
הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב-592 מיליון שקלים, 
לעומת 428 מיליון שקלים ברבעון הראשון אשתקד, גידול של 38.3%

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב-11.2% )על בסיס שנתי(

הרווח מפעולות מימון צמח ברבעון הראשון של 2010 ב-32.7% 
והסתכם ב-1,807 מיליון שקלים

האשראי לציבור צמח ב-1.4% ביחס לסוף 2009 והסתכם ב-207.6 מיליארד שקלים

יחס הלימות ההון הגיע ל- 14.87%, מזה יחס הון ראשוני - 8.43%.

27 במאי 2010  י"ד סיון תש"ע

גידול ברווחי לאומי ברבעון הראשון של 2010:

רווח נקי של 596 מיליון שקלים לעומת 
429 מיליון שקלים ברבעון המקביל 

אשתקד, גידול של 38.9%



קבוצת לאומי פרסמה היום את הדוחות הכספיים 
לרבעון הראשון של שנת 2010:

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של 2010 
ב-596 מיליון שקלים, לעומת 429 מיליון שקלים ברבעון הראשון 

אשתקד, עלייה של 38.9%. 

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון הראשון של 2010 
ב-592 מיליון שקלים, לעומת 428 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי, הסתכמה ברבעון הראשון של 
2010 ב-11.2% )בחישוב שנתי(, לעומת 9.7% ברבעון הראשון אשתקד. 

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31 במרס 2010 ב-317.6 מיליארד 
שקלים, בהשוואה ל-318.1 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2009

)קיטון של 0.1%( ול-321.8 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 
)קיטון של 1.3%(. 

האשראי לציבור הסתכם ב-31 במרס 2010 ב- 207.6 מיליארד 
שקלים, בהשוואה ל- 212.9 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2009 

)קיטון של 2.5%( ול- 204.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 
)גידול של 1.4%(. 

פיקדונות הציבור הסתכמו, ב-31 במרס 2010 ב-244.6 מיליארד 
שקלים, בהשוואה ל-254.6  מיליארד שקלים ב-31 במרס 2009 

)קיטון של 3.9%( ול-250.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 
)קיטון של 2.3%(. 

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-31 במרס 2010 ב-22.7 מיליארד 
שקלים, לעומת 18.8 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2009

)גידול של 20.5%( ו-21.9 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009
)גידול של 3.8%(.

גידול בסך של 445 מיליון שקלים )לפני השפעת מס( ברווח מפעולות 
מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים, גידול של 32.7%.

קיטון בהפרשה לחובות מסופקים בסך של 224 מיליון שקלים 
)לפני השפעת מס(.

גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 51 מיליון שקלים, נטו.

נתונים נוספים העולים 
מהדוחות

הגידול ברווח הנקי של 
הקבוצה ברבעון הראשון 
של 2010, לעומת התקופה 
המקבילה אשתקד, מוסבר 
בעיקר ע"י הגורמים הבאים: 
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הרווח הנקי של הסתכם 
ב-596 מיליון שקלים-  
גידול של 38.9%



גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות )כולל שכר(, 
בסך של 269 מיליון שקלים )לפני השפעת מס(.

עלייה בשיעור המס האפקטיבי. 

:)PIGS( חשיפה למדינות

לנוכח המשבר הפיננסי בחלק ממדינות גוש האירו, ממשיך הבנק לנהל 
 .)PIGS( מעקב הדוק אחר החשיפות במדינות: יוון, פורטוגל, ספרד ואירלנד

סך כל החשיפה של לאומי למדינות אלו הסתכמה ב-31 במרס 2010 
בכ-1.1 מיליארד שקלים, מזה 749 מיליון שקלים לספרד ו-305 מיליון 

שקלים לאירלנד. החשיפה באירלנד היא בעיקר לממשלת אירלנד. 
רוב החשיפה לספרד הינה לבנק סנטנדר שרוב הכנסותיו מקורן מחוץ 
לספרד. מיום 31 במרס 2010 ועד ליום 20 במאי 2010 חל קיטון בסך 

החשיפה לכ-778 מיליון שקלים, מזה 533 מיליון שקלים לספרד ו-225 
מיליון שקלים לאירלנד.

קרן ההון

מגמת השיפור שאפיינה את קרן ההון במהלך 2009, נמשכה גם ברבעון 
הראשון של 2010. סך כל היתרה המצטברת נטו של קרן ההון, בגין ניירות 
ערך המוחזקים בתיק הזמין למכירה, הסתכמה ב-31 במרס 2010 בסכום 
חיובי של 637 מיליון שקלים )לאחר השפעת מס(, לעומת סכום חיובי של 

309 מיליון שקלים )לאחר השפעת מס( ב-31 בדצמבר 2009. 
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מאידך, הגורמים שלהלן קיזזו 
חלקית את העלייה ברווח הנקי



רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

לשלושה חודשים 
שיעור שינוי שהסתיימו בתאריך

ב-%
31.3.201031.3.2009

1,8071,36232.7רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס

)63.3(130354ההפרשה לחובות מסופקים

)0.4(9991,003הכנסות תפעוליות ואחרות

1,8331,56417.2הוצאות תפעוליות ואחרות

59242838.3רווח נקי מפעולות רגילות

59642938.9רווח נקי לתקופה

11.2%9.7%תשואת הרווח הנקי 

11.2%9.6%תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

ליום 
31.3.10

ליום 
31.3.09

ליום 
31.12.09

שינוי ב-% 
לעומת 31.3.09

שינוי ב-% 
לעומת 31.12.09

)1.3()0.1(317.6318.1321.8סך כל המאזן

1.4)2.5(207.6212.9204.7אשראי לציבור

)2.3()3.9(244.6254.6250.4פיקדונות הציבור

22.718.821.920.53.8הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31.3.1031.3.0931.12.09

65.466.963.6אשראי לציבור לסך המאזן

77.080.077.8פיקדונות הציבור לסך המאזן

11.9014.09*14.87ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון(  

7.738.33*8.43הון ראשוני לנכסי סיכון )רובד ראשון( 

0.250.670.74הפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור 

1.270.161.10מרווח פיננסי

65.366.159.9ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(
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קבוצת לאומי - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
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