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  תיאור עסקי הקופה  .א
  
ועמיתיה הינם עובדי בנק לאומי לישראל  1934הוקמה בשנת , מ"קופת התגמולים של פקידי בנק לאומי לישראל בע  .1

  ").הבנק" -להלן (מ "בע
  
, מ"היא היתה מאוגדת כחברה בע 2008ביולי  31ועד ליום , ל מפעלית לתגמולים לשכיריםהקופה הינה קופת גמ  .2

החזיק בחלק , מ"בנק לאומי לישראל בע -והמעסיק , מהנכסים וברוב אמצעי השליטה 100% -העמיתים החזיקו ב
  .מאמצעי השליטה בה

  
במהלכו היא פוצלה לחברה , קופה שינוי ארגוניעברה ה  2008ביולי  31ביום , בהתאם לחקיקה שבאה בעקבות ועדת בכר  .3

החברה לניהול קופות התגמולים של " - מנהלת החברה המנהלת של קופות גמל ולקופת גמל המנוהלת בנאמנות על ידי 
  ").החברה" -להלן (מ "עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע

  
  .מאמצעי השליטה בה 100% - המחזיקים ב, חברי החברה הינם העמיתים הפעילים של הקופות  .4
  
י הבנק "הוצאותיה ממומנות ע, היא אינה גובה דמי ניהול מעמיתי הקופות ועל כן אין לה הכנסות, לחברה אין הון עצמי  .5

  .ועל כן אין לה הוצאות, כמפורט בנספח לתקנון החברה -
  
הקופה סגורה להצטרפות עמיתים . שנים 56.4 צעעמיתים שגילם הממו 5,985מנתה הקופה  2009בדצמבר  31ביום   .6

  .למעט שובם חזרה של עמיתים שעברו לקופה אחרת טרם שפרשו מעבודתם בבנק, חדשים
  
כולל (ח "מליוני ש 35 ונמשכו מהקופה, 2008ח בשנת "מליוני ש 67לעומת , ח"מליוני ש 69 הופקדו בקופה 2009בשנת   .7

  .2008ח בשנת "ני שמליו 60לעומת , )העברה לקופות אחרות
  
  .2008שנת לעומת  26% -כגידול של  -ח "מליוני ש 3,527 - הסתכמו בכ 2009בדצמבר  1נכסי הקופה נטו ליום   .8
  
בשקלים לא  32% -כ, 2008בשנת  49% -לעומת כ, בצמודי מדד 40% -כ: התפלגו נכסי הקופה כדלהלן 2008בסוף שנת   .9

 3% -כ, 2008בשנת  16% -לעומת כ, )ל"בארץ ובחו(ע אחרים "וני במניות 25% -כ, 2008בשנת  31% -לעומת כ, צמודים
  .2008בשנת  4% -לעומת כ, )ל"ח בחו"כולל אג( ח"בצמודי מט

  
) 12.82%(לעומת תשואה נומינלית שלילית בשיעור , 25.06% תשואה נומינלית חיובית בשיעור 2009הקופה הניבה בשנת   .10

  .2008בשנת 
  

סטיית . 7.68% - כ השנים האחרונות 10 - וב 5.92% - השנים האחרונות כ 4 - ומינלית השנתית הממוצעת בהתשואה הנ  .11
  .9.76% -כ השנים האחרונות 10 - התקן ב

  
  :להלן השינויים שחלו בתקנון הקופה במהלך שנת הדוח  .12

  

  :ורט להלןכמפ, לתקנון הקופה 1' עודכנה מדיניות ההשקעה הקבועה בנספח א 2009 סבמר 30ביום   
  

 .מתיק המניות של הקופה 50%ל לא יעלה על "שיעור ההחזקה במניות חו -
  

  .מנכסי הקופה 3%לא יעלה על , שיעור ההחזקה בקרנות השקעה לא סחירות ומוצרים מובנים -
  

ח קונצרניות ישראליות ופקדונות "אג, ח ממשלת ישראל"כולל אג( כ ההחזקה בנכסים שקליים וצמודי מדד"שיעור סה -
  .   מנכסי הקופה 50% -לא יפחת מ, )נקים בישראלבב

  

  .מנכסי הקופה 15%לא יעלה על , )ממשלות וקונצרנים, ל"ח חו"כולל אג( ח"שיעור ההחזקה במט -
  

   .  מנכסי הקופה 20%לא יעלה על , )ל"כולל מניות חו(ח "כ החשיפה למט"שיעור סה -
  

 )מינוס AA )AA-בדירוג  2/3מתוכן לפחות (כסי הקופה מנ 5%לא יעלה על , ל"ח קונצרניות חו"שיעור ההחזקה באג -
  )או דרוג שווה ערך, ומעלה

  

  .מנכסי הקופה 40%לא יעלה על , ח קונצרניות ישראליות"שיעור ההחזקה באג, 31.12.2010עד ליום  -
   .הקופה מנכסי 30%לא יעלה על , הבנקים הגדולים 5פיקדון /ח"ח קונצרניות ישראליות שאינן אג"שיעור ההחזקה באג

, )לעיל 3כמפורט בסעיף (עיף זה נועד להתאים את מדיניות ההשקעה שנקבעה בעת ההתארגנות לשינוי המבני בקופה ס
   .  למצב הקיים בתיק השקעות הקופה

  

ומעלה  )מינוס AA )AA-לפחות בדירוג  65%: מדורגות כדלהלןתהיינה , ח קונצרניות ישראליות שמחזיקה הקופה"אג -
  . ומעלה או דירוג שווה ערך Aלפחות בדרוג  10% -ו, ומעלה או דירוג שווה ערך A+בדרוג  10%, ה ערךאו דירוג שוו

  
  .229ואישור מס הכנסה שמספרו  2010בדצמבר  31לקופה אישור קופות גמל לתגמולים עד ליום   .13
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  המצב הכספי של הקופה ותוצאות פעילותה  .ב
  
  

  ים לעמיתים ובצבירהבתשלומ, התפתחויות בתשלומים לקופה  .1
  

  :2009 - 2008בנכסי הקופה בשנים ) קיטון(הלן פירוט הגורמים לגידול ל
  

  :כדלקמן, צבירה נטו )1
2009  2008  

  ח"שלפי א  ח"לפי שא

 
  67,006   69,038    פקדותה

  )37,188(  )18,839(    שיכותמ

  )23,170(  )15,711(    עברת זכויות נטוה

          

  6,648   34,488    נטו, צבירה

  

  

  :שהניבו נכסי הקופה כדלקמן) הפסדים(רווחים   )2
2009  2008  

  ח"שלפי א  ח"לפי שא

  

  )416,269(  670,344    נטו, מניירות ערך) הוצאות(כנסות ה

  5,676   32,706    כנסות מפקדונות והשקעות אחרותה

          

    703,050  )410,593(  

  
  
  יתוח התשואה בשנת הדוחנ .2
  

בשנת  )12.82%(בשיעור שלילית נומינלית לעומת תשואה , 25.06% הניבה הקופה תשואה נומינלית בשיעור 2009שנת ב

2008.  

  . 7.08%-כ תשואה הנומינלית השנתית הממוצעת של הקופה בחמש השנים האחרונות הינהה
  

קעה בשוק ההון בהם השקיעה דומה לשקלול השינויים במדדים של אפיקי ההש, 2009תשואה שהניבה הקופה בשנת ה

  ).דוח ניתוח יעילות ההשקעות - לסקירת ההנהלה  5פירוט נוסף ראה בסעיף (הקופה 

  

  :להלן השינוי במדדים המתייחסים למרכיבים העיקריים של נכסי הקופה
  

  .3.82% עלה בשיעור) מדד ידוע(דד המחירים לצרכן מ

  .10.33% רח ממשלתיות צמודות מדד עלה נומינלית בשיעו"דד אגמ

  .88.80% נומינלית בשיעורעלה " 100תל אביב "דד מניות מ

  

נבעה בעיקרה מעליות בשערי המניות הסחירות ומהעליות בשערי אגרות החוב  2009התשואה שהשיגה הקופה בשנת 

  .הסחירות

  

שואה לת 7.0% - ותרם כ, מסך נכסי הקופה 62% - מרכיב אגרות החוב הסחירות היווה בממוצע במהלך השנה כ

  .שהניבה הקופה 25.06% מתוך תשואה שנתית בשיעור, הנומינלית
  

   . תשואהל 13.1% - כתרמו ו, מנכסי הקופה 19%  - מניות וניירות ערך סחירים אחרים היוו במהלך השנה כ
  

  .תשואהל 3.5% - כ תרמו מנכסי הקופה ו 15%  -היוו במהלך השנה כ, פקדונות והלוואות, אגרות חוב בלתי סחירות
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  )המשך(המצב הכספי של הקופה ותוצאות פעילותה   .ב
  

  והשינויים במבנה הנכסים, הסיכונים, דיניות ההשקעותמ  .3
  

, מדיניות ההשקעות של הקופה הושפעה מההתפתחויות הכלכליות במשק שהביאו לשינויים בהרכב נכסי הקופה
  :כמפורט להלן, בהשוואה לשנה הקודמת

  

  :ת חלו השנה השינויים הבאיםח מדדיות סחירו"בהשקעה באג .1

 סוףב 33% -כ לעומת ,2009 שנת בסוף 27%  - כל ירד ההשקעות בתיק אלה חוב אגרות של היחסי משקלן  )א

  .2008 שנת
  

 הקופה שבנכסי הסחירות המדד צמודות החוב אגרות של 2009 שנת בסוף המשוקללת הממוצעת התקופה  )ב
  :הינה

  .ממשלתיות חוב באגרות שנים  4.53  )1
  .אחרות חוב באגרות שנים  4.27  )2

  
 6% -  כ לעומת ,הקופה מנכסי 4% -כל 2009 בסוף ירדו מועד ארוכי מדד צמודי והלוואות בפקדונות ההשקעות  .2

 1.73 של ממוצעת לתקופה 0.99% -כ של לפדיון ממוצעת תשואה נושאים אלו והלוואות פקדונות .2008 תשנ בסוף
  .שנים

  
 בסוף 12% -כ לעומת ,הקופה נכסי מכלל 9% -כל 2009 שנת בסוף ירד סחירות לא חוב גרותבא ההשקעות מרכיב  .3

  .2008 שנת
  
 מנכסי 25% -כל 2009 שנת בסוף עלה )סחירים ע"ני( והמירים אופציות ,במניות הקופה של ההחזקות שיעור  .4

  .2008 שנת סוףב 14% -כ לעומת ,הקופה
  

 הקבועה ההשקעה למדיניות בכפוף -  הדירקטוריון להחלטות בהתאם בענק ההשקעות בתיק המניות מרכיב יעורש
 בכל המניות הרכב .ההשקעות ועדת י"ע לעת מעת נקבע ,השונים הענפים לפי המניות תיק הרכב .הקופה בתקנון

  .ההשקעות ועדת להנחיות בהתאם ,הקופה של ההשקעות תיק את המנהלת ע"ני פסגות י"ע נקבע ,ענף
  
  31% -לכ 2009 שנת בסוף עלה ,שקלית ריבית הנושאים צמודות בלתי סחירות ח"ואג מזומנים ,השקלי האפיק  .5

 תשואה ,הקופה מנכסי 28% -כ המהוות זה באפיק החוב לאגרות .2008 שנת בסוף 30% - כלעומת , מנכסי הקופה
  .שנים 1.94 של ממוצעת לתקופה 2.62% של לפדיון ממוצעת

  
  .פתוחים קרדיטוריים פקדונות בתנאי שקלית רבית יםנושא ישראלי במטבע המזומנים

  
  .הנגזרות בשוק מיוחדת פעילות ביצעה לא הקופה  .6
  
 לעמיתים תשלומים לממן כדי דיו גבוה זה שיעור .הקופה מנכסי 86% -כ מהווים והסחירים הנזילים הנכסים  .7

 חלק של מהעבודה מוקדמת שהפרי של במהלך והן גיל עקב לגמלאות פרישה של הרגיל במהלך הן ,מושכים
  .מהעמיתים

  
  
  

  דיניות ההשקעות בתקופה שלאחר יום המאזןמ  .4
  

  . לא חלו שינויים משמעותיים בהרכב  נכסי הקופה 2010מרס -מהלך החודשים ינוארב
  
 יוביתחהיתה  28.2.10ועד  1.1.10 -בתקופה מ, 2010שואת הקופה הנומינלית המצטברת בחודשים הראשונים של שנת ת

  ).1.78% -ריאלית ( 1.10% בשיעור
  
  
  
  וצאות ודמי ניהולה  .ג

  
נושא הבנק , לתקנון חברת הניהול 45י סעיף "כיון שעפ, אין נגבים דמי ניהול מהעמיתים, לתקנון הקופה 11י סעיף "עפ

  .החברה והקופות שבניהולההקשורות בפעילות חברת הניהול בכל הוצאות 
  



 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
 

  דוח דירקטוריון
  
  

 

  הקשרן למדיניות ההשקעות של הקופהההתפתחויות הכלכליות במשק ו  .ד
  
 כללי .1
  

הירידה . 2007 - 2005בשנים  5% -ולמעלה מ 2008בשנת  4%לאחר עליה בתוצר של , 0.5%הסתכמה בצמיחה של  2009שנת 
החל מהרבע השני של , עם זאת. 2009נמשכה גם בתחילת שנת , 2008בפעילות הכלכלית שהחלה עוד במחצית השנייה של שנת 

הרי שכבר מהרבע השני רשם , בחישוב שנתי 3.2%ובעוד שברבע הראשון נרשמה צמיחה שלילית של , ההתכווצות השנה נבלמה
ירד התוצר המקומי הגולמי לנפש , חרף הצמיחה שנרשמה. המשק צמיחה חיובית שהלכה והתעצמה ברבעון השלישי והרביעי

ג הגבוה "התמ. בממוצע 4% -שהסתכמה ב OECD -גון הג לנפש בארצות אר"שיעור נמוך מירידת התמ - 1.3% -בשיעור של כ
  . תוצר 6%לעומת גירעון מתוכנן של , מהתוצר 5.15% -היה בין הגורמים שהביאו לגירעון נמוך מהתכנון המקורי , מהתחזיות

  
ות מדינ"אל ה" המדינות המתפתחות"את ההחלטה להעביר את סיווג השוק המקומי מ MSCIפרסמה חברת  2009בחודש יוני 
  .  2010ההחלטה צפויה להיכנס לתוקפה במאי ". המפותחות

  
הביאה להתמתנות שיעור , ח על ידי בנק ישראל"רכישת מט. 0.7% -שער החליפין של השקל מול הדולר יוסף בשיעור קל של כ

  .  התחזקות השקל מול הדולר
  

העליה נתמכה בסביבת הריבית . ל הממשלהמעל ליעד יציבות המחירים ש, 3.9% -כב 2009האינפלציה במשק הסתכמה בשנת 
בשל , ריבית נמוכה זו תמכה בעליות בשוק הדיור. השיעור הנמוך מאז ומעולם במשק המקומי - 0.5% -הנמוכה שהגיעה עד ל

עקב החריגה מגבול יעד יציבות . עלית המחירים בעקבות הביקוש הגובר לדירות להשקעה וההוזלה שחלה במחירי המשכנתאות
  .לקראת סוף השנה החל הבנק המרכזי בתהליך העלאת הריבית, והשיפור בנתונים הריאליים במשק המחירים

  
המדדים . שהחלו כחודשיים לאחר תחילת השנה, 78.7% -עליות שערים חדות בשיעור של כ 2009בשוק המניות נרשמו בשנת 

ח "גם בשוק האג. דינות מפותחות בעולםהמקומיים רשמו תשואה עודפת על פני המדדים המובילים בבורסות הפועלות במ
העליות הביאו לצמצום ניכר . לאחר שנראה היה כי החששות מפני קריסת חברות נחלשו ,הקונצרני נרשמו עליות שערים חדות

  . ממשלתיהח "אגהתשואות המניות לבין  תשואותשבין  בפער
  
  
  
 היציאה מהמשבר הגלובלי והשלכותיו על המשק הישראלי .2
  

קיפאון האשראי בעולם ניכר בפעילות הריאלית של המשקים והעלה סימני שאלה רבים לגבי . חלה בפסימיות רבהה 2009שנת 
ב "בארה, היה קצב הצמיחה במחצית הראשונה של השנה, חרף הכספים הרבים שהוזרמו על ידי הרשויות. עתיד הצמיחה

, החלו משקי העולם לצאת מהמשבר, יה של השנהבמהלך המחצית השנ. אף נמוך מהתחזיות המוקדמות, ובמדינות נוספות
ההתאוששות הובלה על ידי הכלכלה . ההדרדרות בפעילות הריאלית נבלמה ובמרבית המשקים אף ניכרה התאוששות

לצד המשך המדיניות המוניטארית , האמריקאית ונתמכה בפעילות הממשלות שנתנו תמריצים והביאו להרחבה פיסקאלית
הביאה לגירעונות עצומים ולירידה ביחס חוב לתוצר במרבית הכלכלות , יסקאלית המרחיבההמדיניות הפ. המרחיבה
  ). יוון וספרד, כגון אירלנד(חלה ירידה בדירוג האשראי של חלק מהמשקים , כתוצאה מכך. המפותחות

  
עליה ניכרת בשיעור תוך , תסתיים בצמיחה שלילית במרבית הכלכלות המפותחות 2009נראה כי שנת , למרות השיפור המסתמן

  ). ב ובמדינות גוש האירו"ואף למעלה מזה בארה 10% -שהגיע לכ(האבטלה 
  

תחזיות הצמיחה של הבנק המרכזי עודכנו . ניכר שהשפל מאחורינו 2010בתחילת שנת , למרות רגישותה של הסביבה הכלכלית
  ).הקודמת בתחזית 2.5%לעומת צפי לצמיחה של ( 3.5%כלפי מעלה והן עומדות היום על 

  
  
 התוצר העסקי וענפי המשק .3
  

שיעור צמיחת התוצר העסקי נובע . 2007 - ב 5.6% -ו 2008 - ב 4.5%לאחר עליה של , 0.4% - ב 2009התוצר העסקי ירד בשנת 
  . מירידה חדה ברבע הראשון של השנה והתאוששות ברבעים שלאחר מכן

  
מגמה זו משתקפת . משמעותית של הפעילות העסקית במשקמצביע על עליה , סקר החברות של בנק ישראל לרביע הרביעי

.  ל ולשוק המקומי"הנשען על עליה במכירות לחו, הצפי הינו להמשך גידול הפעילות העסקית. במרבית הענפים בסקטור העסקי
  . בענף בתי המלון טרם נרשמה עליה בפעילות והציפיות בענף ממשיכות להיות פסימיות, מנגד

  
  



 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
 

  דוח דירקטוריון
  
  

 

  )המשך(כלכליות במשק והקשרן למדיניות ההשקעות של הקופה ההתפתחויות ה  .ד
  
 
 תקציב המדינה ומימונו .4
  

, מהתוצר 5.15% -המהווים כ, ח"שמיליארד  39.3 -בכ 2009הסתכם בשנת ) ללא מתן אשראי נטו(הגירעון בתקציב המדינה 
לעומת , חל בחודשים הראשונים של השנההתאפיינה בגירעון רצוף שהלך וגדל ה 2009שנת . תוצר 6%לעומת גירעון מתוכנן של 

דצמבר נעצרה מגמת הגידול  -בחודשים נובמבר. השנים האחרונות בהן מרבית הגירעון נצברה בחודשים האחרונים של השנה
ניתן לייחס לצד ההכנסות  ,את הגירעון הנמוך ביחס לתכנון המקורי. 2010רעון וסביר כי מגמה חיובית זו תימשך גם בשנת יבג

  . ג גבוה מהחזוי"תת ביצוע בהוצאות הריבית ותמ, גבוה ביחס לתכנון המקורי שהיה
  
  
  
  
  סחר חוץ ותנועות הון .5
  

 13.2רעון בסך ילעומת ג, מיליארד דולר 5.1 -הצטמצם הגירעון המסחרי של ישראל בצורה ניכרת והסתכם ב 2009בשנת 
כתוצאה מירידה , מהירידה החדה בערך יבוא הדלק הירידה בגירעון המסחרי הושפעה בעיקר. 2008מיליארד דולר בשנת 

על רקע המשבר , וכן מירידה חדה יותר במונחים דולריים נומינליים ביבוא ביחס ליצוא 2008בולטת במחירו לעומת שנת 
  . הכלכלי והירידה בהיקפי הסחר בעולם

  
, )תוצר 3.7%(מיליארד דולר  7.2 -של כ שהסתכם בעודף, גדל באופן חד החשבון השוטף של מאזן התשלומים 2009במהלך שנת 

את הגידול בעודף . 2007בשנת ) תוצר 2.8%(מיליארד דולר  4.6 -ו 2008בשנת ) תוצר 1%(מיליארד דולר  2.1לעומת עודף של 
 י גידול"אלו קוזזו ע. יחד עם עלייה קלה בעודף של חשבון השירותים, ניתן לייחס בעיקר לירידה בגירעון בחשבון הסחורות

  .הגירעון של חשבון ההכנסות
  

הרחבה זו הורגשה . חל בהן צמצום ניכר בשל המשבר הפיננסי 2008לאחר שבשנת , התרחבו תנועות ההון הפיננסיות 2009בשנת 
  . 2007הן בקרב תושבי חוץ והן בקרב ישראלים וההשקעות הפיננסיות הגיעו אף מעל לרמתן בשנת 

  
  
  
 
 ח"שער החליפין ויתרות המט .6

 
מגמה זו זהה למגמה . מול האירו 2.7% -בשער השקל מול הדולר ובפיחות של כ 0.7% -הסתיימה בייסוף קל של כ 2009שנת 

  . ח"בעולם והתמתנה בשל התערבותו של בנק ישראל במסחר באמצעות רכישת מט
  

מיליארד  42.5 -עומת כל, מיליארד דולר 60.6 -חל גידול משמעותי ביתרות מטבע החוץ שעמדו בסוף השנה על כ 2009בשנת 
  .  2008דולר בסוף שנת 

  
  
  
 אינפלציה ומדיניות מוניטרית .7

 
עליות . 3% -1%וחרג שוב מיעד יציבות המחירים של הממשלה שהוגדר  3.9%עלה מדד המחירים לצרכן בשיעור של  2009בשנת 

עליות ). 6.5%(ף התחבורה והתקשורת וסעי, שתרם כשליש לעלייה הכוללת במדד, )5.6%(מחירים בולטות נרשמו בסעיף הדיור 
העליות . המחירים בשוק הדיור נתמכו בביקוש גובר לדירות להשקעה ובהוזלת מחירי המשכנתאות בשל הריבית הנמוכה

תרמו , עליות המחירים היזומות שחלו במהלך השנה, בנוסף. במחירי התחבורה והתקשורת נתמכו בעיקר בעלית מחירי הדלקים
  .   הכוללת במדד החוז לעלילמעלה מנקודת הא

  
, בלבד 0.5% -שכללו הפחתה של הריבית לכ, בנק ישראל סייע לכלכה הריאלית וביצע פעולות להרחבה מוניטארית משמעותית

ח "כללו התערבות במסחר במט, הצעדים הלא שגרתיים של בנק ישראל. לצד הרחבה כמותית גדולה של אמצעי התשלום
והריבית  2009הסתיימו בחלקן במהלך חודש אוגוסט , על בסיס סדיר, התערבויות אלו .תיח הממשל"והתערבות בשוק האג

 .אך עדיין נותרה נמוכה, החלה לעלות
  
  



 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
 

  דוח דירקטוריון
  
  

 

  )המשך(ההתפתחויות הכלכליות במשק והקשרן למדיניות ההשקעות של הקופה   .ד
  
  
  
 שוק ההון .8
  

ה החלו מרבית השווקים לרשום עליות שערים כחודשיים לאחר תחילת השנ. תיזכר כשנת ההתאוששות מהמשבר 2009שנת 
כפי שהתחושה שהגרוע מכל , תמכו בעליות, הריביות הנמוכות בעולם מחד ועצירת ההתדרדרות הריאלית מאידך. חדות

המדדים המקומיים הקדימו בעליות ואף רשמו תשואה עודפת על פני המדדים המובילים . מאחורינו תרמה אף היא לעליות
גם בשוק הסולידי נרשמו עליות שערים חדות לאחר שנחלשו החששות מפני . ל"ת המערביות והמפותחות בחובבורסות המדינו
חברות , חרף העליות. ממשלתיהח "אגההעליות הביאו לצמצום ניכר בפער שבין תשואות המניות לבין תשואות . קריסת חברות

  . לא מעטות החלו לפעול במטרה להגיע להסדרי חוב
  

גיוס ההון החלה ההתאוששות ברבעון בואילו , החל ברבע השני של השנה, ההתאוששות בגיוס החוב. שב לתפקדשוק ההנפקות 
  . במהלכו הונפקה חצי מהכמות השנתית, האחרון של השנה

  
  
 
 שוק המניות .9

 
, 79% -בכ 2009מדד המניות וניירות הערך הניתנים להמרה עלה בשנת . עליות שערים חדות 2009שוק המניות רשם בשנת 
ואת , אפיינו את מדדי המניות הקטנות 100% -עליות שערים חדות של למעלה מ.  2008בשנת  46% -לאחר ירידה של למעלה מ

 15ן "מדד הבנקים ומדד הנדל. 147% -רשם תשואה של כ 50מדד היתר . 2008מדדי המניות שרשמו מימושים כבדים בשנת 
שהושפעה במידה  149.8%בשיעור רשם גם הוא עלייה בולטת  75א "מדד ת. בהתאמה 125% -וכ 114% - רשמו תשואה של כ

 2008התנודתיות שאפיינה את המסחר בשנת . רבה מזינוק בשערי המניות הקשורות לקידוחי הגז שהתגלה מול חופי ישראל
  . 2007התמתנה ולקראת סוף השנה חזרה סטיית התקן אף לרמותיה בסוף 

  
בהמשך . 2008 -מהמחזור ב 17% -ירידה של כ - ח"שמיליארד  1.5 - בכ 2009תכם בשנת מחזור המסחר היומי הממוצע הס

מיליארד  1.1 -גם ברבעון הראשון של השנה המשיך המחזור היומי הממוצע להתכווץ והסתכם בכ, 2008למגמה שחלה בסוף 
ור במחזור המסחר והוא התייצב חל שיפ, עם התגברות התיאבון לסיכון והעליות שנרשמו בשוק המניות המקומי. בלבד ח"ש

  .  ח"שמיליארד  1.6 - ברמה של כ
  
  
 

 האפיק הסולידי .10
 

 9.7% -לאחר עליה של כ, 2.5% -בעוד שהשקליות רשמו עליה של כ. אגרות החוב הממשלתיות רשמו במהלך השנה עליות שערים
באמצעות רכישה , ח"ישראל בשוק האגבמהלך השנה התערב בנק . 10.3%-רשמו צמודות המדד עליות של כ ,2008בשערן בשנת 

בעקבות הירידה . במטרה לסייע לפעילות הריאלית במשק, על מנת להוריד את הריבית ארוכת הטווח, ישירה של אגרות חוב
שהסתכמו , חלה עליה חדה בהיקף הנפקות הממשלה, 2009בהכנסות המדינה ממיסים והגידול בהוצאות הממשלה במהלך שנת 

  .  2008בשנת  ח"שמיליארד  35 -לעומת כ, ח"ש מיליארד 68.8 -בכ
  

שהיו אגרסיביות , רשמו אגרות החוב הקונצרניות עליות שערים חדות, לעומת אגרות החוב הממשלתיות שרשמו עליות מדודות
ות חזר לרמ 20פער התשואות של מדד התל בונד . 2008ן שרשמו ירידות חדות בשנת "יותר באגרות חוב של חברות מתחום הנדל

 3% -חזר לפער תשואות של כ 40ואילו מדד התל בונד , בשיאו של המשבר 4% -לעומת פער של כ, ח ממשלתי"מאג 1.9% -של כ
 .  בשיאו של המשבר 8.5% -לעומת פער תשואות של כ, ח ממשלתי"מאג

  
על רקע , מנייתיםומעבר לאפיקים ה, הינם הפחתה במזומנים ובפיקדונות, השינויים הבולטים ביותר באפיקי ההשקעה

  .ההתייצבות שחלה בשווקים והגידול בתיאבון לסיכון
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  :לעומת השנה הקודמת, השינויים הנומינליים במדדי המחירים של אפיקי ההשקעה העיקריים בשנת הדיווח  .11

  
    2009 2008 
 

 )51.14( 88.80   100א "תמדד 
 )46.41( 78.79  כל המניות וההמירים בישראל 

 )46.19( 74.86   25א "מדד ת
 9.55  10.33     ח ממשלתיות צמודות מדד"מדד אג
 9.50  5.91  ח ממשלתיות כללי "מדד אג

 4.52  3.82  ) מדד ידוע(מדד המחירים לצרכן 
 9.67  2.52  ח ממשלתיות שקליות "מדד אג

 )3.53( 1.15  סל המטבעות 
 3.42  0.17  ח "ח ממשלתיות צמודות מט"מדד אג

 )1.14( )0.71(     ב"השער היציג של דולר ארה
  
  

  תגמולים קופות ה  .12
  

תשואה נומינלית תגמולים הניבו קופות ה 2009בשנת , ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לפי נתונים שפרסם אגף שוק ההון
, 24% -ל כשבשיעור עלו סך נכסי הקופות . 2008בשנת  )16.39%(לעומת תשואה שלילית של  29.31% טו בשיעור שלברו
החדות בשוק עליות זאת בעיקר על רקע ה, 2009ח בשנת "מיליוני ש 159,620 -לכ 2008ח בשנת "מיליוני ש 129,070 -מכ

  . ההון
  

  : 2009 -  2008בשנים תגמולים ות השל אפיקי ההשקעה של קופ) באחוזים(להלן התפלגות 
  

  
  
 השנה

ח "אג
ממשלתיות 

סחירות     

מניות 
  תעודות סלו

ח קונצרניות "אג
  לא סחירות

ח "אג
קונצרניות 
  סחירות

פקדונות 
  והלוואות

מזומנים 
ושווי 
  מזומנים

השקעות 
  אחרות

2009  26.75  21.66  10.79  21.23  4.42  6.45  8.70  
2008  30.53  13.35  13.08  20.53  5.77  8.49  8.25  

  
  

 . ירידה בשאר אפיקי ההשקעהח "ע ,תיםיחדה באפיקים המניעליה הם  ,השינויים הבולטים ביותר באפיקי ההשקעה
  
  
  
  

  :כדלקמן 2009פעלה הקופה בשנת , בהתאם לגורמים אלו

 ).2008ת בסוף שנ 16% -כ(  מנכסיה 25% -לכ )ל"כולל מניות בחו(את הרכיב המנייתי בקופה גדילה ה  -

 .)2008בסוף שנת  49% -כ(מנכסיה   40% -בצמודי מדד לכחזקה השיעור ההקטינה את   -

  ).   2008בסוף שנת  6% -כ(מנכסיה   3% - הקטינה את שיעור המזומנים לכ  -

 .)2008בסוף שנת  31% -כ(מנכסיה   32% -חזקה בנכסים שקליים לא צמודים על כהשיעור ההותירה את   -

 .)2008בסוף שנת  4% -כ(מנכסיה   3% -על כ) ל"ח בחו"כולל אג(ח "צמודי מטחזקה בהשיעור האת  הותירה  -
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  חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם  .ה
  

  

  סיכון נזילות  .1
  

לרכוש מהבנק זכויות פנסיה ) בכפוף לתנאי הפרישה הקיימים בבנק(הקופה עמיתי זכאים , לאחר פרישתם מהעבודה

שטרם פרשו מעבודתם עמיתים י "לא נמשכו עד עתה מהקופה כספים ע, לאור זאת. שנצברו לזכותםבכספי הקופה 

  .שנה 60אף שמלאו להם , בבנק

  

 86% -בעוד שהנכסים הנזילים והסחירים מהווים כ, מנכסי הקופה 28% -מחזיקים בכ, שנה 60שמלאו להם  העמיתים

ובין , בין אם פרשו מעבודתם בבנק, שנה 60שמלאו להם  עמיתיםשל שיעור גבוה דיו כדי לכסות משיכות  -מנכסי הקופה 

  .  אם לאו

  
  
  

  סיכון הצמדה  .2
  

  . אפיקים צמודי מדדהינם בהשקעות הקופה מ 40% -כך שכ, הינן בעיקרון צמודות מדד, זכויות הפנסיה כאמור לעיל

  

  

  

  סיכוני תנודות בשערי הבורסה וסיכון מנפיק  .3
  

וזאת בצורה מבוקרת לאחר קבלת ניתוח אנליסטי וכלכלי של , ע אחרים"ניושקעים במניות ומנכסי הקופה מ 25% -כ

  . מרבית תיק המניות מורכב ממניות סולידיות של תאגידים גדולים ומבוססים. החברות

  

ג ח הנבחרות באופן סלקטיבי והן בעלות דרו"והשאר אג, ח ממשלתיות"מרבית אגרות החוב אותן רוכשת הקופה הינן אג

  .  גבוה על פי חברות מדרגות

  

  

  

  סיכון שער חליפין  .4
  

ושינוי  מנכסי הקופה הינם צמודי מדד 40% -כ. מנכסי הקופה 3% -מהווים כ) ל"ח בחו"כולל אג(ח "הנכסים צמודי המט
  .בשער החליפין משפיע ישירות על מדד המחירים לצרכןד ח
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  )המשך( לםחשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהו  .ה
  
  
  
  
  סיכון אשראי  .5
  

 בדצמבר  31ליום   בדצמבר  31ליום
20092008 

 אחוז אחוז
 מסך נכסי הקופה מסך נכסי הקופה ח"שאלפי 

 
     נכסים סחירים

          
 52.88  49.68 1,752,398 לפחות AAנכסי חוב בדירוג 
 BBB282,561 8.01  5.89עד  AA -נכסי חוב בדירוג 

 1.54  0.14 4,796  נכסי חוב לא מדורגים
       
 60.31  57.83 2,039,755כ"סה

    
  

 נכסים בלתי סחירים
    

       
 9.99  7.19 253,602 לפחות AAנכסי חוב בדירוג 
 BBB201,041 5.70  6.36עד  AA -נכסי חוב בדירוג 

 0.84  0.51 18,122  נכסי חוב לא מדורגים
       
 17.19  13.40 472,765כ"סה
      
 77.50  71.23 2,512,520  כ השקעה בנכסי חוב"סה

  
  
  
  
  

  :הקופה מתמודדת עם סיכוני אשראי במספר דרכים
  

: בין המגבלות הרלבנטיות בתקנות ההשקעות. פיזור ההשקעות בין מנפיקים שונים מוכתב במידה רבה על ידי תקנות ההשקעות
  .מגבלת השקעה בקבוצת לווים, השקעה במנפיק אחד באחוזים מנכסי הקופההשיעור , ר השליטה במנפיקשיעו

  
נכסי הקופה כמעט שאינה מחזיקה לעיל עולה כי מנתוני הטבלה . ועדת ההשקעות השיתה על הקופה כללי פיזור נוספים

לפחות  AAשיעור ההשקעה בנכסים בעלי דירוג  , מתוך נכסי החוב בלבד. לפחות AAהם בדירוג  57% - אינם מדורגים וכחוב ש
   . 80% -כ הוא

  
חלק נוסף מושקע באגרות חוב . חלק ניכר מנכסי הקופה מושקע באגרות חוב ממשלתיות שהן בעלות סיכון מנפיק נמוך ביותר

בוהה ככל שרמת כאשר התשואה לפדיון הנדרשת מהם ג, קונצרניות סחירות ובלתי סחירות ובפקדונות בעלי דירוגים שונים
  .הדירוג נמוכה יותר
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  פרטים על הנהלת החברה  .    ו
  
  הדירקטוריון  .1

  
 תחילת השתתפות    
 כהונה בישיבותעיסוק עיקרי נוסףהשכלה 
 

 31.7.2008 5 סגן ראש חטיבת שוקי ההוןאקדמיתר"יו -מר חיים אברהם 
 31.7.2008 3 סגן ראש מערך משאבי אנושאקדמית מר מנחם הוכמן 

 31.7.2008 4 אקדמיתחיצונית - מאירה גזית ' גב

 31.7.2008 4 יועץ משפטי ראשיאקדמית ד נעמי זנדהאוז"עו
 31.7.2008 3 ר הועד הארצי של ארגון המנהלים"יותיכונית מר טוביה טבק

 31.7.2008 4 לאומייועץ בכיר בישיר אקדמית ד יגאל כוחלאני"עו
 31.7.2008 5מרצה וראש תוכנית לתואר שני אקדמיתיחיצונ - ר אריה נחמיאס "ד

  במנהל עסקים  
 31.7.2008 4 מנהל חדר עסקאות נוסטרו שקליםאקדמית ניסן) קי'ג(מר יעקב 

 31.7.2008 3 ר ארגון עובדי בנק לאומי המשותף"יותיכונית מר לואי רוט* 
 31.7.2008 5 ראש אגף ניהול סיכונים במכשיריםאקדמית דיאן שור' גב

   פיננסים  

  31.7.2008  1  ראש אגף השקעות וייעוץ פיננסיאקדמית מר אבי שפיצר
  

  30.9.2009סיים את כהונתו ביום * 

  
  .פעמים 5התכנס הדירקטוריון  2009 בשנת  

החברה  .הינם עובדי הבנק ואינם מקבלים שכר בגין כהונתם בחברה, פרט לנציגים החיצוניים, כל חברי הדירקטוריון  
  .הבנק משלם את שכרם של הנציגים החיצוניים. ינה גובה עמלה מעמיתי הקופותא

  

  פרטים אישיים של חברי הדירקטוריון

  

 מען שנה לידהזהות' מס  
 

 97891ירושלים  39/12החייל  0536260321955 ר"יו -מר חיים אברהם 

 45292הוד השרון  31פדויים  0038292491947  מר מנחם הוכמן

 52224רמת גן  20רוזן  0093921761948 חיצונית - מאירה גזית ' גב

 52223רמת גן  12הראל  0547611011957  ד נעמי זנדהאוז"עו

 46414הרצליה  7הפרגים  0429841791944  מר טוביה טבק

 45200הוד השרון  33/14ישורון  0523049461954  ד יגאל כוחלאני"עו

 48552ראש העין  1חוחית  0516042051952 חיצוני –ר אריה נחמיאס "ד

 53363גבעתיים  3הראל  0230689501967  ניסן) קי'ג(מר יעקב 

 52494רמת גן  4בועז  0046742551942  מר לואי רוט* 

  44864כוכב יאיר  104דן   1956  015112014   דיאן שור' גב

  90805ן מבשרת ציו 13תבור   1949  030146716   מר אבי שפיצר 

  30.9.2009סיים את כהונתו ביום * 
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  )המשך( פרטים על הנהלת החברה  .    ו
  
  )המשך( הדירקטוריון  .1
  

  .ואינם בני משפחה של בעל עניין אחר בחברה, כל חברי הדירקטוריון הינם בעלי אזרחות ישראלית
  

  תאגידים נוספים בהם מכהנים חברי הדירקטוריון כדירקטורים
  

מ"בנק ערבי ישראלי בער"יו - מר חיים אברהם
מ"לאומי שירותי שוק ההון בע 
  מ"פ בע"לאומי קמ 

 מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל
  
 מ"החברה לרישומים של בנק לאומי לישראל בע ד נעמי זנדהאוז"עו
 מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע 
  
 מ"חברה לניהול קופת גמל בע -גל גמל למורים חיצוני - ר אריה נחמיאס "ד
 מ"חברה לניהול קופות גמל בע -" המחר" 

 מ"א קרנות נאמנות בע"פי-הראל  
 מ"חברת תחבורה ציבורית בע -דן   
   

מ"לאומי חברה למימון בע  ניסן) קי'ג(מר יעקב 
   
  מ"לאומי חברה למימון בע  דיאן שור' גב

 מ"ף בע"מסלקת מעו
    

  מ"רה למימון בעלאומי חב  מר אבי שפיצר
  
  
  נושאי משרה בכירים  .2
  תחילת כהונה  עיסוק עיקרי נוסף  השכלה  תפקיד  

 
  24.10.2004    אקדמית  ל"מנכ  מר עוזיאל קליין

 
  מען  שנת לידה  זהות' מס  

 
  51266בני ברק  18עלי הכהן   1951  050578251  
  
  
  תחילת כהונה  עיסוק עיקרי נוסף  להכהש  תפקיד  

 
  1.5.2006  מנהל תחום בקורת   אקדמית  ר פניםמבק  מר יובל ציפר

    פנימית      
  
  מען  שנת לידה  זהות' מס  

 
  75562ראשון לציון  36התזמורת   1966  022312698  
  

ואינם בני משפחה של , הם בעלי אזרחות ישראלית, י הבנק"שכרם משולם ע, ל והמבקר הפנימי הינם עובדי הבנק"המנכ
  .ניין אחר בקופהנושאי משרה בכירה או של בעל ע

  
  ועדת הביקורת  .3
  תחילת כהונה  השתתפות בישיבות  

 
  3.8.2008  3  חיצוני - ר"יו -  ר אריה נחמיאס"ד
  חיצונית - מאירה גזית ' גב
  ד נעמי זנדהאוז"עו

1  
3  

27.8.2009  
3.8.2008  

  3.8.2008  3  דיאן שור' גב
  

  .פעמים 3 ועדת הביקורתהתכנסה  2009בשנת 
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  )המשך( הנהלת החברה פרטים על  .    ו
  
  ועדת השקעות  .4
  

  תחילת כהונה  השתתפות בישיבות  השכלה והכשרה בתחום   

 
  3.08.2008  27  ייעוץ השקעות וניהול תיקי השקעות  חיצונית -ר "יו - מאירה גזית ' גב
        

  3.08.2008  24  ייעוץ השקעות, תואר ראשון בכלכלה  מר חיים אברהם
        
  3.08.2008  21  עוץ השקעות יי  ד יגאל כוחלאני"עו
        
  27.10.2008  24  תואר שני בכלכלה תואר שלישי  חיצוני - ר אריה נחמיאס "ד

      במדעי הניהול  
        

  27.10.2008  20  תואר שני, תואר ראשון בכלכלה  ניסן) קי'ג(מר יעקב 
      במנהל עסקים  

  
  .פעמים 27ועדת ההשקעות  התכנסה 2009בשנת 

  
  
  
  מבקר של החברה והקופות שבניהולה רואה חשבון  .5
  

  .61006אביב -תל 609. ד.ת, 17הארבעה ' רח, KPMGמגדל המילניום , משרד רואי חשבון סומך חייקין  
  .מר משה כץ: השותף האחראי
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  אופן ניהול הקופה  .ז
  

  וועדותיו דירקטוריון חברת הניהולנוהל עבודת   .1

  

  הדירקטוריון  .א
  

  :תכנס בדרך כלל אחת לרבעון לדיון בנושאים הבאיםמדירקטוריון חברת הניהול 
  

  .בכפוף למדיניות ההשקעה הקבועה בתקנון הקופה, התוויית מדיניות ההשקעות של הקופה  -

  .בכפוף למגבלות הקיימות בתקנון הקופה, לאפיקי ההשקעה השונים) ריצפה ותיקרה(קביעת מסגרות   -

  . בוקבלת דיווח על השקעות הקופה והתשואות שהני  -

   . דיוני ועדת הביקורת והחלטותיהקבלת דיווח על   -

  .לעמיתיםשהועמדו הלוואות  אישרור  -

  .העמיתיםקבלת דיווח על משיכות   -

  .נושאים מהותיים נוספים העומדים על הפרק  -

  
  ועדת ביקורת  .ב

  

לצורך , לרבעוןאחת הועדה מתכנסת . חבריםארבעה מינה מקרבו ועדת ביקורת בת  דירקטוריון חברת הניהול
  . ובהערות אגף שוק ההון עליהם, בדוחות הכספיים של הקופה, דיון בדוח המבקר הפנימי

  
  .על דיוני הועדה ומעלה לדיון את המלצותיה הדירקטוריוןהוא מדווח למליאת , ר הועדה הינו נציג חיצוני"יו

  
  ועדת השקעות  .ג

  

. ר שהוא נציג חיצוני"בהם היו -ת חמישה חברים ועדת ההשקעות במקרבו מינה  דירקטוריון חברת הניהול
  .לישיבות הועדה מוזמנים אנליסטים ומומחים מתחומים שונים

  
  
  מתכונת קבלת החלטות על השקעות הקופה  .2
  

נויים יבהתאם לש, םשקעה ואת הרכבהאת אפיקי ההועדה קובעת . ועדת ההשקעות מתכנסת בדרך כלל פעמיים בחודש
  .הדירקטוריוןי "נות ולמסגרות שנקבעו עבשוק ההון ובכפוף לתק

  
, שבועיות של ועדת ההשקעות-נציגות החברה משתתפת באופן קבוע בישיבות הדו. ע"פסגות ניי "תיק ההשקעות מנוהל ע

  . בהתאם להנחיות שהיא מקבלת מוועדת ההשקעות, והיא מנהלת את ההשקעות הסחירות של הקופה
  

לצורך קבלת החלטות דחופות בין מועדי התכנסות , פוניות בין חברי הועדההתייעצויות טל ותנערכ, במידת הצורך
  . הועדה

  

  
  נהלי בקרה על ביצוע ההשקעות  .3
  

נפתחת בעיון ודיון בדוח מפורט הכולל את הרכישות והמכירות שבוצעו מאז , שבועית של וועדת ההשקעות-כל ישיבה דו
  . בהתאם להנחיות ועדת ההשקעות, הישיבה הקודמת

  
  . דירקטוריון חברת הניהול מכהן כחבר בועדת ההשקעות ומעודכן באופן שוטף על החלטותיהר "וי
  

ואחת לרבעון דוח , מליאת הדירקטוריון מקבלת דוח חודשי על הרכב נכסי הקופה ועל התשואה החודשית שהניבו
  . השוואתי לקופות הגמל הגדולות בעלות אופי דומה

  
קופות הגמל ואחת לחודש דוח השוואתי ל, םעל הרכב הנכסים ותשואת דו שבועי ליאת ועדת ההשקעות מקבלת דוחמ

  .בעלות אופי דומה הגדולות
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  י הקופה"נוהל השימוש בזכויות ההצבעה של מניות המוחזקות ע  .ח
  

כאשר , י הקופה"שלהם מוחזקים ע שניירות ערךהקופה משתתפת ומצביעה באסיפות כלליות של תאגידים , ככלל  .1
תנאי , ביטוח ושיפוי נושאי משרה, מינוי דירקטורים חיצוניים: ת לאישור האסיפה החלטה שעניינה אחד מאלהמובא

מיזוג עם חברות , התקשרות עם חברות ניהול, הענקת תמריצים והקצאת אופציות לנושאי משרה, עדכוני שכר, העסקה
, תיגמול בעל ענין, עיסקה עם בעל ענין, החברהאו בהיקפה מהפעילות השוטפת של /פעילות החורגת באופייה ו, אחרות

  .הקופהעמיתי וכל הצעת החלטה אחרת העלולה לפגוע באינטרסים של 
  

  . החברה לנאמנות של הבנק, את הקופה מייצגת באסיפות  .2
  

 באופן שנקבעו קריטריונים, 2009שעודכן לאחרונה בשנת , ועדת ההשקעות קבעה נוהל השתתפות באסיפות הכלליות  .3
  .למעט מקרים חריגים שיובאו להחלטת ועדת ההשקעות, לפיהם הנהלת חברת הניהול תחליט על אופן ההצבעה

  
יתה יאולם השפעתה על ההחלטות שהתקבלו ה, אסיפות כלליות של חברות כאמור 67 -השתתפה הקופה ב 2009בשנת   .4

  . ל"ע של החברות הנ"עקב שיעור ההחזקה הזעיר של הקופה בני, זניחה
  
  
  לגבי הגילוי םהערכת בקרות ונהלי  .ט
  

את יעילות , העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה, ל החברה"ר הדירקטוריון ומנכ"בשיתוף יו, הנהלת חברת הניהול
ל הסיקו כי לתום תקופה "ר הדירקטוריון והמנכ"יו, על בסיס הערכה זו. הבקרות והנהלים של חברת הניהול של הקופה

לסכם ולדווח על המידע שהקופה נדרשת , לעבד, ים לגבי הגילוי של הקופה הינן יעילות על מנת לרשוםזו הבקרות והנהל
ובמועד שנקבע , בהתאם להוראות הדין והוראות הדיווח שקבע הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, לגלות בדוח השנתי

  .בהוראות אלו
  
  
  בקרה פנימית על דיווח כספי  .י
  

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של הקופה על דיווח  2009בדצמבר  31ה המסתיימת ביום במהלך התקופה המכוס
  .על הבקרה הפנימית של הקופה על דיווח כספי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, כספי אשר השפיע באופן מהותי

  
 2009-9-10חוזר גופים מוסדיים מספר ביטוח וחסכון במשרד האוצר את , פרסם הממונה על שוק ההון 2009יוני ב 21ביום 

את ) וקופות הגמל בכללם(החוזר מיישם בגופים המוסדיים , הדן באחריות הנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי
  .SOX-ACTשל  404דרישות סעיף 

  
רת תיכלל בדוח הכספי הצה ,2010החל בדוחות הכספיים המפורסמים לציבור הרחב לשנת  ,הוראות החוזרעל פי 

ת דעת של רואה תיכלל בדוחות הכספיים חוו, בנוסף. הנהלה באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספיה
  .החשבון המבקר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי

  
תתייחס לכל , הצהרת ההנהלה באשר לאחריותה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, 2011שנת בדוח השנתי להחל 

  . לרבות באמצעות אתר האינטרנט של החברה ודוח לעמית -ספי דיווח כ
  

ספק חוות דעת של רואה חשבון חיצוני בדבר ביצוע ת, מ המעניקה לחברה שירותי תפעול"לאומי שירותי שוק ההון בע
  . חוות דעת זו תכסה את הרוב המכריע של הדיווחים הכספיים של החברה. SAS 70ביקורת על בסיס הנחיות 

  
והתקשרה עם משרד רואי חשבון לצורך ייעוץ להיערכות ליישום ההוראות , מינתה צוות היגוי וצוות פרוייקט החברה

  :במסגרת הפרוייקט בוצעו השלבים הבאים .מ"שתספק לאומי שירותי שוק ההון בעשאינן מכוסות בחוות הדעת 
  

ת לסיכונים הקשורים לדיווח כספי זוהו בקרות פנימיות רלוונטיו, זוהו חשבונות ותהליכים עסקיים מהותיים .א
  .שלב זה כלל מיפוי של חשבונות ותהליכים עסקיים מהותיים לדיווח כספי. ולגילוי נאות

  

מיפוי הסיכונים והבקרות הקיימות , הערכת הסיכונים והבקרות הקיימות, הסתיימו תהליכי תיעוד התהליכים .ב
  .ברמת התהליכים והעסקאות

  
  . ד של בקרות המפתחבוצע שלב האימות והתיעו     .ג
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  בדצמבר 31מאזן ליום   .1
  
  2009-2005מאזן לסוף השנים   .א
  

2009  2008  2007  2006  2005 
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  ח"אלפי ש  ח"שאלפי 

  
              כסיםנ

               
               שקעותה
               
  80,395  70,474   91,855   170,499   111,050  זומנים ושווי מזומניםמ
                
                יירות ערך סחיריםנ

  1,047,011  1,229,302   1,015,602   1,118,773  1,388,237  אגרות חוב ממשלתיות
  463,700  443,409   672,552   563,356  651,518  קונצרניות אגרות חוב

  566,120  546,879   628,993   393,421   881,138  מניות וניירות ערך אחרים
                 
  2,920,893   2,075,550   2,317,147   2,219,590  2,076,831  
                
                יירות ערך בלתי סחיריםנ

  352,873  398,384   489,964   321,645  333,356  קונצרניותאגרות חוב 
  30,940  50,544   63,206   62,796   21,375  מניות וניירות ערך אחרים

                 
  354,731   384,441   553,170   448,928  383,813  
                
                קדונות והלוואותפ

  265,977  246,346   196,174   143,005  124,740  פקדונות בבנקים
  41,556  36,903   34,136   15,024   14,669  לעמיתים ולאחריםהלוואות 

                 
  139,409   158,029   230,310   283,249  307,533  
                
                 דיבידנד וסכומים,יביתר
  221  482   922   814   1,169  אחרים לקבל 

                
  2,848,793  3,022,723   3,193,404   2,789,333   3,527,252  סך כל ההשקעות

                
  58  217   20   91   229  ייביםח
                
         

  2,848,851  3,022,940   3,193,424   2,789,424   3,527,481  סך כל הנכסים

                
                כויות העמיתים והתחייבויותז

  2,848,556  3,022,876   3,193,255   2,789,404  3,526,734  עמיתיםזכויות ה
  295  64   169   20   747  זכאים ויתרות זכות

                
                כל זכויות העמיתים ךס
  2,848,851  3,022,940   3,193,424   2,789,424   3,527,481  והתחייבויות 
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  בדצמבר 31מאזן ליום   .1
  
  באחוזים 2009 -  2008המאזן לשנים   .ב
  
  שיעור השינוי  2008  2009    

  %  מסך נכסי הקופה %  מסך נכסי הקופה %    

  
          נכסים

           
          השקעות

           
           מזומנים ושווי מזומנים

  )48.45(  6.11   3.15    מזומנים בבנק
           

           ניירות ערך סחירים
  )1.86(  40.11   39.35    אגרות חוב ממשלתיות

  )8.56(  20.20   18.47    יותנקונצראגרות חוב 
  77.16  14.10   24.98    מניות וניירות ערך אחרים

           
    82.80   74.41  11.29  
           

           ניירות ערך בלתי סחירים
  )18.04(  11.53   9.45    יותנקונצראגרות חוב 

  )72.89(  2.25   0.61    מניות וניירות ערך אחרים
           
    10.06   13.78  )27.01(  
           

           פקדונות והלוואות
  )30.99(  5.13   3.54    פקדונות בבנקים

  )22.22(  0.54   0.42    אחריםולעמיתים הלוואות ל
           
    3.96   5.67  )30.16(  
           

  -  0.03   0.03    ריבית דיבידנד וסכומים אחרים לקבל
           

  -  100.00   100.00    סך כל הנכסים
           
           

           וההתחייבויות עמיתיםזכויות ה
  -  100.00   100.00    עמיתיםזכויות ה

  
  
  :טים והשינויים הבולטים במגמותהשיעורים הבול  .ג
  

  .  פיקי ההשקעה האחריםח ההחזקה בא"ע, ע סחירים אחרים"בשיעור ההחזקה במניות וניעליה ניכרת 
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  דוח הכנסות והוצאות  .2
  

  :2009 - 2005דוח הכנסות והוצאות לשנים   .א
  

2009  2008  2007  2006  2005 
 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שלפי א  ח"שאלפי   ח"שאלפי 

  
                 )הפסדים(כנסותה
                 
  2,010   2,868   555   2,556   437  מזומנים ושווי מזומניםמ
                 
                 :ניירות ערך סחיריםמ

  64,720   67,328   56,619   119,354  53,963  אגרות חוב ממשלתיות
  27,539   25,542   31,543   )61,231( 153,475  יותנקונצראגרות חוב 

  124,633   51,075   95,926   )387,200(  390,089  מניות וניירות ערך אחרים
                 
  597,527  )329,077(   184,088   143,945   216,892  
                 
                 :ניירות ערך בלתי סחיריםמ

  45,956  17,454  32,689  )2,095( 71,295  יותנקונצראגרות חוב 
  9,146  14,421  5,206  )85,097(  1,522  ות ערך אחריםמניות ונייר

                 
  72,817  )87,192(   37,895   31,875   55,102  
                 
                 :פקדונות והלוואותמ

  22,860   12,362   17,528   2,001  30,681  פקדונות בבנקים
  4,389   1,170   2,650   1,119   1,572  ולאחרים לעמיתיםהלוואות 

                 
  32,253   3,120   20,178   13,532   27,249  
                 
                 :זכויות במקרקעיןמ

  )433(  -  -  -    -  הוצאות אחזקה
                 
  )90(  44   )1(  -    16  )הפסדים(כנסות אחרות ה
                 
  300,730   192,264   242,715   )410,593(  703,050  )הפסדים(ך כל ההכנסות ס
                 
                 )הכנסות(וצאותה
           

  -    -  102   -   * 120   עמלות ניירות ערך סחירים
  163   55   107   )94(  88  מסים) הכנסות(הוצאות 

                 
  163   55   209   )94(  208  )הכנסות(ך כל ההוצאות ס
                 
                נטו לשנת ) הוצאות(כנסותה

  300,567   192,209   242,506   )410,499(  702,842 הדוח
  
  
  .  2010חודש פברואר י הבנק ב"עמלות הוחזרו לקופה עה* 



 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  סקירת הנהלה

  

 

  :2009 -2008דוח הכנסות והוצאות לשנים   .2
  
  ניתוח דוח ההכנסות וההוצאות  .ב
  
  )הוצאה(דוח שיעורי הכנסה   .1
  כנסהשיעורי ה  )2)(הוצאה(כנסה ה  )1(תרה שנתית ממוצעתי  

  2009  2008  2009  2008  2009  2008  

  %  %  ₪אלפי   ח"שאלפי   ח"לפי שא  ח"לפי שא  

  
  2.24   0.40  2,556   437  114,277   110,114  :מזומנים ושווי מזומניםמ
                  
                  :ניירות ערך סחיריםמ

  11.77   3.91  119,354  53,963  1,013,960  1,380,966  אגרות חוב ממשלתיות
  )9.27(  24.93  )61,231( 153,475  660,504  615,552  יותנקונצראגרות חוב 

  )71.52(  64.22  )387,200(  390,089  541,522   607,456  מניות וניירות ערך אחרים
                  
  2,603,974   2,215,986  597,527  )329,077(  22.95  )14.85(  

                 
                  ניירות ערך בלתי מ
                  :חיריםס

  )0.53(  21.22  )2,095( 71,295  396,342  336,015  יותנקונצראגרות חוב 
  )73.49(  4.12  )85,097(  1,522  115,795   36,900  מניות וניירות ערך אחרים

                  
  372,915   512,137  72,817  )87,192(  19.53  )17.03(  
                  
                  :פקדונות והלוואותמ

  1.16   21.80  2,001  30,681  172,742  140,718  בבנקיםפקדונות 
  5.79   10.77  1,119   1,572  19,336   14,596  ולאחריםלעמיתים הלוואות 

                  
  155,314   192,078  32,253   3,120  20.77   1.62  
                  

  -  0.50  -  16  2,977   3,196  ריבית ודיבידנד לקבל
                  

  -  -  -  -  71   142  אחרות) הוצאות(הכנסות 
                  
  )13.52(  21.66  )410,593(  703,050  3,037,526   3,245,655  ך הכלס
  
  .מחולק במספר החודשים בשנה, סכום יתרות הפתיחה החודשיות    )1(
  .ההכנסה המתייחסת מדוח הכנסות והוצאות -הכנסה     )2(
  
  ת והוצאותיתוח דוח הכנסונ  .2
  

  .2008ח בשנת "מליוני ש 411 - לעומת הפסדים של כ, ח"מליוני ש 703 - הסתכמו בכ 2009הכנסות הקופה בשנת 
מליוני  390 - מרכיבים העיקריים שתרמו להכנסות הקופה הינם מניות וניירות ערך אחרים סחירים אשר הסתכמו ברווח של כה
  . ח "מליוני ש 225 - ח קונצרניות אשר הסתכמו ברווח של כ"ח  ואג"ש
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  דוח על השינויים בזכויות העמיתים  .3
  
  :2009 - 2005דוח על השינויים בזכויות העמיתים לשנים   .א
  
 2009  2008  2007  2006  2005 

 ח"אלפי ש  ח"אלפי ש  ח"שלפי א  ח"אלפי ש  ח"שאלפי 
 
                 כויות העמיתים ליום  ז
  2,465,214   2,848,556   3,022,876   3,193,255   2,789,404  בינואר של השנה 1

                 
                :פרשותה
  69,276   32,276   32,114   33,503  34,519  הפרשות מעביד  - כירים ש

  69,277   32,276   32,115   33,503   34,519  הפרשות עובד      
                
  138,553   64,552   64,229   67,006   69,038  ך כל ההפרשותס
                 
                 
                 :שלומים לעמיתיםת

  )24,765(  )30,886(  )26,629(  )37,188(  )18,839(  לעמיתים שכירים
                

                 :העברת זכויות
  4   -  -  -   -  אל הקופה
  )31,017(  )51,555(  )109,727(  )23,170(  )15,711(  מהקופה

                 
  )31,013(  )51,555(  )109,727(  )23,170(  )15,711(  נטו, יותהעברת זכו

                 
  82,775   )17,889(  )72,127(  6,648   34,488  צבירה נטו

                 
                 נטו, )הוצאות(כנסותה

  300,567   192,209   242,506   )410,499(  702,842  לשנת הדוח
                 
                 
                 כויות העמיתים ליום ז

  2,848,556   3,022,876   3,193,255   2,789,404   3,526,734  בדצמבר של השנה 31
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  )המשך(דוח על השינויים בזכויות העמיתים   .3
  
  אחוז החסכונות שהבשילו  .ב
  2008בשנת   2009בשנת       

      %  %  

  
    29.53   25.73  

  
  משך חיים ממוצע בחסכון  .1  .ג
  

  ).2008בשנת  6.97לעומת (שנים  6.49שך החיים הממוצע של זכויות העמיתים שחסכונותיהם טרם הבשילו הינו מ
  

  ניתוח נזילות הקופה  .2
  

  ליום  ליום                                         
  2008בדצמבר  31  2009בדצמבר  31                                           

  נכסים  נכסים  מועד פרעון    

  ח"באלפי ש  ח"באלפי ש      

  
  2,246,029   3,031,196  נזיל 
  39,376   43,339  תוך שנה 
  440,298   429,426  מעל שנה 

  63,701   22,773  אחרים  
         

  2,789,404   3,526,734  ך הכלס  

  
  התפלגות העמיתים .3

  
  2009בדצמבר  31יום ל  
  נכסים  שיכות והעברותמ  הפקדות והעברות  מספר העמיתים  גילאים  

  ח"באלפי ש  ח"באלפי ש  ח"שבאלפי       

 
  -  -  - -  30עד גיל   
  40-30  521 4,854  322  76,389  
  50-40  1,411 15,308  1,803  415,750  
  60-50  3,084 38,592  8,004  2,076,675  
  67-60  893 10,077  11,012  842,413  
  115,507  13,409  207  76  ומעלה 67  
      

5,985 
  

69,038  
  

34,550  
  

3,526,734  
      

  
  :להלן השינויים במספר העמיתים בקופה  .ד
  שכירים - עמיתים   שכירים - עמיתים       

      2009  2008  

  
  6,115   6,027       תרה לתחילת השנהי
  -    -      צטרפים בשנת החשבוןמ
  )88(  )42(      ורשים בשנת החשבוןפ

          
  6,027   5,985      תרה לסוף השנהי

         
  -    -      ח ללא תנועה "ש 500מתוכם עמיתים שיתרתם עד 
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  2009-2000דוח תשואות לשנים   .4
  
  2009-2000נטו לשנים /תשואה שנתית נומינלית ברוטו  .א

  
  :שואה נומינלית באחוזיםת נהש :שואה נומינלית באחוזיםת נהש
  

2000  3.46  2005   11.89  
        

2001  0.84  2006   6.77  
        

2002  0.31  2007   8.10  
        

2003  19.26  2008  )12.82(  
        

2004  9.48  2009  25.06  
  
  .ועל כן התשואה נטו שווה לתשואה ברוטו, הקופה אינה גובה דמי ניהול מעמיתיה  -
  
  :תשואה נומינלית שנתית ממוצעת  .ב
  
    5.92%  -   שנים אחרונות 4 -ל   .1
    7.68%  -שנים אחרונות  10 -ל   .2
  .9.76% שנים 10 -ול 13.42% שנים 4 -ת תקן של התשואה הנומינלית השנתית בהתבסס על התשואה השנתית לסטיי  .3
  
  
  דוח ניתוח יעילות ההשקעות   .5
  

  אחוז  אחוז  אחוז  
  **תשואה משוקללת   תשואת המדד  *מנכסי הקופה  אפיק ההשקעה

        

 
  0.48  2.45  19.71  ריבית קבועה -ח ממשלתיות לא צמודות "אג

  5.15  32.53  15.83  ח קונצרני צמוד מדד ובלתי צמוד"אג

  13.53  88.80  15.24  100א "מניות ת

  1.53  10.33  14.85  ח ממשלתיות צמודות מדד"אג

  5.82  40.22  14.46  פקדונות והלוואות צמודות מדד, ח לא סחירות"אג

  0.12  1.30  8.99  מלווה קצר מועד 

  0.04  1.30  3.09  מזומנים ושווי מזומנים

  0.79  27.87  2.83  ל"מניות בחו

  )0.03(  )1.19(  2.46  ל"ח בחו"אג

  0.02  2.52  0.84  פקדונות והלוואות לא צמודות, ח לא סחירות"אג

  0.04  6.75  0.57  ח"פקדונות והלוואות צמודות מט, ח לא סחירות"אג

  0.02  6.75  0.33  ח"ח קונצרני צמוד מט"אג

                          24.0                  -                0.80  נכסים אחרים

  27.75    100.00  סך הכל
        

  25.06      התשואה הנומינלית שהניבה הקופה
        

  )2.11(      ההפרש

  
  

  בממוצע במהלך השנה  *
  

  .לו היתה משיגה בדיוק את מדד השוק, התשואה שהיתה הקופה מניבה באפיק זה  **



 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  סקירת הנהלה

  

 

  דוח ניהול סיכונים בהשקעות  .6
  
  סיכון נזילות  .א
  

שיעור זה גבוה דיו כדי לממן תשלומים לעמיתים . מהשקעות הקופה 86% -נכסים הנזילים והסחירים מהווים כה
  .הן במהלך הרגיל של פרישה לגמלאות עקב גיל והן במהלך של פרישה מוקדמת מהעבודה של חלק מהעמיתים, מושכים

  
  

  סיכוני אשראי  .ב
  

  ליום   
  2008בדצמבר  31  2009בר בדצמ 31יום ל    

  אחוז מסך  אחוז מסך      
  נכסי קופה  נכסי קופה  ח"באלפי ש    

  
     נכסים סחירים

         
 52.88  49.68 1,752,398 לפחות AAנכסי חוב בדירוג 
 BBB282,561 8.01  5.89עד  AA -נכסי חוב בדירוג 

 1.54  0.14 4,796  נכסי חוב לא מדורגים
         
 60.31  57.83 2,039,755כ"סה

    
     נכסים בלתי סחירים

         
 9.99  7.19 253,602 לפחות AAנכסי חוב בדירוג 
 BBB201,041 5.70  6.36עד  AA -נכסי חוב בדירוג 

 0.84  0.51 18,122  נכסי חוב לא מדורגים
        
 17.19  13.40 472,765כ"סה
      
 77.50  71.23 2,512,520  עה בנכסי חובכ השק"סה

  
  
  

  :הקופה מתמודדת עם סיכוני אשראי במספר דרכים
  

: בין המגבלות הרלבנטיות בתקנות ההשקעות. פיזור ההשקעות בין מנפיקים שונים מוכתב במידה רבה על ידי תקנות ההשקעות
  .מגבלת ההשקעה בקבוצת לווים, שיעור השקעה במנפיק אחד באחוזים מנכסי הקופה, שיעור השליטה במנפיק

  

נכסי חוב הקופה כמעט שאינה מחזיקה מנתוני הטבלה לעיל עולה כי . ועדת ההשקעות השיתה על הקופה כללי פיזור נוספים
לפחות הוא  AAשיעור ההשקעה בנכסים בעלי דירוג , מתוך נכסי החוב בלבד. לפחות AAם בדירוג ה 57% -וכשאינם מדורגים 

  . 80% -כ
  

חלק נוסף מושקע באיגרות חוב . ניכר מנכסי הקופה מושקע באיגרות חוב ממשלתיות שהן בעלות סיכון מנפיק נמוך ביותר חלק
כאשר התשואה לפדיון הנדרשת מהם גבוהה ככל שרמת , קונצרניות סחירות ובלתי סחירות ובפיקדונות בעלי דירוגים שונים

  .הדירוג נמוכה יותר
  

נקבעים , במקרים שאין דירוגים כאלה. גרות חוב ישראליות הנקבעים על ידי חברות מדרגותהקופה מתייחסת לדירוגי אי
ל מתייחסת הקופה לדירוגים הנקבעים על ידי חברות "בהשקעות בחו. דרוגים פנימיים בהתאם לפרמטרים כלכליים
  .בינלאומיות אשר הוכרו על ידי השלטונות בישראל

  

. עת אגרת חוב בלתי סחירה שאין לה דירוג על מנת לקבוע את רמת סיכון המנפיקכמו כן המחלקה הכלכלית בודקת כל הצ
  .הקופה משקיעה רק בשוליים, בדירוגים נמוכים

  
  
  סיכוני שוק  .ג

  
  סיכוני תנודות בשערי הבורסה וסיכון מנפיק, סיכוני השקעה  .1

  
ע אחרים "ניניות וממנכסיה ב 25% -רק כ 2009השקיעה הקופה בסוף שנת , די לצמצם את החשיפה לסיכונים אלוכ
מרבית תיק המניות . לאחר קבלת ניתוח אנליסטי וכלכלי של החברות, וזאת בצורה מבוקרת, )16% -כ 2008בסוף שנת (

ומיעוטו מושקע במניות , ענף הבנקאות התעשייה והתשתיות: מורכב ממניות סולידיות של תאגידים גדולים ומבוססים
  .פחות סולידיות

  

  
ח הנבחרות באופן סלקטיבי והן בעלות דרוג "והשאר אג, ח ממשלתיות"גרות החוב אותן רוכשת הקופה הינן אגמרבית א

  .גבוה על פי חברות מדרגות
  
  
  



 קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  סקירת הנהלה

  

 

  
  )המשך(דוח ניהול סיכונים בהשקעות   .6
  
  )המשך(סיכוני שוק   .ג
  
  סיכון שער חליפין  .2

  
ח "נכסים צמודי המטה. חויות צפויות בשער החליפיןההתמודדות עם סיכון זה נעשית על בסיס הערכות לגבי התפת

מנכסי הקופה הינם  40% -כ. מנכסי הקופה) 4% - כ 2008בסוף שנת ( 3% -כ 2009מהווים בסוף שנת ) ל"ח בחו"כולל אג(
  .ושינוי חריף בשער החליפין משפיע ישירות על מדד המחירים לצרכן, )50% -כ 2008בסוף שנת (צמודי מדד 

  
  יביתסיכוני ר  .3

  
קופה אגרות חוב סחירות צמודי מדד בריבית קבועה ולכן היא חשופה להפסד פוטנציאלי עתידי אם יעלו שערי הריבית ל

  .ל ירדו"ומחירי אגרות החוב הנ
  
  סיכוני הצמדה  .4

  
ה ננקטה בשנת הדוח מדיניות של שמירה על שיעור השקעה גבו, כיון שהישגי הקופה נמדדים בתשואה ריאלית מעל למדד

על ידי כך , )50% - כ 2008בסוף שנת (מנכסי הקופה היו צמודים למדד  40% -כ 2009בסוף שנת . בנכסים הצמודים למדד
מנכסי הקופה הושקעו  32% -כ. צומצמה החשיפה של הקופה בגין נכסים שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן

  .שופה לעליה בלתי צפויה במדד המחירים לצרכןהשקעה הח, )31% -כ 2008בסוף שנת (בהשקעות שקליות לא צמודות 
  
  שונות  .7
  
  הלוואות לעמיתים  .א
  

  :לפי התנאים דלהלן, שנים לפחות 3מסגרת השקעותיה מעמידה הקופה הלוואות לעמיתים בעלי ותק מזערי של ב
  

  :הלוואות ניתנות למטרות הבאותה .1
  

  .ת מגוריםבניה עצמית ותשלום דמי מפתח לדיר, רכישת דירת מגורים. א
  

  .שיפוצים בדירת מגורים. ב
  

קופה בעת מתן ההלוואה ואינו עולה על עמית ה סכום ההלוואה לא עולה על מחצית הסכום העומד לזכות  .2
כאשר מטרת ההלוואה , ח"ש 45,000ואינו עולה על ' כאשר מטרת ההלוואה הינה רכישת דירה וכו, ח"ש 100,000

  .הינה שיפוצים בדירה
  

בשיעור שלא יפחת משיעור הריבית שהקופה קבועה ונושאת ריבית , צמודה למדד המחירים לצרכן ההלוואה  .3
 0.6% 2009בדצמבר  31יעור הריבית ליום ש .על פקדונות בתנאים דומיםבעת העמדת ההלוואה  יכולה לקבל

  .לשנה
  

  .דהבצירוף הפרשי הצמ, ההלוואות נפרעות בתשלומים חודשיים רצופים של קרן וריבית .4
  

  .חודש 60קופת סילוק ההלוואה לא תעלה על ת .5
  

  
  שיעור דמי הניהול  .ב

  
  .קופה אינה גובה דמי ניהול מעמיתיהה
  

  
  עסקאות עם בעלי עניין  .ג

  
  .דוחות הכספייםב 15יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין מפורטים בבאור 

  
  

או  2009בדצמבר  31נדרש שינוי בדוחות הכספיים של הקופה ליום לא היו אירועים לאחר תאריך המאזן שבעקבותיהם   .ד
  .מתן גילוי נוסף בהם

  
  

, התחייבו החברים הזכאים להשתתף בחלוקה, )בדוחות הכספיים 17באור כמפורט ב(עם חלוקת יתרת נכסי קרן הביטוח   .ה
בגין פטירה או אובדן , ח סכום כלשהועקב תביעה לקבל מקרן הביטו, לפצות ולשפות את הקופה כנגד כל חיוב שיושת עליה

  .כושר עבודה בבנק לצמיתות



  

 

  הצהרה
  
  

    :מצהיר כי י הננ
  
  ").הדוח: "להלן( 2009לשנת ") הקופה: "להלן(את הדוח השנתי של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי תי סקר  .1
  
ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית , יבהתבסס על ידיעת  .2

  .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, שהמצגים שנכללו בו
  
, מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, יבהתבסס על ידיעת  .3

  .תוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיתים של הקופה לימים ולתקופות המדווחים בדוח, את המצב הכספי
  
לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש  םהצהרה זו אחראיים המצהירואחרים בחברה המנהלת י אנ  .4

  -וכן ; בדוח של הקופה
  

המיועדים להבטיח , של בקרות ונהלים כאלהנו יקוחלקביעתם תחת פנו או גרמ, בקרות ונהלים כאלהנו קבע  )א(
בפרט במהלך תקופת ההכנה  ,על ידי אחרים בחברה המנהלת, נומובא לידיעת, שמידע מהותי המתייחס לקופה

  ;של הדוח
  
לגבי היעילות של  ינואת מסקנותנו גאת היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופה והצנו הערכ  )ב(

  -וכן ; נובהתבסס על הערכת, לתום התקופה המכוסה בדוח, ים לגבי הגילויהבקרות והנהל
  
במהלך התקופה המכוסה אירע על דיווח כספי שהחברה המנהלת בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של נו גילי  )ג(

ל עחברה המנהלת על הבקרה הפנימית של ה, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, שהשפיע באופן מהותי, בדוח
   -וכן ; דיווח כספי הנוגע לקופה

  
לדירקטוריון ולועדת הביקורת של , לרואה החשבון המבקרנו גיליאני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו   .5

  :העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקופהנו בהתבסס על הערכת ,הדירקטוריון
  

ם והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיי  )א(
לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע , לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, כספי
  - וכן ; לקופה

  
חרים שיש להם תפקיד בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים א, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

  .משמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי הנוגע לקופה
  
  

  .על פי כל דין, או מאחריות כל אדם אחר יאין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריות
  
  
  
  
  

______________________                    
                  ר הדירקטוריון"יו -אברהם . ח
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  הצהרה
  
  

  :הנני מצהיר כי 
  
  ").הדוח: "להלן( 2009לשנת ") הקופה: "להלן(סקרתי את הדוח השנתי של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי   .1
  
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי , בהתבסס על ידיעתי  .2

  .לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח, יבות בהן נכללו אותם מצגיםלאור הנס, שהמצגים שנכללו בו
  
, מכל הבחינות המהותיות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי  .3

  .ווחים בדוחתוצאות הפעולות והשינויים בזכויות העמיתים של הקופה לימים ולתקופות המד, את המצב הכספי
  
אני ואחרים בחברה המנהלת המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש   .4

  -וכן ; בדוח של הקופה
  

המיועדים להבטיח , או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה  )א(
בפרט במהלך תקופת ההכנה , על ידי אחרים בחברה המנהלת, מובא לידיעתנו, פהשמידע מהותי המתייחס לקו

  ;של הדוח
  
הערכנו את היעילות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הקופה והצגנו את מסקנותינו לגבי היעילות של   )ב(

  -וכן ; בהתבסס על הערכתנו, לתום התקופה המכוסה בדוח, הבקרות והנהלים לגבי הגילוי
  
גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כספי שאירע במהלך התקופה המכוסה   )ג(

על הבקרה הפנימית של החברה המנהלת על , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, שהשפיע באופן מהותי, בדוח
   -וכן ; דיווח כספי הנוגע לקופה

  
לדירקטוריון ולועדת הביקורת של , ם הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים בחברה המנהלת המצהירי  .5

  :בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי הנוגע לקופה, הדירקטוריון
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח   )א(
לסכם ולדווח על מידע כספי הנוגע , לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה המנהלת לרשום, יכספ

  - וכן ; לקופה
  
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית  )ב(

  .פי הנוגע לקופהמשמעותי בבקרה הפנימית של החברה המנהלת על דיווח כס
  
  

  .על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
  
  
  
  
  

____________    
  ל"מנכ -קליין . ע
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    דוח ההנהלה על אחריותה לדוח השנתי
  
") החברה: "להלן(הוכן על ידי הנהלת חברת הניהול ) "הקופה" -להלן (דוח השנתי של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי ה

  .והיא אחראית לנאותות הדוח
  
דוחות כספיים הערוכים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים וכללי הדיווח שנקבעו בהוראות הממונה על שוק , וח זה כוללד

  .מידע נוסף הערוך בהתאמה להם וכן מידע אחר, ביטוח וחסכון ובהנחיותיו, ההון
  
  .ואושרו על ידו באותו תאריך 2010במרס  22 נדונו בישיבת הדירקטוריון מיום, ל"וחות הכספיים הנהד

  
מקיימת הנהלת החברה מערכת בקרה פנימית מקיפה שמטרתה להבטיח כי , די להבטיח את נאותות הדיווח הכספי של הקופהכ

שלמותם מובטחת והרשומות , כסי הקופה מוגניםכל העסקות הנעשות על ידי הקופה נערכות על פי הרשאות נאותות וכי נ
בכך שאין היא מעניקה , מערכת הבקרה הפנימית מוגבלת מטבעה. החשבונאיות מהוות בסיס מהימן לעריכת הדוחות הכספיים

העיקרון של הבטחון הסביר מבוסס . בטחון מוחלט אלא בטחון סביר בלבד לגבי יכולתה לגלות ולמנוע טעויות ופעולות חריגות
כי ההחלטה לגבי כמות המשאבים שתושקע בהפעלתם של אמצעי הבקרה חייבת מטבע הדברים לקחת בחשבון את , על ההכרה

  .התועלת שתצמח מהפעלתם של אמצעים אלה
  

קובע את המדיניות החשבונאית ומפקח על יישומה , שהינו אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, דירקטוריון החברה
הנהלת החברה פועלת לפי המדיניות שנקבעה על ידי . בנה מערכת הבקרה הפנימית ומפקח על תפקודהוכן קובע את מ

, מקיים מפגשים שוטפים עם המבקר הפנימי ועם רואי החשבון של הקופה, הדירקטוריון באמצעות ועדותיו. הדירקטוריון
  .במטרה לסקר את היקף עבודתם ואת תוצאותיה

  
. בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, ערך ביקורת של הדוחות הכספיים השנתיים של הקופה, הואה החשבון המבקר של הקופר

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים וכללי , מטרת הביקורת לאפשר להם לחוות את דעתם באיזו מידה משקפים דוחות אלה
את תוצאות פעולותיה , פי של הקופהאת מצבה הכס, הדיווח שנקבעו בהוראות הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון ובהנחיותיו

  .חוות הדעת של רואה החשבון המבקר מצורפת לדוחות הכספיים השנתיים. ואת השינויים בזכויות העמיתים
  
נמסר לעיונו של רואה החשבון המבקר על מנת ) "המידע הנלווה" -להלן (המידע בדוח הדירקטוריון ובסקירת ההנהלה , מו כןכ

או אם המידע הנלווה כולל , אי התאמה מהותית בין המידע בדוחות הכספיים לבין המידע הנלווה שיוכל להודיע אם קיימת
לא נתקבלה . מידע שבאופן מהותי אינו תואם ראיות או מידע אחר שהגיעו לידיעת רואה החשבון המבקר במהלך הביקורת

  .הודעה כאמור מרואה החשבון המבקר
  

  .הלי ביקורת נוספים על אלה שהיה חייב לנקוט לצורך ביקורת הדוחות הכספייםרואה החשבון המבקר לא נקט לצורך זה נ
  
  
  
  
  

____________________________        __________________  
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  ופת התגמולים של עובדי בנק לאומי וח רואי החשבון המבקרים לעמיתי קד
  
  

 31לימים ) "הקופה" -להלן (ביקרנו את המאזנים המצורפים של קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי 
את דוחות ההכנסות וההוצאות ואת הדוחות על השינויים בזכויות העמיתים לכל אחת , 2008-ו 2009בדצמבר 

. פיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון והנהלת החברהדוחות כס. מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים
  .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

  
דרך (לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים

רש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה נד, על פי תקנים אלה. 1973-ג"התשל, )פעולתו של רואה חשבון
ביקורת כוללת בדיקה . במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי . מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים
וכן  הקופהוההנהלה של  הדירקטוריוןעשו על ידי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנ

  .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה
  

את מצבה הכספי של הקופה , ל משקפים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות"הדוחות הכספיים הנ, לדעתנו
ואת תוצאות פעולותיה והשינויים בזכויות העמיתים שלה לכל אחת מהשנים  2008 -ו 2009בדצמבר  31לימים 

בהתאם , ביטוח וחסכון במשרד האוצר, שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון
  .1964 -ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה 

  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון
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  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  
  בדצמבר 31אזן ליום מ
  
  
  
      2009  2008  

  ח"שאלפי   ח"לפי שא  אורב    
  

           כסיםנ
           
        3    שקעותה
            
  170,499   111,050  11    זומנים ושווי מזומניםמ
            
            יירות ערך סחיריםנ

  1,118,773   1,388,237  4    אגרות חוב ממשלתיות
  563,356   651,518  4    יותנקונצראגרות חוב 

  393,421   881,138  6,7    מניות וניירות ערך אחרים
            
      2,920,893   2,075,550  
            יירות ערך בלתי סחיריםנ

  321,645   333,356  5    יותנקונצר אגרות חוב
  62,796   21,375  א7    ערך אחרים מניות וניירות

            
      354,731   384,441  
            קדונות והלוואותפ

  143,005   124,740  8    פקדונות בבנקים
  15,024   14,669  8    אחריםול לעמיתיםהלוואות 

            
      139,409   158,029  
            
  814   1,169  9  דיבידנד וסכומים אחרים לקבל בגין השקעות,יביתר

            
  2,789,333   3,527,252      סך כל ההשקעות

            
  91   229  10    ייביםח
            
  2,789,424   3,527,481      ך כל הנכסיםס
            
            כויות העמיתים וההתחייבויותז

  20   747  12    זכאים ויתרות זכות
          2,789,404           3,526,734  13    העמיתיםזכויות

            
  2,789,424   3,527,481      ך כל זכויות העמיתים והתחייבויותס
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  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  
  בדצמבר 31ביום  וח הכנסות והוצאות לשנה שהסתיימהד
  
  
  
      2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"לפי שא  אורב    

  
            )הפסדים(כנסותה
            
  2,556   437  11    מזומנים ושווי מזומניםמ
            
            ניירות ערך סחיריםמ

  119,354   53,963      אגרות חוב ממשלתיות
  )61,231(  153,475      יותנקונצר אגרות חוב

  )387,200(  390,089      ערך אחריםמניות וניירות 
            
      597,527  )329,077(  
            
            ניירות ערך בלתי סחיריםמ

  )2,095(  71,295      יותנקונצראגרות חוב 
  )85,097(  1,522      מניות וניירות ערך אחרים

            
      72,817  )87,192(  
            
            פקדונות ומהלוואותמ

  2,001   30,681      פקדונות בבנקים
  1,119   1,572      אחריםלעמיתים ולהלוואות 

            
      32,253   3,120  
            

           
  - 16      אחרות) הוצאות(הכנסות

            
  )410,593(  703,050      )הפסדים(ך כל ההכנסות ס
            
            )הכנסות(וצאותה
            

  -  120  16     עמלות ניירות ערך סחירים
  )94( 88  14    מסים) הכנסות(הוצאות 

            
  )94(  208      )הכנסות(ך כל ההוצאות ס
           
  )410,499(  702,842     נטו לשנת הדוח) הוצאות(כנסותה
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  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  
  בדצמבר  31השינויים בזכויות העמיתים לשנה שהסתיימה ביום  וח עלד
  
  
      2009  2008  

  ח"אלפי ש  ח"לפי שא      

  
  3,193,255   2,789,404    בינואר של השנה 1כויות העמיתים ליום ז

          
          :פרשותה

  33,503   34,519    הפרשות מעביד - שכירים 
  33,503   34,519    הפרשות עובד           

          
  67,006   69,038    ך כל ההפרשותס
          
          :שלומים לעמיתיםת

  )37,188(  )18,839(    שכירים לעמיתים
          

          :העברת זכויות
  )23,170(  )15,711(    מהקופה

          
  6,648   34,488    צבירה נטו

          
  )410,499(  702,842    נטו לשנת הדוח) הוצאות(הכנסות 

          
  2,789,404   3,526,734    בדצמבר של השנה 31ות העמיתים ליום כויז
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  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  

  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 1אור ב
  

  כללי  .א
  
עמיתיה שגמולים לשכירים הינה קופת גמל מפעלית לת) "הקופה" - להלן(קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי   )1(

הקופה מנוהלת במסגרת תקנות מס הכנסה לאישור וניהול . מ"הינם עובדים קבועים של בנק לאומי לישראל בע
  .לפקודת מס הכנסה 47 -ו' א45) 5(17, )2(9קופות גמל ואושרה לצורך סעיפים 

  
מהנכסים וברוב אמצעי  100% -העמיתים החזיקו ב, מ"מאוגדת כחברה בע 2008ביולי  31הקופה היתה עד ליום 

בהתאם לחקיקה שבאה . החזיק בחלק מאמצעי השליטה בה, מ"בנק לאומי לישראל בע -השליטה והמעסיק 
במהלכו היא פוצלה לחברה מנהלת של , עברה הקופה שינוי אירגוני, 2008ביולי  31ביום , בעקבות ועדת בכר

החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי " -מנהלת הרה חבהקופות גמל ולקופת גמל המנוהלת בנאמנות על ידי 
חברי החברה הינם העמיתים הפעילים "). החברה: "להלן( "מ"בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות בע

  .מאמצעי השליטה בה 100%של הקופות המחזיקים 
  
, ם להוראות הממונה על שוק ההוןאשר נקבעו בהתא, הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי החשבונאות והדיווח  )2(

 1964-ד"התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(בהתאם לתקנות מס הכנסה , ביטוח וחסכון במשרד האוצר
  .2005-2-21ובהתאם למתכונת הדיווח שנקבעה בחוזר גמל ) "התקנות": להלן(
    

, )3 מספר תיקון) (גמל קופות( פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק הכנסת ידי על אושר 2008 בינואר 23 ביום  )3(
  ).התיקון: להלן( 2008- ח"התשס

  
 כספים בגין( עיקריים מסלולים לשני נחלקו ארוך לטווח החסכון בתחום השונים המוצרים האמור לתיקון עד

 קצבה תשלומי המבטיח מסלול -  )2008 בדצמבר 31 ליום עד גמל וקופות פנסיה בקרנות עמיתים עבור שהופקדו
  . אלה מסלולים לשילוב אפשרות מתן תוך, הוני תשלום המבטיח ומסלול) פנסיה(

  
 שיופקדו לכספים ביחס קצבה ומסלול הוני מסלול בין האמורה החלוקה בוטלה, האמור החקיקה לשינוי בהתאם

 גביל. קצבה של בדרך ורק אך) מזערי קצבה לסכום עד( ראשון כרובד ישולמו אלה וכספים, 2008 מינואר החל
 של בדרך הכספים משיכת בין לבחור הזכות העמית בידי תהיה, המזערי הקצבה לסכום שמעבר לכספים הזכות
  . קצבה של בדרך תשלום קבלת לבין הוני תשלום

  
) לעמיתיה קצבה ישירות משלמת אשר גמל קופת( משלמת גמל קופת: לקצבה גמל קופות סוגי שני קובע התיקון
 משיכת. פיצויים כספי למעט, )ישיר באופן כספים ממנה למשוך ניתן לא אשר גמל תקופ( משלמת לא גמל וקופת
 משיכת.  משלמת גמל לקופת הכספים העברת ייד על רק להתבצע תוכל משלמת לא גמל מקופת התגמולים כספי

 שלו הקצבה שסכום ובלבד, הקופה בתקנון  שנקבעה ההיוון לשיטת בהתאם תהא משלמת גמל מקופת הכספים
 המדד עליית פי על יעודכן אשר המזערי הקצבה סכום( ח"ש 3,850 -מ יפחת לא ההיוון לאחר העמית זכאי היהי

 הקצבה מסכום האמור הסכום פחת אם). 2008 סבמר 1 ביום ידוע שהיה למדד ביחס שנה כל סבמר 1 ביום
 על יעלה שלא הקצבהמ שיעור לפי, הקופה בתקנון שנקבעה ההיוון לשיטת בהתאם תתבצע המשיכה ,המזערי

  ; שנים חמש על תעלה שלא ולתקופה 25%
  

 כספים לגבי. 2008 בינואר 1-ב החל העמיתים עבור שיופקדו הכספים על תחולנה התיקון של האמורות הוראותיו
  .לתיקון עד בתוקף שהיו ההוראות תחולנה 2008 בינואר 1 ליום עד שהופקדו

  
  הגדרות  .ב
  

  :בדוחות כספיים אלה
  
  .קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי - ופההק  )1(
  
החברה לניהול קופות התגמולים של עובדי בנק לאומי ושל עובדי בנק לאומי למשכנתאות  - החברה המנהלת  )2(

  .מ"בע
  
  1964-ד "התשכ, )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה  - התקנות  )3(
  
  .וח וחסכון במשרד האוצרביט, הממונה על שוק ההון - הממונה  )4(
  
  ביטוח וחסכון במשרד האוצר, אגף שוק ההון -  אגף שוק ההון    )5(
  
  .כמשמעותם בתקנות -  צדדים קשורים  )6(
  
  .1968 - ח "לחוק ניירות ערך התשכ 1בתאגיד בסעיף " בעל עניין"להגדרת ) 1(כמשמעותם בפסקה  -  בעלי עניין    )7(
  
  .שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמדד המחירים לצרכן  - מדד    )8(
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  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  )המשך(כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  - 1אור ב
  

  בסיס הערכת נכסים  .ג
  

  :הנכסים במאזן מוצגים כלהלן
  
יתרות ופיקדונות בבנקים ובמוסדות כספיים שהופקדו לתקופה מקורית שאינה עולה  - מזומנים ושווי מזומנים   )1(

מזומנים ושווי מזומנים כוללים ריבית שנצברה . ליהם כל שעבוד או מגבלה אחרתואשר לא חל ע, על חודש ימים
  .לתאריך המאזן

  
  .לפי שווי השוק הידוע בתאריך המאזן -ניירות ערך סחירים   )2(
  
נקבע על סמך שערים השווי ההוגן ". השווי ההוגן"לפי , פיקדונות ואיגרות חוב שאינן סחירות, הלוואות  )3(

או בהתאם למודל שקבע , שנבחרה על ידי הממונה לצורך אספקת מידע זה, "שערי ריבית" המתקבלים מחברת
   . לפי העניין "שערי ריבית"הממונה להוון תזרימי מזומנים מכל נכס בשיעורי הריבית שמצוטטים על ידי 

  
  .Black & Scholesלפי תחשיב כלכלי על בסיס מודל  - אופציות בלתי סחירות  )4(

  
לפי שווין ההוגן של ההשקעות על בסיס הדיווח  -רות בקרנות הון סיכון ובקרנות השקעה השקעות בלתי סחי )5(

 .שהתקבל לאחרונה לפני תאריך המאזן ממנהלי קרנות הון הסיכון
  

  .לפי מחיר הפדיון לתאריך המאזן -יחידות בקרן להשקעה משותפת בנאמנות  )6(
 
שער החליפין היציג . לפי השער היציג לתאריך המאזן - יתרות הנקובות במטבע חוץ או הצמודות לשער מטבע חוץ  )7(

  ).ח"ש 3.802- 2008בדצמבר  31ליום (ח "ש 3.775הינו  2009בדצמבר  31ב ליום "של הדולר של ארה
  
ואשר התשואה בגינם תלויה , אגרות חוב להמרה ופיקדונות מובנים אשר משובצים בהם נגזרים פיננסיים נוספים  )8(

או , מוצגים בהתאם לציטוט המתקבל מחברת שערי ריבית' שערי ריבית וכד, במדדי מניות, בתשואת תיקי נכסים
  .לפי העניין, מגורם אחר

  
  

  הכרה בהכנסות והוצאות  .ד
  

  .ההכנסות וההוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס מצטבר
  
  
  זכויות העמיתים  .ה
  

התשלום /על פי מועד התקבול, בסיס מזומן הפקדות לקופה ומשיכות מהקופה נכללות בדוחות הכספיים על
  .בפועל

  
  
  שימוש באומדנים  .ו
  

באומדנים והערכות  להשתמשההנהלה נדרשת  מקובליםכספיים בהתאם לכללי חשבונאות הדוחות בעריכת ה
לגבי עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים איננה ניתנת לקביעה מדויקת בעת 

השפעתם הסופית של עסקאות , ומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת של ההנהלהאף שא. עריכתם
  .או עניינים כאמור עשויה להיות שונה מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם
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  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  המדד ושער הדולר) ירידת(תשואות הקופה ושיעורי עליית  - 2אור ב
  
  בדצמבר 31שנה שהסתיימה ביום ל  
  2009  2008  2007  2006  
  %  %  %  %  

  
              תשואות הקופה  .א
              

  6.77   8.10   )12.82(  25.06  )2)(1(נטו /ברוטו, שיעור תשואה ממוצע נומינלי 
              
              
              

              מדדים נבחרים) ירידת(שיעור עליית   .ב 
              

              מדד המחירים לצרכן) ירידת(שיעור עליית  
  )0.29(  2.79   4.51   3.82  )לפי המדד הידוע ביום המאזן( 

              
              שיעור שינוי שער החליפין של הדולר 
  )8.21(  )8.97(  )1.14(  )0.71(  ב"של ארה 

  
  .16לגבי הוצאות ניהול הקופה ראה באור . לאחר ניכוי כל הוצאות הקופה  )1(
  .התשואה ברוטו שווה לתשואה נטוולכן , הקופה אינה גובה דמי ניהול  )2(
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  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  נכסים לפי בסיס הצמדה - 3באור 
  

  ל"נכסים בחו בהצמדה בהצמדה למדדללא הצמדה
 כ"סה  למטבע חוץ המחירים לצרכן

  ח"שאלפי  ח"אלפי ש ₪אלפי ח"אלפי שח"שאלפי
  

         2009בדצמבר 31
          
  111,050  -  1,767  -  109,283  זומנים ושווי מזומניםמ
         
          יירות ערך סחיריםנ

  1,388,237  -  - 447,620 940,617  אגרות חוב ממשלתיות
  651,518  77,702  8,845 508,854 56,117  יותנקונצראגרות חוב 

  881,138  181,705  -  -  699,433  מניות וניירות ערך אחרים
          

  2,920,893  259,407  8,845  956,474  1,696,167  סך הכל ניירות ערך סחירים
          
          
          יירות ערך בלתי סחיריםנ

  333,356  -  5,989 310,325 17,042  יותנקונצראגרות חוב 
  21,375  21,053  -  -  322  מניות וניירות ערך אחרים

          
  354,731  21,053  5,989  310,325  17,364  ך הכל ניירות ערך בלתי סחיריםס
          
          קדונות והלוואותפ

  124,740  -  - 124,740 -  פקדונות בבנקים
  14,669  -  377  14,292  -  אחריםול לעמיתיםהלוואות 

          
  139,409  -  377  139,032  -  ך הכל פקדונות והלוואותס
          
  1,169  -  -  -  1,169 דיבידנד וסכומים אחרים לקבל, יביתר

          
  229  -  -  -  229  ייביםח
          
  3,527,481  280,460  16,978  1,405,831  1,824,212  ך הכל נכסיםס

         
    

  )689(  -  )689(  -  -  התחייביות בגין אופציות
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  )המשך(נכסים לפי בסיס הצמדה  - 3באור 
  

  ל"נכסים בחו בהצמדה בהצמדה למדדללא הצמדה
 כ"סה  למטבע חוץ המחירים לצרכן

  ח"שאלפי  ח"אלפי ש ₪אלפי ח"אלפי שח"שאלפי
  

           2008בדצמבר 31
            
  170,499   -    28,660   -    141,839   זומנים ושווי מזומניםמ
           
            יירות ערך סחיריםנ

  1,118,773   -    -    465,784   652,989   אגרות חוב ממשלתיות
  563,356   52,513   12,136   448,843   49,864   יותנקונצראגרות חוב 
  393,421   38,895   -    -    354,526   ות ערך אחריםמניות ונייר

            
  2,075,550   91,408   12,136   914,627   1,057,379   סך הכל ניירות ערך סחירים

            
            
            יירות ערך בלתי סחיריםנ

  321,645   -    10,395   295,824   15,426   יותנקונצראגרות חוב 
  62,796   62,673   -    -    123   מניות וניירות ערך אחרים

            
  384,441   62,673   10,395   295,824   15,549   ך הכל ניירות ערך בלתי סחיריםס
            
            קדונות והלוואותפ

  143,005   -    -    143,005   -    פקדונות בבנקים
  15,024   -    641   14,383   -    אחריםול לעמיתיםהלוואות 

            
  158,029   -    641   157,388   -    אותך הכל פקדונות והלווס
            
  814   -    -    -    814  דיבידנד וסכומים אחרים לקבל, יביתר

            
  91   -    -    -    91   ייביםח
            
  2,789,424  154,081   51,832   1,367,839   1,215,672   ך הכל נכסיםס
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  אגרות חוב סחירות - 4באור 
  בדצמבר 31  דצמברב31

2009  2008  

 ח"שאלפי  ח"אלפי ש
  

     :ההרכב  .א
    

    אגרות חוב ממשלתיות סחירות
 - 297,415  )מ"מק(מלווה קצר מועד 

 1,118,773  1,090,822אגרות חוב ממשלתיות סחירות
    

 1,118,773  1,388,237סך הכל אגרות חוב ממשלתיות סחירות בארץ
     

  --ל"סך הכל אגרות חוב ממשלתיות סחירות בחו
     

 1,118,773  1,388,237סך הכל אגרות חוב ממשלתיות
    

    אגרות חוב קונצרניות סחירות
    

    אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ
 502,187 568,872  בלתי ניתנות להמרה

 8,656 4,944  להמרהניתנות 
  

 510,843  573,816 כ אגרות חוב קונצרניות סחירות בארץ"סה          
 

 ל"אגרות חוב סחירות בחו
    

 52,513  77,702  בלתי ניתנות להמרה
       

  563,356  651,518 סך הכל אגרות חוב קונצרניות סחירות
      

 1,682,129  2,039,755 סך הכל אגרות חוב סחירות
  
  משך חיים ממוצע  .ב

 2008בדצמבר  200931בדצמבר  31
 יותנקונצראגרות חוב אגרות חוב
 סך הכל סך הכל להמרהלא להמרהממשלתיות

  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים

  
     אגרות חוב סחירות

  3.58  1.94 1.784.770.95  בלתי צמודות 
 5.28  4.39 4.534.271.72 מדדצמודות ל

 4.15  3.67 3.950.80- ח"צמודות למט
 2.43  2.94-2.94-  צמודות למדד אחר

     
 4.47  3.13 2.674.151.32  מ משוקלל"מח

  
  

  תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון  .ג
   

 2008בדצמבר  200931בדצמבר  31
 יותנקונצראגרות חוב אגרות חוב
 סך הכל סך הכל להמרהלא להמרהממשלתיות

%  %  %  %  %  

  
    אגרות חוב סחירות

 3.57  2.62 )19.54(2.505.40  בלתי צמודות
 5.93  2.30 1.463.042.82 צמודות למדד
 10.16  5.58 5.694.39- ח"צמודות למט

 6.88  3.46-3.46-  צמודות למדד אחר
     תשואה ממוצעת
 5.00  2.51 )4.34(2.163.32  משוקללת לפדיון
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  אגרות חוב בלתי סחירות - 5באור 
  

  :ההרכב .א
  בדצמבר 31  בדצמבר31

2009  2008  

 ח"שאלפי  ח"אלפי ש
  

    אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות
      

     אגרות חוב קונצרניות בלתי סחירות בארץ
  321,645  333,356  בלתי ניתנות להמרה

        
  

 
  

     משך חיים ממוצע  .ב
 2008בדצמבר  31                                                   2009בדצמבר  31

   קונצרניותאגרות חוב 
 סך הכל סך הכל לא להמרה

 שנים שניםשנים
  

    אגרות חוב בלתי סחירות
  2.44  1.601.60  בלתי צמודות
 3.43  3.243.24 צמודות למדד
 2.56  4.384.38 ח"צמודות למט

      
 3.35  3.183.18  מ ממוצע"מח

  
  
  
  
  

 תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון  .ג
 

 2008בדצמבר  31                                                  2009בדצמבר  31
   קונצרניותאגרות חוב 
 סך הכל ך הכלס לא להמרה

%%% 
  

     אגרות חוב בלתי סחירות
  19.02  19.08 19.08  בלתי צמודות
 7.80  3.203.20 צמודות למדד
 8.10  6.206.20 ח"צמודות למט

      
 8.34  4.074.07 תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון

  
  
  
  

  מניות סחירות - 6באור 
  

  :ההרכב
 בדצמבר 31 בדצמבר31

2009 2008 
 ח"שאלפי  ח"אלפי ש

 
 344,422  624,136 מניות בארץ
 232 - ל"מניות בחו

      
 344,654  624,136 סך הכל מניות
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  ניירות ערך אחרים סחירים - 7באור 
  

  :ההרכב  .א
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   
   2009 2008 
 ח"שאלפי  ח"אלפי ש   
  

    ם בארץניירות ערך אחרים סחירי
 9,494  75,084  תעודות סל

  610  213  כתבי אופציות
      

 10,104  75,297  סך הכל ניירות ערך אחרים סחירים בארץ
     

     ל"ניירות ערך אחרים סחירים בחו
  תעודות סל

  קרנות להשקעות משותפות בנאמנות            
164,706  

16,999 
 38,663  
-  

     
 48,767 181,705  ל"סך הכל ניירות ערך אחרים סחירים בחו

  
 48,767  257,002  סך הכל ניירות ערך אחרים סחירים

  
  
  
  פרטים לגבי השקעה בנכסים נגזרים  .ב

     
 27,000  27,000  סך הבטחונות שניתנו בשל אופציות

  
  :ניירות ערך שהושאלו  .ג

  
 28,079  166,759  סך ניירות ערך שהושאלו

  
  

  מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים -א 7באור 
 בדצמבר 31 בדצמבר31

2009 2008 
 ח"שאלפי  ח"אלפי ש

 
       :ההרכב  .א
       

      מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים בארץ
  123  322    כתבי אופציות

         
      ל"ים בחוניירות ערך אחרים בלתי סחיר

 4,361  3,809   מניות
 16,500  17,244  וקרנות גידור קרנות הון סיכון
  41,812 -    מוצרים מובנים

        
 62,673  21,053  ל"כ ניירות ערך אחרים בלתי סחירים בחו"סה

       
 62,796  21,375   כ מניות וניירות ערך אחרים בלתי סחירים"סה
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  פקדונות והלוואות - 8ור אב
  

  :ההרכב  .א
  בדצמבר 31  בדצמבר31   

      2009  2008  

  ח"שאלפי   ח"לפי שא      

  
  פקדונות בבנקים

  
  143,005   124,740   ך הכל פקדונות בבנקיםס

  
        לוואות לעמיתים ולאחריםה
         

  4,409   6,484    )1( לעמיתיםהלוואות 
  10,615   8,185    לאחריםהלוואות 

         
  15,024   14,669   )1(ולאחריםעמיתיםסך הכל הלוואות ל

  
  .1.78% בשיעור למדד ונושאות ריבית משוקללת צמודות לעמיתיםההלוואות   )1(  
 ).2.0% - 2008בשנת ( 0.25% שנהה שיעור הריבית הנמוך במשך    
 ).4.40% 2008בשנת ( 4.40% שנהשיעור הריבית הגבוה במשך ה    

  
             משך חיים ממוצע  .ב

              
  2008בדצמבר  31  2009בדצמבר  31  

  סך הכל  הלוואות  קדונותפ  סך הכל  הלוואות  קדונותפ  

  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  שנים  

 
              : פקדונות והלוואות

  1.85  1.36  1.90  1.73 1.79 1.72  צמודים למדד
  0.81  0.81  -  0.38  0.38  -  ח"צמודים מט

           
  1.85  1.33  1.90  1.73  1.75  1.72  מ משוקלל"מח

  
 

  תשואה ממוצעת משוקללת לפדיון  .ג
  

           
  2008בדצמבר  31  2009בדצמבר  31  

  סך הכל  הלוואות  קדונותפ  סך הכל  הלוואות  קדונותפ  

  %  %  %  %  %  %  

 
               :פקדונות והלוואות

  8.94  3.31  9.51  0.99 1.59 0.92  צמודים למדד
  28.59  28.59  -  4.25  4.25  -  ח"צמודים מט

           
             תשואה ממוצעת משוקללת

  9.02  4.38  9.51  1.00  1.66  0.92  לפדיון
  
  
  



  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  

  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  דיבידנד וסכומים אחרים לקבל בגין השקעות, ריבית - 9אור ב
  

  בדצמבר 31  בדצמבר31   
      2009  2008  

  ח"שלפי א  ח"לפי שא      

  
  633   746    לקבל EXריבית 
  181   423    לקבל דיבידנד

         
  814   1,169    דיבידנד וסכומים לקבל בגין השקעות, כ ריבית"סה

  
  
  
  
  חייבים - 10אור ב
  

  בדצמבר 31  בדצמבר31  
    2009  2008  

  ח"שאלפי   ח"לפי שא    

  
  שלטונות מס הכנסה

    
209  

  
 91  

  -    20    חייבים אחרים
  

  חייבים ויתרות חובהכ "סה
    

229  
  
 91  

       
  
  
  
  מזומנים בבנק - 11אור ב
  

  ). פ"פק(הנושא ריבית בתנאי פקדונות קרדיטוריים פתוחים  ,מופקדים בחשבון עובר ושב ,המזומנים במטבע ישראלי
  
  
  
  

  זכאים ויתרות זכות - 12באור 
  בדצמבר 31  בדצמבר31   

      2009  2008  

  ח"שאלפי   ח"לפי שא      

  
  -   689      ת והתקשרויות בחוזים עתידיים התחייבות בגין יצירת אופציו

  20   58      מוסדות
           
      747   20  

  
  
  
  
  זכויות העמיתים - 13אור ב
  

המהווה יתרת , )ח"אלפי ש 303,121 -  2008בדצמבר  31(ח "אלפי ש 387,534 תרת חשבון זכויות העמיתים כוללת סך שלי
עמיתים . מ וטרם משכו את הסכומים שעומדים לזכותם"ל בעחשבונם של עמיתים שפרשו מעבודתם בבנק לאומי לישרא

  .אולם הם זכאים להשתתף ברווחים כשאר העמיתים, אלה אינם רשאים להפקיד בקופה סכומים נוספים
  
  
  
  
  
  
  
  



  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  

  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  מסים) הכנסות(הוצאות  - 14באור 
  

  הרכב .א
  

           בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
      2009  2008  

  ח"ש אלפי  ח"לפי שא      

  
  )94(  -       בגין השקעות בניירות ערך זרים

  -    88      גרות היו בבעלות של אחראבגין ריבית מאגרות חוב בשל תקופה שה
           
      88   )94(  

  
  

חלק . 2004על רווח ריאלי על ניירות ערך זרים שנרכשו לפני תום שנת  35%ר מס של ושיע חל 2005בינואר  1החל ביום  .ב
יחס לתקופה שלאחר אותו מועד וכמו כן ריבית ודיבידנד מניירות ערך זרים שהתקבלו לאחר המועד רווח ההון המתי

המבוצע על פי כללי המס , האמור לעיל אינו מתייחס לניכוי מס במקור על ידי מדינת חוץ(פטורים ממס , האמור
  .הקיימים באותה מדינה

  
  
  

  בעלי עניין וצדדים קשורים - 15באור 
  

  :ין וצדדים קשורים בקופה נחשביםכבעלי עני  .א
  

 31בנק לאומי היה צד קשור ובעל עניין עד ליום , חברי הדירקטוריון מהווים צדדים קשורים ובעלי עניין בקופה
  ).1)(א(1עת שבוצע השינוי הארגוני כאמור בבאור , 2008ביולי 

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ב

  )על בסיס ההחזקות לתאריך המאזן(
  בדצמבר 31  בדצמבר 31   

   2009 2008 
 ח"שאלפי  ח"אלפי ש   
  

 --2008ביולי  31עד ליום   -מזומנים ושווי מזומנים 
     

 7,134  7,790הדירקטורים  -זכויות העמיתים 
  879  1,149  ל"זכויות המנכ

  
  היתרה הגבוהה ביותר במהלך השנה  .ג

  )ודשעל בסיס היתרות בתום כל ח(
  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    

   2009 2008 
 ח"שאלפי  ח"אלפי ש   
  

 185,378 -2008ביולי  31עד ליום  -מזומנים ושווי מזומנים 
     

  הדירקטורים -העמיתים  זכויות
 

8,725  8,049 

  994  1,149  ל"זכויות המנכ
  
  
  
  
  
  
  
  



  קופת התגמולים של עובדי בנק לאומי
  

  2009 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

  

  המשך - םבעלי עניין וצדדים קשורי - 15באור 
  
  :הכנסות ריבית והפרשי הצמדה בגין יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ד

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2009 2008 
 ח"שאלפי  ח"אלפי ש

      
 266 -2008ביולי  31עד ליום  - ממזומנים ושווי מזומנים 

  
  

  עשו במהלך השנהשיעורי התשואה שקיבלה הקופה על השקעותיה שנ  .ה
  :אצל בעלי עניין וצדדים קשורים

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2009 2008 
   % % 
  

     נושאים ריבית שנתית בשיעורים, לא צמודים -על חשבונות עובר ושב 
   3.87-2.93-  2008ביולי  31עד ליום  

  
  
  

  הוצאות ניהול הקופה   - 16באור 
  

לפיכך גם הקופה אינה גובה דמי , עמלותהן ואינו גובה מוחברת הניהול ההנהלה והכלליות של הקופה  הבנק נושא בהוצאות
  .  2010ע סחירים הוחזרו לקופה על ידי הבנק בחודש פברואר "עמלות ני .ניהול מעמיתיה

  
  

  לקופה הוצאת קרן הביטוח מחוץ - 17אור ב
  

החליטה האסיפה הכללית של , להוצאת קרן הביטוח מחוץ לקופהביטוח וחסכון , אגף שוק ההון -לאור דרישת האוצר 
כן . 2004בדצמבר  31להוציא את קרן הביטוח מחוץ לקופה עד ליום  2004בדצמבר  22חברי הקופה שהתכנסה ביום 

את יתרת נכסי קרן , כפי שהוגדרו במסמכים לפיהם בוצעה החלוקה -החליטה האסיפה הכללית לחלק לחברים הזכאים 
, 2004בדצמבר  31נכון ליום  -לאחר שתופרש ממנה עתודה לכיסוי תביעות תלויות ועומדות כנגד קרן הביטוח , חהביטו

  .2004בדצמבר  31ולכיסוי תביעות עתידיות שעילתן קמה עד ליום 
  

 במרס 23חולקה לחברים הזכאים ביום , לאחר הפרשת העתודה כאמור -ח "מליוני ש 74יתרת נכסי קרן הביטוח בסך 
  .והופקדה בחשבונם בקופה 2005

  

  .2011בדצמבר  31 - תישמר עד לתום תקופת ההתיישנות ו, הופקדה למשמרת בחברה לנאמנות של הבנק, העתודה כאמור
   ח"שמליוני  4.2  -כ 2009בדצמבר  31יתרתה ליום 

  
  

  ותת תלוייהתחייבו - 18אור ב
  

 1,871הינה  2009בדצמבר  31 ותרו להשקעה ליוםת הסכומים שנרית. הקופה התקשרה להשקעה בקרן השקעה  .א
  .ח"אלפי ש

  

בנסיבות שפורטו בחוק , והתקנות שהותקנו על פיו מטילים התחייבות על הקופה 1958 - ח "התשי, וק הגנת השכרח  .ב
  .בגין חובות של מעבידים לעובדיהם אשר לא סולקו במועדם על ידי העברת כספים לקופה, ובתקנותיו

  .ורים כאמור לסוף שנת הדיווחין יתרות פיגא
  

 31 - תישמר עד לתום תקופת ההתיישנות , ח"מליוני ש 4.2 - בסך של כ, לעיל 17כאמור בבאור  - יתרת העתודה   .ג
  .2011בדצמבר 

  

לפצות ולשפות את הקופה כנגד , התחייבו החברים הזכאים להשתתף בחלוקה ,עם חלוקת יתרת נכסי קרן הביטוח
בגין פטירה או אובדן כושר עבודה בבנק , עקב תביעה לקבל מקרן הביטוח סכום כלשהו ,כל חיוב שיושת עליה

  .לצמיתות



 

 

  


