
א( כולל 10 מיליון ש”ח קרנות הון אחרות.
ב( ביום 1 ינואר 2013 אימץ הבנק לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא דו”ח על רווח כולל. מספרי ההשוואה סווגו מחדש כדי להתאים לאופן ההצגה החדש.

ג( בעיקר בגין יישום IAS12 סך של 42 מיליוני ש”ח והתאמות אחרות בגין חברות בנות בחו”ל.
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חשבונאי ראשי
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דוד ברודט
יו"ר הדירקטוריון

תמצית מאזן מאוחד ליום 30 בספטמבר 2013
)במיליוני ש”ח(

30 בספטמבר
2013

30 בספטמבר
2012

31 בדצמבר
2012

נכסים

40,20248,34054,621מזומנים ופיקדונות בבנקים

60,98456,18356,408ניירות ערך

1,0981,9461,435ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

244,736245,407245,378אשראי לציבור

)4,114()3,943()3,844(הפרשה להפסדי אשראי

533418442אשראי לממשלות

1,9442,3032,129השקעות בחברות כלולות

3,6473,7513,705בניינים וציוד

103168189נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

10,96610,49411,438נכסים בגין מכשירים נגזרים

5,0534,4634,529נכסים אחרים

365,422369,530376,160סך כל הנכסים

30 בספטמבר
2013

30 בספטמבר
2012

31 בדצמבר
2012

התחייבויות והון

279,839285,229289,538פיקדונות הציבור

3,8052,8634,073פיקדונות מבנקים

437456451פיקדונות מממשלות

4041,2481,007ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

25,59628,18927,525אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

12,07811,25912,762התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

16,85114,96715,576התחייבויות אחרות

339,010344,211350,932סך כל ההתחייבויות

331301307זכויות שאינן מקנות שליטה

26,08125,01824,921הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

26,41225,31925,228סך כל ההון

365,422369,530376,160סך כל ההתחייבויות וההון

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013
)במיליוני ש”ח(

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום
30 בספטמבר

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ביום
30 בספטמבר

לשנה 
שהסתיימה 

ביום
31 בדצמבר

2013 2012201320122012

3,4663,6159,52010,79313,507הכנסות ריבית 

1,5201,7433,9735,1696,099הוצאות ריבית

1,9461,8725,5475,6247,408הכנסות ריבית, נטו

2921138501,236(44)הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין 
הפסדי אשראי

1,9901,5805,4344,7746,172

הכנסות שאינן מריבית

266119889239444הכנסות מימון שאינן מריבית

1,0501,0503,1043,0924,199עמלות

663910449131הכנסות אחרות

1,3821,2084,0973,3804,774סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,3381,4343,8353,9765,290משכורות והוצאות נלוות

4434521,3811,3251,819אחזקה ופחת בניינים וציוד

794851523הפחתות של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

5834041,3781,1731,968הוצאות אחרות

2,4432,2946,6796,4899,100סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

9294942,8521,6651,846רווח לפני מסים

3451131,092578811הפרשה למסים על הרווח

5843811,7601,0871,035רווח לאחר מסים

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

(17)108(128)132)67(

רווח נקי:

5674891,6321,219968לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

)37()29((33))10((12)המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

5554791,5991,190931המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

רווח בסיסי ומדולל למניה )בש”ח(:

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות

0.380.331.090.810.63התאגיד הבנקאי

תמצית דוח על השינויים בהון המאוחד לתקופות שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 
 )במיליוני ש”ח(

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות וקרנות 

סך הכלההון

זכויות 
שאינן 

סך הכל הוןמקנות שליטה
 הון

פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

רווח )הפסד( 
כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות לעובדים 
לרכישת מניות 

הבנק

25,57731825,895(43)7,0591,129238,2114917,360יתרה ליום 30 ביוני 2013

555-55512567-----רווח נקי לתקופה

7-7-7-----התאמות בגין חברות כלולות

(57)1(58)--(58)----הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )ב(

26,08133126,412(43)17,922(9)7,0591,129238,211יתרה לסוף התקופה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2013 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות וקרנות 

סך הכלההון

זכויות 
שאינן 

סך הכל הוןמקנות שליטה
 הון

פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

רווח )הפסד( 
כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות לעובדים 
לרכישת מניות 

הבנק

24,92130725,228(44)7,0591,129238,21145816,296יתרה ליום 31 בדצמבר 2012

1,599-1,599331,632-----רווח נקי לתקופה

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
(6)(6)--------בחברות בנות

23-23-23-----התאמות בגין חברות כלולות 

(470)(3)(467)--(467)----הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )ב(

415-5-----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

26,08133126,412(43)17,922(9)7,0591,129238,211יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות וקרנות 

סך הכלההון

זכויות 
שאינן 

סך הכל הוןמקנות שליטה
 הון

פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(
רווח כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות לעובדים 
לרכישת מניות 

הבנק

24,26626724,533)44(7,0591,129238,211916,090יתרה ליום 30 ביוני 2012

479-47910489-----רווח נקי לתקופה

)4(-)4(-)4(-----התאמות בגין חברות כלולות

2791280--279----רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )ב(

2321)2(-)2(-----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

25,01830125,319)44(7,0591,129238,21128816,563יתרה לסוף התקופה

לתשעה חודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2012 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות וקרנות 

סך הכלההון

זכויות 
שאינן 

סך הכל הוןמקנות שליטה
 הון

פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

רווח )הפסד( 
כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות לעובדים 
לרכישת מניות 

הבנק

23,37425423,628)44(15,406)199(7,0591,129238,211יתרה ליום 31 בדצמבר 2011

 התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה 
)26(-)26(-)26(-----לתקני IFRS )ג(

1,190-1,190291,219-----רווח נקי לתקופה

דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
)8()8(--------בחברות בנות

)1(-)1(-)1(-----התאמות בגין חברות כלולות 

4872489--487----רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )ב(

2418)6(-)6(-----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

25,01830125,319)44(7,0591,129238,21128816,563יתרה לסוף התקופה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות וקרנות 

סך הכלההון

זכויות 
שאינן 

סך הכל הוןמקנות שליטה
 הון

פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

רווח )הפסד( 
כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות לעובדים 
לרכישת מניות 

הבנק

23,37425423,628)44(15,406)199(7,0591,129238,211יתרה ליום 31 בצדמבר 2011 

 התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה 
)26(-)26(-)26(-----לתקני IFRS )ג(

931-93137968-----רווח נקי לתקופה

)9(- )9(-)9(-----התאמות בגין חברות כלולות 

)8()8(--------דיבידנד ששולם לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

657-657--657----רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )ב(

2418)6(-)6(-----שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

24,92130725,228(44)7,0591,129238,21145816,296יתרה ליום 31 בצדמבר 2012

בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

רון פאינרו
סגן מנהל כללי

ראש חטיבה לכספים ולכלכלה


