ליום
  בדצמבר 31   בספטמבר 30   בספטמבר 30

2014  2013   2013  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  143  178 207  עובדים והתחייבויות אחרות בשל שכר ומשכורת

  596  648 266  הוצאות לשלם

  28  35 25  צדדים קשורים

  -  -  20  של התחייבויות לזמן ארוך תחלות שוטפ

  -  1  2  זכאים אחרים

520  862  767  
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מ"החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע  
  
 )בלתי מבוקרים( 2014 בספטמבר 30ליום ביניים דוחות הכספיים ה תמציתאורים ליב

  
  הוצאות הנהלה וכלליות - 8ביאור 

  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   תשעה  לתקופה של
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  451  1,094  1,263  שכר עבודה ונלוות
  

313  1,496  

  25  131  91 דירקטוריםתשלום ל
  

46  209  

  17  51  53 פחת
  

15  66  

  43  136  130 ביטוחים
  

46  189  

  157  461  476 אחזקת משרדים ותקשורת
  

162  627  

  38  313  60 יווק ופרסוםש
  

94  476  

  362  1,701  362 (*) תשלום לגורמים מתפעלים
  

573  2,294  

  169  (**) 394  503 דמי ניהול תיק השקעות
  

157  562  

  226  710  712 ייעוץ משפטי ושירותים מקצועיים
  

278  899  

  332  68  92  197  268 אחרות

3,918  5,188  1,580  1,752  7,150  
  

ראה ביאור  .בדמי תפעול חויבההחברה לא  2014בששת החודשים הראשונים להתקשרות בשנת , על פי תנאי ההסכם(*) 
9. 

לגבי יתרת התחייבות למנהל תיק משנת  2013ח בגין הסכם פשרה מחודש מאי "אלפי ש 78 -כולל זיכוי בסך של כ (**)
2010.  

  
  הדיווח אירועים מהותיים בתקופת  - 9ביאור 

  
לקבלת שירותי תפעול החל  בהסכםמ "מ ועם לאומי שירותי שוק ההון בע"החברה התקשרה עם בנק לאומי לישראל בע

  .במקום בנק יהב 2014, בינואר 1מיום 
  

  מידע נוסף - 10ביאור 
  

  .כחלק בלתי נפרד מהם, לדוחות הכספיים של החברה מצורפים הדוחות הכספיים של הקרן המנוהלת על ידה

 
  
  
  



 

 

 

 קרן השתלמות לעובדי המדינה

 
 דוחות כספיים ביניים

2014 בספטמבר 30ליום   
)בלתי מבוקרים(  

 



 

 

 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  
  2014 בספטמבר 30וחות כספיים ביניים ליום ד
  
  
  
  וכן הענייניםת
  
  
  

  מודע                                                                                                  
  
  

  2          רואה החשבוןדוח סקירה של 
    

  3 - 7  הצהרות
    

    )בלתי מבוקרים( 2014 בספטמבר 30דוחות כספיים ביניים ליום 
    

  8 - 10        מאזנים
    

  11 - 13  דוחות הכנסות והוצאות
    

  14 - 16  דוחות על השינויים בזכויות העמיתים
    

  17  לדוחות הכספיים ביניים ביאורים
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

  ליום מסלול כללי –מאזנים 
  
  

  בדצמבר 31   בספטמבר 30   בספטמבר 30
2014  2013  2013  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  רכוש שוטף

  100,425  88,327  83,421  מזומנים יומזומנים ושו

  1,555  1,522  10,518  חייבים ויתרות חובה

93,939  89,849  101,980  

  השקעות פיננסיות

  1,330,924  1,340,338  1,371,041  נכסי חוב סחירים 

  111,502  123,496  84,824  נכסי חוב שאינם סחירים

  287,177  263,185  309,919  מניות

  478,154  448,405  531,447  השקעות אחרות

  2,207,757  2,175,424  2,297,231  פיננסיותההשקעות הסך כל 

  2,309,737  2,265,273  2,391,170  הנכסיםסך כל 

  671  303  5,949  זכאים ויתרות זכות

  2,309,066  2,264,970  2,385,221  ויות העמיתיםזכ

  2,309,737  2,265,273  2,391,170  וזכויות העמיתים ההתחייבויותכל סך 

 

  

  
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

  ליום ללא מניותמסלול  –מאזנים 
  
  

  בדצמבר 31   רבספטמב 30   בספטמבר 30
2014  2013  2013  

  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  רכוש שוטף

  1,137  10,306  3,983  מזומנים ימזומנים ושוו

  20  1  -  חייבים ויתרות חובה

3,983  10,307  1,157  

  השקעות פיננסיות

  48,439  39,582  43,735  נכסי חוב סחירים 

  48,439  39,582  43,735  פיננסיותההשקעות הסך כל 

  49,596  49,889  47,718  הנכסיםסך כל 

  5  -   281  זכאים ויתרות זכות

  49,591  49,889  47,437  ויות העמיתיםזכ

  49,596  49,889  47,718  וזכויות העמיתים ייבויותההתחכל סך 

 

  

  
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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קרן השתלמות לעובדי המדינה   
  

   הכנסות והוצאות מצרפיים ותדוח
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   לתקופה של תשעה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  הסתיימה ביוםחודשים ש

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"ש אלפי  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  )הפסדים( הכנסות

  )365(  43  318  29  926  נטו, ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  64,577  22,058  26,194  50,404 67,407 מנכסי חוב סחירים

  10,234  3,286  )3,419(  8,950 )1,885( מנכסי חוב שאינם סחירים

  44,923  16,439  11,960  29,757 24,225 ממניות

  67,709  26,167  14,700  37,923  34,967  מהשקעות אחרות

124,714  127,034  49,435  67,950  187,443  

  42  2  )8(  38  8 נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  187,120  67,995  49,745  127,101  125,648 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  7,141  1,750  1,580  5,180 3,916 דמי ניהול

  1,907  487  436  1,341 1,232 עמלות ניהול ההשקעות

  1,108  476  218  809  1,089 מסים

  10,156  2,713  2,234  7,330  6,237 ההוצאותסך כל 

  176,964  65,282  47,511  119,771  119,411  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

  

   
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

   מסלול כללי –הכנסות והוצאות  ותדוח
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   לתקופה של תשעה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"פי שאל  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  )הפסדים( הכנסות

  )398(  32  316  3  913  נטו, ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  63,503  21,765  26,067  49,551 67,184 מנכסי חוב סחירים

  10,234  3,286  )3,419(  8,950 )1,885( מנכסי חוב שאינם סחירים

  44,923  16,439  11,960  29,757 24,225 ממניות

  67,709  26,167  14,700  37,923  34,967  מהשקעות אחרות

124,491  126,181  49,308  67,657  186,369  

  42  2  )8(  38  8 נטו, אחרות) הוצאות(הכנסות 

  186,013  67,691  49,616  126,222  125,412 סך כל ההכנסות

 הוצאות

  6,988  1,713  1,549  5,069 3,839 דמי ניהול

  1,896  486  432  1,336 1,226 עמלות ניהול ההשקעות

  1,108  476  218  809  1,089 מסים

  9,992  2,675  2,199  7,214  6,154 ההוצאותסך כל 

  176,021  65,016  47,417  119,008  119,258  ת לתקופהעודף הכנסות על הוצאו

   
  
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

  ללא מניותמסלול  –הכנסות והוצאות  ותדוח
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  שה לתקופה של שלו  לתקופה של תשעה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  הכנסות

  33  11  2  26  13  נטו, ממזומנים ושווי מזומנים

 :מהשקעות

  1,074  293  127  853  223 מנכסי חוב סחירים

223  853  127  293  1,074  

  1,107  304  129  879  236  סך כל ההכנסות

 הוצאות

  153  37  31  111  77 דמי ניהול

  11  1  4  5  6 עמלות ניהול ההשקעות

  164  38  35  116  83 ההוצאותסך כל 

  943  266  94  763  153  עודף הכנסות על הוצאות לתקופה

   
  
 .ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםדוחות הכספיים לאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

   על השינויים בזכויות העמיתים מצרפיים ותדוח
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   לתקופה של תשעה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  2,210,089  2,236,367  2,390,036  2,210,089  2,358,657  תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

  338,613  96,021  94,130  259,126  254,099 תקבולים מדמי גמולים

  )302,982(  )65,506(  )75,111(  )230,178(  )239,658(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  10,521  2,827  1,786  9,655  4,169 ותהעברות מקרנות השתלמ

 העברות צבירה מהקרן

  -  -  -  -  )15( פנסיההעברות לקרנות 

  )74,548(  )20,132(  )25,694(  )53,604(  )64,005( העברות לקרנות השתלמות

  )64,027(  )17,305(  )23,908(  )43,949(  )59,851( נטו, העברות צבירה

   עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  176,964  65,282  47,511  119,771  119,411 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

סוף התקופהזכויות העמיתים ל  2,432,658  2,314,859  2,432,658  2,314,859  2,358,657  

  

   
 .יים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםדוחות הכספלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

   מסלול כללי –על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   לתקופה של תשעה 
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   מברבספט

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  2,160,575  2,187,675  2,340,994  2,160,575  2,309,066  תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

  334,274  94,752  92,981  255,877  250,985 תקבולים מדמי גמולים

  )299,676(  )64,977(  )74,632(  )227,210(  )236,818(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  9,211  2,632  1,786  8,345  3,838 ות השתלמותהעברות מקרנ

בין מסלוליםהעברות   2,090  1,778  2,078  128  2,958  

 העברות צבירה מהקרן

  -  -  -  -  )15( פנסיההעברות לקרנות 

  )72,853(  )19,965(  )24,326(  )52,290(  )62,106( העברות לקרנות השתלמות

  )1,444(  )291(  )1,077(  )1,113(  )1,077(  ן מסלוליםביהעברות 

  )62,128(  )17,496(  )21,539(  )43,280(  )57,270( נטו, העברות צבירה

   עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  176,021  65,016  47,417  119,008  119,258 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

וף התקופהסזכויות העמיתים ל  2,385,221  2,264,970  2,385,221  2,264,970  2,309,066  

  

   
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

  ללא מניותמסלול  –על השינויים בזכויות העמיתים  ותדוח
  
  

  לשנה

  שהסתיימה  לתקופה של שלושה   ה של תשעה לתקופ
  ביום  חודשים שהסתיימה ביום  חודשים שהסתיימה ביום

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
   בספטמבר

30 
  בדצמבר 31   בספטמבר

2014  2013  2014  2013  2013  

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )מבוקר

בלתי (
  )רמבוק(  )מבוקר

  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"אלפי ש

  49,514  48,692  49,042  49,514  49,591  תחילת התקופהזכויות העמיתים ל

  4,339  1,269  1,149  3,249  3,114 תקבולים מדמי גמולים

  )3,306(  )529(  )479(  )2,968(  )2,840(  תשלומים לעמיתים

 העברות צבירה לקרן

  1,310  195  -  1,310  331 העברות מקרנות השתלמות

בין מסלוליםהעברות   1,077  1,113  1,077  291  1,444  

 העברות צבירה מהקרן

  )1,695(  )167(  )1,368(  )1,314(  )1,899( העברות לקרנות השתלמות

  )2,958(  )128(  )2,078(  )1,778(  )2,090(  בין מסלוליםהעברות 

  )1,899(  191  )2,369(  )669(  )2,581( נטו, העברות צבירה

 עודף הכנסות על הוצאות לתקופה
  943  266  94  763  153 מועבר מדוח הכנסות והוצאות

קופהסוף התזכויות העמיתים ל  47,437  49,889  47,437  49,889  49,591  

  
  
 .דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהםלאורים המצורפים יבה
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 קרן השתלמות לעובדי המדינה
  

  ביאורים לדוחות הכספיים ביניים
  

  כללי -  1ביאור 

 

הקרן הינה קופת גמל ענפית . השתלמות לשכירים מאושרת כקרן") הקרן" -להלן (קרן השתלמות לעובדי המדינה   .א
, עובד מדינה  :ומיועדת לכל אחד מאלה 2005-ה"התשס, )קופות גמל(כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 

לרבות , המדורג בדירוג המינהלי או בדירוגים אחרים, או עובד בתאגיד ממשלתי או בתאגיד שהיה תאגיד ממשלתי
או עובד בדירוג המינהלי או מקביל בארגונים אחרים שהדירקטוריון יאשר את , יל לדירוג המינהליעובד בדירוג מקב

 . וגמלאי שהיה עובד כאמור בהגדרה זו, הצטרפותו
 .הקרןעוסקת בניהול ") החברה" -להלן (מ "בע קרן ההשתלמות לעובדי המדינהחברה לניהול ה

  .1981, במרץ 11 ביוםהקרן הוקמה במסגרת הסכמי שכר בסקטור הציבורי 
  

 .  הקרן מאושרת כקרן השתלמות לשכירים  .ב
תוקף האישור הקיים בידי . ביטוח וחסכון במשרד האוצר, תוקף האישור מוארך מדי שנה על ידי אגף שוק ההון

  .2014, בדצמבר 31החברה נכון למועד אישור הדוחות הכספיים הינו עד ליום 

 

עמיתי הקרן רשאים להצטרף לכל אחד מן . מסלול כללי ומסלול ללא מניות: מסלולי ההשקעה הבאים קיימים בקרן   .ג
 .ואף לפצל את כספם בין שני המסלולים בהתאם לבחירתם, ל"המסלולים הנ

 

 
  מדיניות חשבונאית -  2ביאור 

  

 -להלן ( 2014, בספטמבר 30ושלושה חודשים שהסתיימו ביום תשעה הדוחות הכספיים התמציתיים לתקופות של   .א
של המוסד  14' של הקרן נערכו במתכונת מתומצתת בהתאם לתקן חשבונאות מס") ות כספיים בינייםדוח"

ביטוח , בהתאם להנחיות הממונה על שוק ההון, "דיווח כספי לתקופות ביניים" -הישראלי לתקינה בחשבונאות 
 .1964 -ד "התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(ובהתאם לתקנות מס הכנסה , וחיסכון במשרד האוצר

 

, הינם עקביים לאלה, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים ביניים, עיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב  .ב
יש לעיין בתמצית . אלא אם נאמר אחרת, 2013, בדצמבר 31אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום 

 .ולביאורים שנלוו אליהם 2013, בדצמבר 31 דוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים ליום

 

מאחר שאינם מוסיפים מידע מהותי על המידע הכלול , בדוחות הכספיים לא נכללו דוחות על תזרימי המזומנים  .ג
 .בדוחות

 
  אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  -  3ביאור 

  
לקבלת שירותי תפעול החל  בהסכםמ "מ ועם לאומי שירותי שוק ההון בע"החברה התקשרה עם בנק לאומי לישראל בע

  .במקום בנק יהב 2014, בינואר 1מיום 
  

  
  


