
בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

תמצית מאזן מאוחד ליום 30 ביוני 2011 )סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

- במיליוני שקלים חדשים( 2011 )סכומים מדווחים  ביוני   30 ביום  דוח מאוחד על השינויים בהון העצמי לתקופות שנסתיימו  תמצית 

לשנה שנסתיימה שנסתיימו ביום 31 בדצמבר 2010 )מבוקר(

 הון
פרמיה מניות

קרנות הון 
בשל עיסקאות 

תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון
עודפים 
שנצברו

הלוואות לעובדים 
לרכישת מניות 

סך הכלהבנק
זכויות שאינן 

סך כל הוןמקנות שליטה

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה לפי 
שווי הוגן

התאמות  
מתרגום )ב(

קרנות בגין
כוללות

21,53228221,814)377(13,846-)474(7,0599721978,228309יתרה ליום 31 בדצמבר 2009 )מבוקר( )ד(

2,334-2,334392,373-------רווח נקי בשנת החשבון )ד(

---------)157(157-פקיעת כתבי אופציה 

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

)500(-)500(-)500(-------דיבידנד ששולם

)500(-)500(-)500(-------דיבידנד מוצע

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

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים 
למכירה  לפי שווי הגון

----538----538-538

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 
שמומשו ו’או נזקפו לרווח והפסד

----)303(----)303(-)303(

)76(-)76(----)76(----השפעת המס המתייחס

376376-376--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

)3()3(----------שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

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

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 
סך הכלהבנק

זכויות שאינן 
סך כל הוןמקנות שליטה

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה לפי 
שווי הוגן

התאמות  
מתרגום )ב(

21,53228221,814)377(-13,846)474(7,0599721978,228309יתרה ליום 31 בדצמבר 2009 )מבוקר( )ד(

1,232151,247--1,232------רווח נקי לתקופה

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

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

---------)157(157-שחרור מניות מחסימה

התאמות בגין ניירות ערך זמינים
285)3(288----288----למכירה לפי שווי הוגן

הפסדים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 
)128(-)128(----)128(----וסווגו לרווח והפסד שמומשו

)81(-)81(----)81(----השפעת המס המתייחס

)52(-)52(--)66(14-----התאמות בגין חברות כלולות

הלוואות לעובדים לרכישת
375375-375--------מניות הבנק

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

23,13629223,428)2(14,512500)460(7,0591.129108,198388יתרה לסוף התקופה )ד(

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2011 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיה מניות

קרנות הון 
בשל עיסקאות 

תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון
עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
לרכישת 

סך כל הוןזכויות שאינן מקנות שליטהסך הכלמניות הבנק

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

התאמות
מתרגום )ב(

קרנות בגין
כוללות

22,48831422,802)1(4114,130)132(7,0591,129108,198252יתרה ליום 31 במרס 2011 )ד(

563-55318581-------רווח נקי לתקופה

14-14-----1414--הטבה בשל עסקאות מבוסס מניות

התאמות בגין ניירות ערך זמינים 
)125(-)125(----)125(----למכירה לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים שמומשו 
)66(-)66(----)66(----וסווגו לרווח והפסד

13-13----13----השפעת המס המתייחס

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

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

22,84433323,177)44(4114,693)132(7,0591,129248,21274יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2010 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיה מניות

קרנות הון 
בשל עיסקאות 
תשלום מבוסס 
מניות ואחרות 

)א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון
עודפים 
שנצברו

דיבידנד 
שהוכרז 

לאחר 
תאריך 
המאזן

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
סך הכלהבנק

זכויות שאינן 
סך כל הוןמקנות שליטה

התאמות בגין 
הצגת ניירות ערך 

זמינים למכירה 
לפי שווי הוגן

התאמות  
מתרגום )ב(

22,31328522,598)371(-14,323)504(7,0599721978,228637יתרה ליום 31 במרס 2010 )ד( 

68912701--689------רווח נקי לתקופה

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

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

---------)157(157-שחרור מניות מחסימה

התאמות בגין ניירות ערך זמינים
)251()3()248(----)248(----למכירה לפי שווי הוגן

 רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 
)65(-)65(----)65(----שמומשו  וסווגו לרווח והפסד

64-64----64----השפעת המס המתייחס

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

369369-369--------הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

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

23,13629223,428)2(14,512500)460(7,0591,129108,198388יתרה לסוף התקופה )ד(

לשישה חודשים שנסתיימו ביום 30 ביוני 2011 )בלתי מבוקר(

 הון
פרמיה מניות

קרנות 
הון בשל 

עיסקאות 
תשלום 
מבוסס 
מניות 

ואחרות )א(

סך כל הון 
המניות 

וקרנות ההון

          רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר            

עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 

לרכישת מניות 
סך הכלהבנק

זכויות שאינן 
סך כל הוןמקנות שליטה

התאמות בגין 
הצגת ניירות 
ערך זמינים 
למכירה לפי 

שווי הוגן
התאמות  

מתרגום )ב(
קרנות בגין

כוללות

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

התאמת יתרות פתיחה בגין מעבר 
)723()14()709(-)1,090(-381-----לחובות פגומים ו-IFRS )ב()ג( 

1,118-1,118281,146-------רווח נקי לתקופה

)400(-)400(-)400(-------דיבידנד ששולם

הטבה לעובדים בשל עסקאות תשלום 
14-14-----1414--מבוסס מניות

)35(-)35(-162)53(-----התאמות בגין חברות כלולות נטו

התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים 
)365(-)365(----)365(----למכירה לפי שווי הוגן

רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה 
)150(-)150(----)150(----שמומשו וסווגו לרווח והפסד

121-121----121----השפעת המס המתייחס

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

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

22,84433323,177)44(4114,693)132(7,0591,129248,21274יתרה לסוף התקופה

 2011 באוגוסט   30 דורש.  לכל  ימסר  ממנו  ועותק  הבנק  של  סניף  בכל  הציבור  לעיון  עומד  ההנהלה,  וסקירת  הדירקטוריון  דוח  את  הכספיים,  הדוחות  תמצית  את  הכולל   2011 ביום 30 ביוני  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.   )ב( 

בשנת 2011 הועברו התאמות מתרגום לעודפים שנצברו עקב המעבר לפי IAS21 בסך 381 מיליוני ש”ח.  
כולל 721 מיליוני ש”ח בגין מעבר ליישום הוראות חובות פגומים )1,319 מיליון ש”ח ברוטו(. )ג(  

הוצג מחדש. )ד( 

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

מנחם שוורץ
סגן מנהל כללי בכיר

חשבונאי ראשי
ראש חטיבת החשבונאות

גליה מאור
מנהל כללי ראשי

דוד ברודט
יו"ר הדירקטוריון

          רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר                  קרנות הון           

         קרנות הון           

           קרנות הון             

           קרנות הון             

רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר

             רווח )הפסד( כולל אחר מצטבר           

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
לתקופה שנסתיימה ביום 30 ביוני 2011

)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

לשלושה חודשים 
שנסתיימו ביום 30 ביוני

לשישה חודשים 
שנסתיימו ביום 30 ביוני

לתקופה 
שנסתיימה 
ביום 31 
בדצמבר

20112010201120102010

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

רווח מפעולות מימון לפני הוצאות בגין 
הפסדי אשראי

1,9511,6393,8903,4467,433

326584)29(73196הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

רווח מפעולות מימון לאחר הוצאות להפסדי 
אשראי

1,878    1,4433,919    3,120    6,849     

הכנסות תפעוליות ואחרות

9069171,8811,8213,710עמלות תפעוליות

3810068174216רווחים מהשקעות במניות, נטו

22224043185הכנסות אחרות

9661,0391,9892,0384,111סך כל ההכנסות התפעוליות והאחרות

הוצאות תפעוליות  ואחרות

1,2721,1992,6222,4094.676משכורות והוצאות נלוות )ב(

4323918407711.591אחזקה ופחת בניינים וציוד

4-880-הפחתת מוניטין )א(

3743507016631,604הוצאות אחרות )א(

2,0781,9444,1633,8517,951סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

7665381,7451,3073,009רווח מפעולות רגילות לפני מסים

2591366324481,239הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות )ב(

5074021,1138591,770רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים, לאחר השפעת מס, 
מפעולות רגילות של חברות כלולות

7211730202420

רווח נקי מפעולות רגילות:

לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות 
שליטה

5795191,1431,0612,190

)39()15()28()12()18(המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

5615071,1151,0462,151המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

רווח נטו, מפעולות בלתי רגילות לאחר 
מיסים לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן 

מקנות שליטה
21823186183

רווח נקי לתקופה:

לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות 
שליטה

5817011,1461,2472,373

)39()15()28()12()18(המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

5636891,1181,2322,334המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

בש”חרווח בסיסי ומדולל למניה

רווח נקי מפעולות רגילות המיוחס לבעלי 
מניות התאגיד הבנקאי )ב(

0.380.340.760.711.46

רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים 
המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

-  0.13-  0.130.12

0.380.470.760.841.58סך הכל

נתוני השוואה סווגו מחדש על מנת להתאים לשיטת ההצגה בתקופה השוטפת. מספרי השוואה בגין אשראי לציבור   )א(  
       וההפרשה להפסדי אשראי לא הוצגו מחדש בעקבות יישום ההוראות החדשות ואינם ברי השוואה לנתונים השוטפים.

הוצג מחדש. )ב( 

30 ביוני
2011

30 ביוני
2010

31 בדצמבר
 2010

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

נכסים

45,56647,18030,052מזומנים ופיקדונות בבנקים

40,14651,21155,791ניירות ערך

1,3307251.190ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

232,670222,806234,255אשראי לציבור )א(

)10,274()10,353()4,322(הפרשה להפסדי אשראי )א(

228,348212,453223.981אשראי לציבור, נטו

352396379אשראי לממשלות

2,1591,7201,924השקעות בחברות כלולות

3,6273,5643,638בניינים וציוד

4511745מוניטין )א(

7,7648,3038,716נכסים בגין מכשירים נגזרים )א(

3,7192,7572,606נכסים אחרים )א( )ב(

333,056328,426328,322סך כל הנכסים

30 ביוני
2011

30 ביוני
2010

31 בדצמבר
 2010

)מבוקר()בלתי מבוקר()בלתי מבוקר(

התחייבויות והון

252,704251,667249,584פיקדונות הציבור

5,3623,2882,691פיקדונות מבנקים

443909660פיקדונות מממשלות

ניירות ערך שהושאלו
או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

7917401,006

27,03426,84626,939אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

9,4479,4989,985התחייבויות בגין מכשירים נגזרים )א(

14,09812,04013,846התחייבויות אחרות )א( )ב(

309,879304,998304,711סך כל ההתחייבויות

333292318זכויות שאינן מקנות שליטה

22,84423,13623,293הון עצמי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי )ב(

23,17723,42823,611סך כל ההון העצמי

333,056328,426328,322סך כל ההתחייבויות וההון


