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מערך השיווק

רווח נקי של 290 מיליון שקלים ללאומי 
 ברבעון השני של 2014, לאחר הפרשה
 של 460 מיליון שקלים לטובת ההסדר

עם הרשויות האמריקאיות
 בנטרול ההפרשה האמורה הרווח הנקי ברבעון השני של 2014

היה 765 מיליון שקלים )תשואה שנתית של 11.7%(
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  הרווח ברבעון השני של 2014 משקף תשואה שנתית של 4.3%.

  הרווח הנקי בחציון הראשון של 2014 הסתכם ב-915 מיליון שקלים.
הרווח משקף תשואה של 6.9% )על בסיס שנתי(. 

  בנטרול ההפרשה להסדר עם הרשויות האמריקאיות, התשואה להון בחציון הראשון
של 2014 הייתה כ-10.8%.

  התייעלות – בנטרול ההוצאות להסדר עם הרשויות האמריקאיות ירדו ההוצאות התפעוליות
בחציון ב-1.5% )מ-4,198 ל-4,137 מיליון שקלים(, תוך שמירה על ריסון בסעיף הוצאות השכר.

  יחס היעילות בחציון הראשון של 2014, בנטרול ההוצאות להסדר עם הרשויות האמריקאיות, 
עמד על 65.8%.

  גידול של כ-1.5% בכלל יתרות האשראי של הקבוצה בהשוואה ליום 31/12/2013,
 בהתאם לאסטרטגיה של לאומי:

   גידול של כ-3.4% באשראי לעסקים קטנים בישראל.
   גידול של כ-5.9% באשראי למגזר ה-Middle Market בישראל.
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  במחצית הראשונה של 2014 נרשמו הכנסות בגין הפסדי אשראי של כ-67 מיליון שקלים 
 לעומת הוצאות בגין הפסדי אשראי של 157 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד,

קיטון של 224 מיליון שקלים.

  יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2014 הגיע ל-14.25%, מזה יחס הון ליבה
של 9.34%.

  ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-30 ביוני 2014 ב-27.3 מיליארד שקלים, לעומת 25.6 
מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2013 )עלייה של 6.7%(, ול-26.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 

2013 )עלייה של 3.3%(.

  פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2014 ב-279.9 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-275.4   
מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2013 )עלייה של 1.6%(, ול-286.0 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 

2013 )ירידה של 2.1%(.

   האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-30 ביוני 2014 ב-244.4 מיליארד שקלים, בהשוואה ל-238.5 
מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2013 )עלייה של 2.5%(, ול-240.9 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 

2013 )עלייה של 1.5%(.
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קבוצת לאומי – נתונים עיקריים 
מהדוחות הכספיים

רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(
לשישה חודשים

שהסתיימו ב-30 ביוני
לשלושה חודשים

שהסתיימו ב-30 ביוני

20142013
שיעור 
 שינוי
ב-%

20142013
שיעור 
 שינוי
ב-%

3,6623,6011.71,9051,8393.6הכנסות ריבית, נטו

+)84(16+)157(67הכנסות )הוצאות( בגין הפסדי אשראי

1,2501,2460.3)3.4(2,6242,715הכנסות שאינן מריבית

15.4)2,179()2,515(9.5)4,236()4,639(הוצאות תפעוליות ואחרות

)20.2(656822)10.9(1,7141,923רווח לפני מיסים

29.9)284()369(0.9)747()754(הפרשה למס

)46.7(287538)18.4(9601,176רווח לאחר מיסים

)74.1()54()14()54.1()111()51(חלק הבנק בהפסדי חברות כלולות

הפסד )רווח( נקי המיוחס לבעלי זכויות 
-)10(17-)21(6שאינן מקנות שליטה

)38.8(290474)12.4(9151,044רווח נקי לתקופה

-6.98.4-4.37.6תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(
ליום 

30.6.14
ליום 

30.6.13
ליום 

31.12.13
שיעור שינוי ב-%
לעומת 30.6.13 

שיעור שינוי ב-%
לעומת 31.12.13

)1.5(368.6363.7374.41.3סך כל המאזן

244.4238.5240.92.51.5אשראי לציבור

)2.1(279.9275.4286.01.6פיקדונות הציבור

27.325.626.46.73.3הון עצמי

נכסים בניהול 
הקבוצה

1,1981,0811,16510.82.8

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(
30.6.1430.6.1331.12.13

66.365.664.3אשראי לציבור, נטו לסך המאזן

75.975.776.4פיקדונות הציבור לסך המאזן

78.977.576.2יחס נזילות )יחס אשראי לסך פיקדונות( 

77.770.774.5יחס כיסוי )יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת האשראי הפגום(

14.2515.0214.82ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון(* 

9.349.039.43הון ראשוני לנכסי סיכון )רובד ראשון(*

0.130.11)0.05(הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור, נטו

-0.03)0.15(            מזה: הפרשה פרטנית

0.100.100.11            מזה: הפרשה קבוצתית

2.152.032.08פער הריבית

73.867.169.4ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(

*היחסים ל-30 ביוני 2014 חושבו בהתאם להוראות באזל 3. היחסים ל-31 בדצמבר 2013 ול-30 ביוני 2013 חושבו בהתאם להוראות באזל 2


