
בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרס 2012 
 )סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

.2012 במאי   30 דורש.  לכל  ימסר  ממנו  ועותק  הבנק  של  סניף  בכל  הציבור  לעיון  עומד  ההנהלה,  וסקירת  הדירקטוריון  דוח  את  הכספיים,  הדוחות  תמצית  את  הכולל   2012 ביום 31 במרס  שנסתיימה  לתקופה  הדוח 

כולל 10 מיליון ש”ח קרנות הון אחרות.  )א(  
התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות בחו”ל, שמטבע הפעילות שלהן שונה ממטבע הפעילות של הבנק. בשנת 2011 הועברו התאמות מתרגום לעודפים שנצברו עקב המעבר לדיווח לפ IAS21 בסך 381 מיליוני ש”ח. )ב( 

כולל 721 מיליוני ש”ח בגין מעבר ליישום הוראות חובות פגומים )1,319 מיליון ש”ח ברוטו(. )ג(  
לרבות הפרשות לירידת ערך. )ד( 

נתוני השוואה סווגו מחדש על מנת להתאים לשיטת ההצגה בתקופה השוטפת. )א(  
הוצג מחדש. )ב( 

מנחם שוורץ
סגן מנהל כללי בכיר

חשבונאי ראשי
ראש חטיבת החשבונאות

רקפת רוסק-עמינח
מנהל כללי ראשי

דוד ברודט
יו"ר הדירקטוריון

תמצית דוח רווח והפסד לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרס 2012
)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 במרס 2012
)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

לשלושה חודשים 
שנסתיימו ביום

 31 במרס

לשנה 
שנסתיימה ביום

31 בדצמבר

201220112011

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

3,2383,16714,283הכנסות ריבית 

1,4161,3567,176הוצאות ריבית

1,8221,8117,107הכנסות ריבית, נטו

734)102(225הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

1,5971,9136,373הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות שאינן מריבית

1515411הכנסות מימון שאינן מריבית

1,0201,0864,116עמלות

121148הכנסות אחרות

1,1831,1514,175סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,3515,061 )ב(1,186משכורות והוצאות נלוות

4274081,704אחזקה ופחת בניינים וציוד

6-2הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים

3763271,574הוצאות אחרות

1,9952,0868,341סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

7859782,207רווח לפני מסים

372418 )ב(306הפרשה למסים על הרווח

4796061,789רווח לאחר מסים

חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים )בהפסדים(
של חברות כלולות לאחר מס

)39()42(148

רווח נקי:

4405641,937לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

)46()10()9(המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

4315541,891המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

בשקלים חדשיםרווח בסיסי ומדולל למניה

רווח נקי המיוחס 
לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

0.381.28 )ב(0.29

0.290.381.28סך הכל

הוצג מחדש. )א( 

31 במרס
2012

31 במרס
2011

31 בדצמבר
2011

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

נכסים

47,36836,80253,044מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,09047,936 49,757ניירות ערך

1,4852,0681,225ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

244,575230,017245,287אשראי לציבור

)3,967()4,946()4,075(הפרשה להפסדי אשראי

240,500225,071241,320אשראי לציבור, נטו

425357448אשראי לממשלות

2,1872,0322,270השקעות בחברות כלולות

3,7153,6653,653בניינים וציוד

17645181נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

9,4668,41911,573נכסים בגין מכשירים נגזרים

3,1184,204 )א( 4,189נכסים אחרים

359,268328,667365,854סך כל הנכסים

31 במרס
2012

31 במרס
2011

31 בדצמבר
 2011

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

התחייבויות והון

277,642248,258279,404פיקדונות הציבור

3,6293,8145,056פיקדונות מבנקים

436721519פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו
או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

6241,533442

27,87326,98529,999אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

10,12510,17012,069התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

14,38414,737 )א(14,564התחייבויות אחרות

334,893305,865342,226סך כל ההתחייבויות

257314254זכויות שאינן מקנות שליטה

22,48823,374 )א(24,118הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

24,37522,80223,628סך כל ההון

359,268328,667365,854סך כל ההתחייבויות וההון

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2012 )בלתי מבוקר(
קרנות הון

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

סך הכלמניות הבנק

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סך כל ההוןשליטה

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

התאמות
מתרגום )ב(

קרנות בגין
כלולות

23,37425423,628)44(4015,406)21()218(7,0591,129238,211יתרה ליום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר(

התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה 
  IFRS 26(-)26(-)26(-------של תקני(

431-4319440-------רווח נקי לתקופה

)61(-)61(---)61(-----התאמות מתרגום השקעות במטבע חוץ

15-15---15-----הפסדים בגין גידור השקעות במטבע חוץ

השפעת המס המתייחס 
)5(-)5(---)5(-----לגידור השקעה במטבע חוץ

------------התאמות בגין חברות כלולות, נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך 
6031604----603----זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים
)15(-)15(----)15(----למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד )ד(

השפעת המס המתייחס להתאמות 
)198(-)198(----)198(----בגין ניירות ערך זמינים למכירה

)8()8(----------דיבידנד ששולם

11----------שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

24,11825724,375)44(4015,811)72(7,0591,129238,211172יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2011 )בלתי מבוקר(
קרנות הון

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

סך הכלמניות הבנק

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סך כל ההוןשליטה

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

התאמות
מתרגום )ב(

קרנות בגין
כלולות

23,29331823,611)1(2515,063)460(7,0591,129108,198468יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 )מבוקר(

התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה 
)723()14()709(-)1,090(-381-----של תקני  IFRS )ב( )ג(

554-55410564-------רווח נקי לתקופה

)34(-)34(-162)52(-----התאמות בגין חברות כלולות, נטו 

התאמות בגין הצגת ניירות ערך 
)240(-)240(----)240(----זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים
)84(-)84(----)84(----למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד )ד(

השפעת המס המתייחס להתאמות 
108-108----108----בגין ניירות ערך זמינים למכירה

)400(-)400(-)400(-------דיבידנד ששולם

22,48831422,802)1(4114,129)131(7,0591,129108,198252יתרה לסוף התקופה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2011 )מבוקר(
קרנות הון

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

סך הכלמניות הבנק

זכויות 
שאינן 
מקנות 
סך כל ההוןשליטה

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

התאמות
מתרגום )ב(

קרנות בגין
כלולות

23,29331823,611)1(2515,063)460(7,0591,129108,198468יתרה ליום 31 בדצמבר 2010 )מבוקר(

התאמת יתרות פתיחה בגין חובות פגומים
)723()14()709(-)1,090(-381-----ויישום לראשונה של תקני IFRS )ב( )ג(

1,891-1,891461,937-------רווח נקי בשנת החשבון

)415()15()400(-)400(-------דיבידנד ששולם

הטבה לעובדים בשל עסקאות 
13-13-----1313--תשלום מבוסס מניות

62-62-)11(5815-----התאמות בגין חברות כלולות, נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך 
)984()2()982(----)982(----זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים
)39(-)39(----)39(----למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד )ד(

השפעת המס המתייחס להתאמות 
3351336----335----בגין ניירות ערך זמינים למכירה

)127()80()47(-)47(-------שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

)43(-)43()43(--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

23,37425423,628)44(4015,406)21()218(7,0591,129238,211יתרה ליום 31 בדצמבר 2011


