
בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

תמצית דוח מאוחד על השינויים בהון לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרס 2013 
 )במיליוני שקלים חדשים(

.2013 במאי   29 דורש.  לכל  ימסר  ממנו  ועותק  הבנק  של  סניף  בכל  הציבור  לעיון  עומד  ההנהלה,  וסקירת  הדירקטוריון  דוח  את  הכספיים,  הדוחות  תמצית  את  הכולל   2013 ביום 31 במרס  שנסתיימה  לתקופה  הדוח 

כולל 10 מיליון ש”ח קרנות הון אחרות.  )א(  
בעיקר בגין יישום IAS12 סך של 42 מיליוני ש”ח והתאמות אחרות בגין חברות בנות בחו”ל. )ב( 

סווג מחדש )א(  

שלמה גולדפרב
סגן מנהל כללי
חשבונאי ראשי

ראש חטיבת החשבונאות

רקפת רוסק-עמינח
מנהל כללי ראשי

רון פאינרו
סגן מנהל כללי

ראש החטיבה לכספים ולכלכלה

דוד ברודט
יו"ר הדירקטוריון

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד לתקופה שהסתיימה ביום 31 במרס 2013
)במיליוני שקלים חדשים(

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 במרס 2013
)במיליוני שקלים חדשים(

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום

 31 במרס

לשנה 
שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

201320122012

3,26413,507 )א(2,863הכנסות ריבית 

1,4366,099 )א(1,101הוצאות ריבית

1,7621,8287,408הכנסות ריבית, נטו

732251,236הוצאות בגין הפסדי אשראי

1,6891,6036,172הכנסות ריבית, נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

הכנסות שאינן מריבית

145444 )א(411הכנסות מימון שאינן מריבית

1,0251,0204,199עמלות

3312131הכנסות אחרות

1,4691,1774,774סך כל ההכנסות שאינן מריבית

הוצאות תפעוליות ואחרות

1,2821,1865,290משכורות והוצאות נלוות

4494271,819אחזקה ופחת בניינים וציוד

 הפחתות וירידת ערך
3623של נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

3233761,968הוצאות אחרות

2,0571,9959,100סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,1017851,846רווח לפני מסים

463306811הפרשה למסים על הרווח

6384791,035רווח לאחר מסים

חלקו של התאגיד הבנקאי בהפסדים
של חברות כלולות לאחר מס

)57()39()67(

רווח נקי:

581440968לפני ייחוס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

)37()9()11(המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

570431931המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

רווח למניה
רווח בסיסי ומדולל למניה

בשקלים חדשים

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות
התאגיד הבנקאי

0.390.290.63

31 במרס
2013

31 במרס
2012

31 בדצמבר
2012

נכסים

53,93347,36854,621מזומנים ופיקדונות בבנקים

53,37849,75756,408ניירות ערך

8541,4851,435ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

242,695244,575245,378אשראי לציבור

)4,114()4,075()4,081(הפרשה להפסדי אשראי

238,614240,500241,264אשראי לציבור, נטו

423425442אשראי לממשלות

2,1222,1872,129השקעות בחברות כלולות

3,6853,7153,705בניינים וציוד

185176189נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין

11,8399,46611,438נכסים בגין מכשירים נגזרים

4,4964,1894,529נכסים אחרים

369,529359,268376,160סך כל הנכסים

31 במרס
2013

31 במרס
2012

31 בדצמבר
 2012

התחייבויות והון

278,820277,642289,538פיקדונות הציבור

7,5793,6294,073פיקדונות מבנקים

473436451פיקדונות מממשלות

7356241,007ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר

27,54227,87327,525אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

12,87910,12512,762התחייבויות בגין מכשירים נגזרים

15,90914,56415,576התחייבויות אחרות

343,937334,893350,932סך כל ההתחייבויות

308257307זכויות שאינן מקנות שליטה

25,28424,11824,921הון המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

25,59224,37525,228סך כל ההון

369,529359,268376,160סך כל ההתחייבויות וההון

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2012 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

רווח )הפסד( 
 כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
 לרכישת

סך הכלמניות

 זכויות
שאינן 
 מקנות
שליטה

 סך כל
הון

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

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

)26(-)26(-)26(-----התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה של תקני IFRS )ב(

431-4319440-----רווח נקי לתקופה

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

3391340--339----רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

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

24,11825724,375)44(7,0591,129238,21114015,811יתרה לסוף התקופה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2013 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

רווח )הפסד( 
 כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
 לרכישת

סך הכלמניות

 זכויות
שאינן 
 מקנות
שליטה

 סך כל
הון

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

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

570-57011581-----רווח נקי לתקופה

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

)212()4()208(--)208(----הפסד כולל אחר, נטו לאחר השפעת מס

11-1------שינויים בזכויות שאינן מקנות שליטה

25,28430825,592)43(7,0591,129238,21125016,866יתרה לסוף התקופה

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2012 
קרנות הון

סך כל הון 
המניות 
וקרנות 

ההון

רווח )הפסד( 
 כולל

אחר מצטבר
עודפים 
שנצברו

הלוואות 
לעובדים 
 לרכישת

סך הכלמניות

 זכויות
שאינן 
 מקנות
שליטה

 סך כל
הון

 הון
פרמיהמניות

עיסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

ואחרות )א(

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

IFRS 26(-)26(-)26(-----התאמת יתרות פתיחה בגין יישום לראשונה של תקני(

931-93137968-----רווח נקי לתקופה

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

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

657-657--657----רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס

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

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


