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29 במרס 2011הדוח השנתי המלא ליום 31 בדצמבר 2010 הכולל את הדוחות הכספיים, את דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה, עומד לעיון הציבור בכל סניף של הבנק ועותק ממנו ימסר לכל דורש.

בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2010 )מבוקר(
)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

v31 בדצמבר

2010 2009

נכסים

30,05242,933מזומנים ופיקדונות בבנקים

55,79157,505ניירות ערך

1,190744ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

223,981204,669אשראי לציבור

379407אשראי לממשלות

1,9242,178השקעות בחברות כלולות

3,6383,553בניינים וציוד

11,2159,786נכסים אחרים

328,170321,775סך כל הנכסים

31 בדצמבר

w20102009

התחייבויות והון

249,584250,418פיקדונות הציבור

2,6913,785פיקדונות מבנקים

660712פיקדונות מממשלות

1,006273ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

26,93925,261אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

23,30519,182התחייבויות אחרות

304,185299,631סך כל ההתחייבויות

318282זכויות בעלי מניות חיצוניים

23,66721,862הון עצמי

328,170321,775סך 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( 

לרבות הפרשות לירידת ערך. )ג( 

שולם ב- 27 בינואר 2011. )ד( 

כולל 587 מיליון ש"ח שאינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד )31 בדצמבר 2009 - 984 מיליון ש"ח, 31 בדצמבר 2008 - 1,638 מיליון ש"ח(.  )ה( 

יתרת הסכום לחלוקה כפופה להוראות בנק ישראל ולמגבלות המפורטות בנוהל בנקאי תקין.  

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010 )מבוקר(

)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

תמצית דוח על השינויים בהון העצמי
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2010 )מבוקר(

)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות 
תשלום מבוסס 
מניות ואחרות 

)א(

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

התאמות 
מתרגום )ב(

קרנות 
אחרות 

בגין 
חברות 
כלולות

עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז 
לאחר 
תאריך 
המאזן

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

מניות 
הבנק

סך כל
ההון העצמי

19,549)404(12,016270-)445(7,000-6107,610502יתרה ליום 1 בינואר 2008

92--92-------רווח נקי בשנת החשבון

614------614)300(59855הנפקת מניות

)270(-)270(--------דיבידנד ששולם

)26(------)26()26(--הטבה בשל עיסקאות תשלום מבוסס מניות

רווח כולל אחר בחברות כלולות שנזקף ישירות 

)110(--)110(-------לעודפים

 התאמות בגין הצגת ניירות ערך

)3,636(-----)3,636(----זמינים למכירה לפי שווי הוגן

 הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה

1,852-----1,852----שמומשו ו/או לא נזקפו לרווח והפסד )ג(

634-----634----השפעת המס המתייחס

)57(----)57(-----התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

3030---------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

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

2,014--2,014-------רווח נקי בשנת החשבון

--------)117(117-פקיעת כתבי אופציה

30------3030--הטבה לעובדים - השפעת המס

רווח כולל אחר בחברות כלולות 

164--164-------שנזקף ישירות לעודפים

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה 

2,357-----2,357----לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 

)876(-----)876(----שמומשו ו/או נזקפו לרווח והפסד )ג(

)524(-----)524(----השפעת המס המתייחס

התאמות מתרגום דוחות כספיים 

28----28-----של חברות כלולות

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

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

2,378--2,378-------רווח נקי בשנת החשבון

--------)157(157-פקיעת כתבי אופציה

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

)500(--)500(-------דיבידנד ששולם

)500(--)500(-------דיבידנד מוצע )ד(

)78(--)117(1425-----התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים 

538-----538----למכירה לפי שווי הוגן

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו 

)303(-----)303(----ו/או נזקפו לרווח והפסד )ג(

)76(-----)76(----השפעת המס המתייחס

376376---------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

23,667)1(-15,437 )ה(25)460(7,0591,129108,198468יתרה ליום 31 בדצמבר 2010

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר קרנות הון

201020092008

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה

7,4337,0236,380לחובות מסופקים

5841,5172,145הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה

6,8495,5064,235לחובות מסופקים

4,1114,5632,800סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

7,8906,9377,003סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

3,0703,13232רווח מפעולות רגילות לפני מסים

1,2561,191421הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

)389(1,8141,941רווח )הפסד( מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות 

לאחר מסים של חברות כלולות לאחר 

42081249השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים 

מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות 

)18()36()39(מאוחדות

)158(2,1951,986רווח נקי )הפסד( מפעולות רגילות

18328250רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2,3782,01492רווח נקי

)בשקלים חדשים(רווח בסיסי ומדולל למניה

)0.11(1.491.35רווח נקי )הפסד( מפעולות רגילות

0.120.020.17רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

1.611.370.06רווח נקי


