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רווח נקי של  3.3מיליארד ש"ח ,תשואה להון של 9.5%
לקבוצת לאומי בשנת 2018
הבנק אימץ מדיניות דיבידנד בשיעור של עד  50%מהרווח הנקי;
מתחילת  2018הסתכמו הדיבידנד והרכישות העצמיות של מניות לסך של
כ 2-מיליארד שקלים

> הרווח הנקי בשנת  2018הסתכם ב 3,257-מיליון שקלים ,בהשוואה ל 3,172-מיליון שקלים
בתקופה המקבילה אשתקד  -עלייה של כ.2.7%-
> התשואה להון בשנת  2018עמדה על שיעור של  ,9.5%בהשוואה לתשואה מנוטרלת השפעות
חד-פעמיות של  9.3%אשתקד .הרווח בשנת  2017הושפע מהותית ממכירת מבנה שנמכר
ברבעון הרביעי ומהוצאות שכר חד-פעמיות .התשואה להון אשתקד ,ללא נטרול סעיפים חד-
פעמיים אלה ,עמדה על שיעור של .9.8%
> יחס הון עצמי רובד  1ליום  31בדצמבר  2018הסתכם ב ,11.07%-ויחס ההון הכולל הסתכם ב-
.14.54%
> המשך מגמת השיפור ביחס היעילות  -יחס של  60.6%בשנת  ,2018בהשוואה ליחס של 62.9%
בתקופה המקבילה אשתקד.
> דיבידנד ורכישות עצמיות  -דירקטוריון הבנק אישר מדיניות דיבידנד בשיעור שלא יעלה על
 50%מהרווח הנקי בכל רבעון ,וזאת נוכח השיפור העקבי בתוצאות העסקיות ועודפי ההון של
הבנק .כמו כן ,אישר דירקטוריון הבנק חלוקת דיבידנד בגובה  40%מהרווח הנקי של הרבעון
הרביעי של שנת  ,2018וזאת בנוסף לרכישה עצמית של מניות בסך  232מיליון שקלים
שבוצעה במהלך הרבעון .סך הרכישות העצמיות במהלך שנת  2018עמד על  700מיליון
שקלים.
> הכנסות הריבית נטו בשנת  ,2018בניכוי ההוצאות להפסדי אשראי ,גדלו ב 6.3%-בהשוואה
לתקופה המקבילה אשתקד .ההוצאות להפסדי אשראי בשנת  2018הינן בשיעור של 0.19%
מהאשראי לציבור נטו ,בהשוואה להוצאה בשיעור של  0.06%בשנת .2017
> ההוצאות התפעוליות בשנת  2018ירדו בכ 78-מיליון שקלים בהשוואה לתקופה המקבילה
אשתקד .הירידה מקורה הן בקיטון בהוצאות השכר ,שקוזז חלקית על ידי מענק הירתמות
לעובדים על רקע שינויים מבניים ועל-ידי ההטבה בגין רכישת מניות המדינה על-ידי העובדים,
והן מירידה בהוצאות הפחת.
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המשך יישום אסטרטגיית הבנק:
> לאומי ממשיך להוביל את תחום הבנקאות הדיגיטלית בישראל:
 – PEPPER הבנק הדיגיטלי מבית לאומי ,שכולו במובייל ,ממשיך להרחיב את פעילותו
בישראל ובוחן אפשרויות לשיתופי פעולה בחו"ל.
 משכנתא דיגיטלית – מוצר מהפכני שמאפשר ללקוחות לבצע את הליך לקיחת
המשכנתא בערוצים דיגיטליים ,באופן פשוט ,יעיל ומהיר.
 - VIDEA חברת ניהול תיקים חדשה המאפשרת ללקוחות כלל הבנקים לנהל תיק השקעות
באמצעות פלטפורמה דיגיטלית מתקדמת ובדמי ניהול מהנמוכים בשוק.
> חטיבת תפעול  -חטיבת התפעול ,שהחלה לפעול בינואר  ,2019תיישם שיטות עבודה
מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות לשם שדרוג השירות ללקוחות והמשך שיפור יחס היעילות.
> מודל שירות חדש וייחודי במערכת הבנקאית -לאומי השיק לאחרונה את "לאומי  1ללקוח",
במסגרתו לקוחות הבנק יכולים לקבל שירות בנקאי מלא ,בכל סניף לבחירתם וללא קשר
לסניף בו מתנהל חשבונם .כמו כן ,מזמינים פגישה מראש וחוסכים המתנה בתור.
> גידול באשראי  -לאומי ממשיך במדיניותו לצמיחה סלקטיבית באשראי ,תוך ניהול סיכונים
מוקפד ושמירה על איכות תיק האשראי.
> מכירת לאומי קארד  -לאומי הינו הבנק הראשון שיישם את המלצות ועדת שטרום :לאומי
קארד נמכרה לקרן ההשקעות האמריקאית  ,Warburg Pincusוהסכמים תפעוליים נחתמו
מול כל חברות כרטיסי האשראי.
> 'גודיז'  -תוכנית הנאמנות החדשה ללקוחות הבנק ,אשר הושקה לאחרונה והחליפה את תוכנית
הפינוקים של לאומי קארד .התוכנית מאפשרת צבירת נקודות על רכישות בכרטיסי אשראי,
ולראשונה – גם על ביצוע פעולות בדיגיטל.
> התרחבות לאומי בארה"ב  -במהלך השנה הושלמה עסקת מכירת  15%ממניות בנק לאומי
ארה"ב לשותף אסטרטגי ,במטרה להרחיב את הפעילות העסקית של חברת הבת בארה"ב.
> התרחבות לאומיטק  -זרוע בנקאות ההייטק של קבוצת לאומי הרחיבה השנה את פעילותה,
ובתוך כך מציעה כעת שירותים פיננסיים גם לחברות הייטק אמריקאיות שאינן קשורות
לישראל.
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שינויים ארגוניים בלאומי:
> דני כהן ,ראש החטיבה הבנקאית וראש החטיבה המכהן של חטיבת התפעול ,הודיע על רצונו
לפרוש מהבנק ,לאחר  27שנים בקבוצת לאומי .כהן צפוי לסיים את כהונתו בתאריך
.31/3/2019
> לראש החטיבה הבנקאית ימונה אילון דחבש ,ששימש עד כה בתפקיד ראש אגף פיתוח עסקי
בחטיבה הבנקאית .המינוי כפוף לאישור בנק ישראל.
> לראש חטיבת התפעול ימונה אייל בן-חיים ,ששימש עד כה בתפקיד סגן ראש חטיבת התפעול
וראש אגף מטה וניהול קווי עסקים.
> תמר יסעור ,ראש החטיבה לבנקאות הדיגיטלית ,הודיעה על רצונה לפרוש מהבנק ,לאחר 12
שנים בקבוצת לאומי .יסעור צפויה לסיים את כהונתה בתאריך .31/3/2019
> מנכ"לית לאומי הכריזה על הקמת חטיבה חדשה" :חטיבת דאטה" .בראש החטיבה החדשה
יעמוד אילן בוגנים ,חבר הנהלת הבנק המכהן כיום כראש מערך  .CTO/CDOחטיבה זו ,לצד
האחריות הכוללת למינוף נכסי הדאטה ,תהיה אחראית לפעילות הבנק הדיגיטלי פפר .בנוסף,
תנהל את השיווק של הבנק.
> חטיבת אסטרטגיה ורגולציה ,בראשותו של חנן פרידמן ,תיקרא מעתה "חטיבת אסטרטגיה,
חדשנות וטרנספורמציה" .החטיבה תוביל בנוסף את כל התהליכים הנדרשים להתאמת מודל
הפעילות של הבנק לעולם הבנקאות המשתנה ,ולהתאמת הצעת הערך של הבנק ללקוחותיו.
בתוך כך ,החטיבה תפעל להטמיע וליישם חדשנות דיגיטלית מתקדמת בכל הערוצים
הדיגיטליים של הבנק ,תוך חיבור עם קווי עסקים.
> פעילות החטיבה לבנקאות הדיגיטלית תפוצל בין חטיבת דאטה וחטיבת אסטרטגיה ,חדשנות
וטרנספורמציה ,וזאת על מנת להעמיק את הסינרגיות הטבעיות תוך מיקוד אסטרטגי מעודכן.
מנכ"לית לאומי ,רקפת רוסק עמינח:
"אני רוצה להודות מעומק ליבי לדני ולתמר על התרומה הרבה שלהם לאורך שנים ארוכות ,על
ההישגים הגדולים ,הובלת תהליכים מורכבים ,התאמת לאומי לבנקאות הדור הבא ועל התמיכה
והחברות שצמחה בינינו .אני מאחלת להם הצלחה רבה בהמשך דרכם.
בנוסף ,אני מאחלת הצלחה רבה לחברי ההנהלה הנכנסים .אין לי ספק שתרומתם תביא את
לאומי להמשיך לצעוד קדימה ולהעניק ללקוחותינו את הבנקאות הטובה ביותר".
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התפתחות סעיפי המאזן:
> ההון העצמי של קבוצת לאומי ליום  31בדצמבר  2018הסתכם ב 35.3-מיליארד שקלים,
בהשוואה ל 33.2-מיליארד שקלים ליום  31בדצמבר . 2017
> האשראי לציבור נטו ליום  31בדצמבר  2018הסתכם ב 279.2-מיליארד שקלים ,בהשוואה
ל 268.0-מיליארד שקלים ליום  31בדצמבר .2017
> פיקדונות הציבור הסתכמו ליום  31בדצמבר  2018ב 364.6-מיליארד שקלים ,בהשוואה
ל 362.5-מיליארד שקלים ליום  31בדצמבר .2017
> יחס המינוף ליום  31בדצמבר  2018עמד על  ,7.05%לעומת יחס מזערי של  6%הנדרש על ידי
הפיקוח על הבנקים.
> יחס כיסוי הנזילות ליום  31בדצמבר  2018עמד על שיעור של  ,121%בהשוואה ליחס מזערי של
 100%הנדרש על ידי הפיקוח על הבנקים.

דברי יו"ר דירקטוריון לאומי ,דוד ברודט:
"קבוצת לאומי מסכמת את שנת  2018עם תוצאות מצוינות ,כשבמהלך השנה לאומי
הפך להיות הבנק בעל שווי השוק הגבוה בישראל .לאור יישום עקבי של אסטרטגיה
מנצחת ,לצד תהליכים ארגוניים שהובלנו בשנים האחרונות ,החליט דירקטוריון הבנק
לאשר מדיניות חלוקת דיבידנד חדשה ,לפיה יחולק לבעלי המניות דיבידנד בשיעור של
עד  50%מהרווח הנקי בכל רבעון ,עלייה של  10%משיעור הדיבידנד שחולק במהלך
שנת .2018
בשנה החולפת קבוצת לאומי ,על יחידותיה השונות ,מתמודדת עם שינויים רבים ,מבית ומחוץ ,ומיטיבה
להוביל מהלכים באופן סדור ומובנה ,עם הפנים קדימה ,במטרה להמשיך ולהוביל את המערכת הבנקאית.
אני גאה לומר שלאומי הוא הבנק הראשון בישראל אשר מיישם הלכה למעשה את רפורמת שטרום ,עם
השלמת עסקת מכירת לאומי קארד.
זו הפעם האחרונה בה אני חתום על הדוחות הכספיים כיו"ר הדירקטוריון ,לאחר כ 9-שנים פוריות ומאתגרות.
אני יכול לומר בלב שלם ,שאני מאוד מסופק מהישגי הבנק בשנים הללו ,מהשינויים הגדולים שהבנק עבר
ועדיין עובר ,ומהתוצאות העסקיות המעמידות את לאומי במצב רווחי יותר ,יעיל יותר ,יציב יותר ,דיגיטלי יותר -
ומוכן ביתר שאת לאתגרי העתיד".
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דברי מנכ"לית לאומי ,רקפת רוסק עמינח:
"התוצאות העסקיות החזקות שאנו מציגים היום הן פרי של מהלכים רבים שאנו
מובילים בשיטתיות בלאומי לאורך השנים האחרונות .מהלכים אלה מייצרים שיפור
מתמשך בפעילות הליבה שלנו ,בכל אחד מקווי העסקים.
השיפור העקבי בתוצאות העסקיות ,לצד עודפי ההון של הבנק ,אפשרו השנה חלוקת
דיבידנד בסך של כ 1.3-מיליארד  ,₪וזאת בנוסף לרכישה עצמית של מניות ,בהיקף
של  700מיליון  .₪צעדים אלה מעידים על אמון ההנהלה והדירקטוריון בחוסן הבנק
ובתוכנית האסטרטגית שהתווינו גם לשנים הבאות.
תעשיית הבנקאות בכל העולם חווה שינויים אדירים ,אשר משפיעים על המודל העסקי ומחייבים אותנו
להתאים את לאומי לעולם המשתנה ולצרכי הלקוחות .בתוך כך ,אנו משקיעים כל העת בשדרוג הצעת הערך
שלנו בעולמות הדיגיטל ,אם באמצעות הבנק הדיגיטלי 'פפר' ואם באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים
המאפשרים התנהלות פיננסית חכמה ,יעילה וזולה .השנה ,בין היתר ,השקנו "משכנתא דיגיטלית"
ופלטפורמת ניהול תיקים דיגיטלית –  .VIDEAלצד זאת ,השקנו בימים אלה מודל שירות חדש וייחודי
במערכת הבנקאות הישראלית ,מודל שמאפשר ללקוחותינו לקבל שירות מלא בכל אחד מסניפי לאומי (ללא
קשר לסניף בו מתנהל החשבון) ולחסוך המתנה בתור על ידי הזמנת פגישה מראש.
אני מעריכה שבשנים הקרובות אנו נהיה עדים להגברת קצב השינויים בעולם הבנקאות ,עם כניסתם של
גופים נוספים – מקומיים ובינלאומיים – לתחום הפיננסי .זה מחייב אותנו להיות יצירתיים ,לא לקפוא על
השמרים ,ולבחון כל העת את מודל הפעילות שלנו ,כך שנמשיך להוביל את המערכת הבנקאית.
לאומי ,עם חזון עסקי ברור ,הלימות הון חזקה ,תשואה גבוהה  -ועם העובדים האיכותיים ביותר במערכת -
נמצא בפוזיציה מצוינת לעמוד ביעד זה".
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קבוצת לאומי  -נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
רווח ורווחיות (במיליוני שקלים)
לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
הכנסות ריבית ,נטו
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הכנסות שאינן מריבית
הוצאות תפעוליות ואחרות
רווח לפני מיסים
הפרשה למס
רווח לאחר מס
חלק הבנק ברווחי חברות כלולות
רווח נקי המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
תשואה להון
רווח למניה (ש''ח)

2018

2017

שינוי

שינוי ב%-

8,890
519
4,871
8,337
4,905
1,619
3,286
36
()65
3,257
9.5%
2.15

8,046
172
5,342
8,415
4,801
1,692
3,109
92
()29
3,172
9.8%
2.08

844
347
()471
()78
104
()73
177
()56
()36
85

10.5
+
()8.8
()0.9
2.2
()4.3
5.7
()60.9
2.7

התפתחות סעיפי המאזן (במיליוני שקלים)
 31בדצמבר
2017
2018
אשראי לציבור ,נטו
פיקדונות הציבור
הון המיוחס לבעלי מניות הבנק
סך כל המאזן

(279,215א)

364,591
35,305
460,657

267,952
362,478
33,167
450,838

שינוי ב%-
4.2
0.6
6.4
2.2

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)
 31בדצמבר
2017
2018
אשראי לציבור ,נטו לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
ההון הכולל לנכסי סיכון
הון רובד  1לנכסי סיכון
יחס מינוף
יחס כיסוי נזילות
הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור ,נטו
ההוצאות התפעוליות והאחרות מסך כל ההכנסות (יחס היעילות)
הכנסות ריבית נטו ,ליתרה ממוצעת של נכסים נושאי ריבית ()NIM
(א) לרבות האשראי של לאומי קארד אשר החל מהמאזן ליום  31במרץ  2018מסווג כנכס מוחזק למכירה.
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(60.6%א)

79.1%
14.54
11.07
7.05
121
0.19
60.6
2.19

59.4%
80.4%
14.99
11.43
6.94
122
0.06
62.9
2.05

Dummy Text

