
לשנה שנסתיימה שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2009 )מבוקר(

 הון
פרמיהמניות

קרנות הון בשל 
עיסקאות תשלום 

מבוסס מניות 
ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז לאחר 
תאריך המאזן

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
הבנק

סך כל
ההון 

העצמי

התאמות בגין הצגת 
ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן
התאמות 

מתרגום )ב(

18,672)374(-11,998)502()648(7,0598552848,198יתרה ליום 31 בדצמבר 2008 )מבוקר(

2,014--2,014------רווח נקי לתקופה

-------)117(117-פקיעת כתבי אופציה 

30-----3030--הטבה בשל עסקאות מבוסס מניות

 רווח כולל אחר בחברות כלולות 
שנזקף ישירות לעודפים

------164--164

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

----2,357----2,357

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 
וסווגו לרווח והפסד

----)876(----)876(

)524(----)524(----השפעת המס המתייחס

28---28-----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

)3()3(--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

21,862)377(-14,176)474(7,0599721978,228309יתרה ליום 31 בדצמבר 2009

הדוח לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2010 הכולל את תמצית הדוחות הכספיים, את דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה, עומד לעיון הציבור בכל סניף של הבנק ועותק ממנו ימסר לכל דורש. 30 באוגוסט 2010 

30 ביוני
2010

30 ביוני
2009

31 בדצמבר
 2009

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

נכסים

47,18039,39042,933מזומנים ופיקדונות בבנקים

51,21156,94457,505ניירות ערך

7251,081744ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

212,453207,214204,669אשראי לציבור

396452407אשראי לממשלות

1,7201,8622,178השקעות בחברות כלולות

3,5643,5283,553בניינים וציוד

11,0328,8759,786נכסים אחרים

328,281319,346321,775סך כל הנכסים

30 ביוני
2010

30 ביוני
2009

31 בדצמבר
 2009

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

התחייבויות והון

251,677253,254250,418פיקדונות הציבור

3,2882,9043,785פיקדונות מבנקים

909741712פיקדונות מממשלות

7401,174273ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

26,84622,91725,261אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

21,03917,87119,182התחייבויות אחרות

304,499298,861299,631סך כל ההתחייבויות

292263282זכויות בעלי מניות חיצוניים

23,49020,22221,862הון עצמי

328,281319,346321,775סך כל ההתחייבויות וההון

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. )ב( 

בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

תמצית מאזן מאוחד ליום 30 ביוני 2010
)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיהמניות

קרנות הון בשל 
עיסקאות תשלום 

מבוסס מניות 
ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז לאחר 
תאריך המאזן

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
הבנק

סך כל
ההון 

העצמי

התאמות בגין הצגת 
ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן
התאמות 

מתרגום )ב(

22,696)371(-14,706)504(7,0599721978,228637יתרה ליום 31 במרס 2010

660--660------רווח נקי לתקופה

--500)500(------דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

)30(-----)30()30(--הטבה לעובדים - השפעת המס

-------)157(157-שחרור מניות מחסימה

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

----)248(----)248(

התאמות בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 
וסווגו לרווח והפסד

----)65(----)65(

64----64----השפעת המס המתייחס

44---44-----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

369369--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

23,490)2(14,866500)460(7,0591,129108,198388יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיהמניות

קרנות הון בשל 
עיסקאות תשלום 

מבוסס מניות 
ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז לאחר 
תאריך המאזן

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
הבנק

סך כל
ההון 

העצמי

התאמות בגין הצגת 
ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן
התאמות 

מתרגום )ב(

18,836)369(-12,422)337()1,078(7,0599721678,198יתרה ליום 31 במרס 2009 

507--507------רווח נקי לתקופה

 הפסד כולל אחר בחברות כלולות 
שנזקף ישירות לעודפים

------96--96

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

----1,653----1,653

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 
וסווגו לרווח והפסד

----)81(----)81(

)564(----)564(----השפעת המס המתייחס

)221(--)221(-----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

)4()4(--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

20,222)373(-13,025)558()70(7,0599721678,198יתרה לסוף התקופה

לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיהמניות

קרנות הון בשל 
עיסקאות תשלום 

מבוסס מניות 
ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז לאחר 
תאריך המאזן

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
הבנק

סך כל
ההון 

העצמי

התאמות בגין הצגת 
ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן
התאמות 

מתרגום )ב(

21,862)377(-14,176)474(7,0599721978,228309יתרה ליום 31 בדצמבר 2009 )מבוקר(

1,256--1,256------רווח נקי לתקופה

--500)500(------דיבידנד שהוכרז לאחר תאריך המאזן

)30(-----)30()30(--הטבה לעובדים - השפעת המס

-------)157(157-שחרור מניות מחסימה

רווח כולל אחר בחברות כלולות 
שנזקף ישירות לעודפים

------)66(--)66(

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

----288----288

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 
וסווגו לרווח והפסד

----)128(----)128(

)81(----)81(----השפעת המס המתייחס

14---14-----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

375375--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

23,490)2(14,866500)460(7,0591,129108,198388יתרה לסוף התקופה

תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי לתקופות שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010
)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
לתקופות שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010

)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2009 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיהמניות

קרנות הון בשל 
עיסקאות תשלום 

מבוסס מניות 
ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז לאחר 
תאריך המאזן

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
הבנק

סך כל
ההון 

העצמי

התאמות בגין הצגת 
ניירות ערך זמינים 

למכירה לפי שווי הוגן
התאמות 

מתרגום )ב(

18,672)374(-11,998)502()648(7,0598552848,198יתרה ליום 31 בדצמבר 2008 )מבוקר(

936--936------רווח נקי לתקופה

-------)117(117-פקיעת כתבי אופציה

 הפסד כולל אחר בחברות כלולות 
91--91------שנזקף ישירות לעודפים

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

----1,172----1,172

 הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 
וסווגו לרווח והפסד

----)286(----)286(

)308(----)308(----השפעת המס המתייחס

)56(---)56(-----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

11--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

20,222)373(-13,025)558()70(7,0599721678,198יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים 
שנסתיימו ביום 30 ביוני

לשישה חודשים 
שנסתיימו ביום 30 ביוני

לתקופה 
שנסתיימה 
ביום 31 
בדצמבר

20102009201020092009

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה
1,6391,9263,4463,2887,023לחובות מסופקים

1963393266931,517הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה
לחובות מסופקים

1,4431,5873,1202,5955,506

הכנסות תפעוליות ואחרות

9178401,8211,6713,511עמלות תפעוליות

10090174185707רווחים מהשקעות במניות, נטו

228343160345הכנסות אחרות

1,0391,0132,0382,0164,563סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,2399292,3751,8124,052משכורות והוצאות נלוות

3913807717441,514אחזקה ופחת בניינים וציוד

3543316716481,371הוצאות אחרות

1,9841,6403,8173,2046,937סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

4989601,3411,4073,132רווח מפעולות רגילות לפני מסים

1254094584511,191הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

3735518839561,941רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים )הפסדים( מפעולות רגילות 
81)30(202)64(117של חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים 
)36()18()15()7()12(מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות אוחדות

4784801,0709081,986רווח נקי מפעולות רגילות

182271862828רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

6605071,2569362,014רווח נקי לתקופה

)בשקלים חדשים(רווח בסיסי ומדולל למניה

0.320.330.730.621.35רווח נקי מפעולות רגילות

0.120.020.130.020.02רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

0.440.350.860.641.37סך הכל

זאב נהרי
משנה בכיר למנהל הכללי

חבר הנהלה בכיר לכספים 
חשבונאות ושוקי הון

גליה מאור
מנהל כללי ראשי

דוד ברודט
יו"ר הדירקטוריון


