
דירקטוריון לאומי אישר הגדלת הדיבידנד למיליארד שקלים, המהווים כ- 54% מהרווח הנקי של הבנק לתשעת החודשים 
הראשונים של שנת 2010 )בכפוף לאישור האסיפה הכללית(.

תשואת הרווח הנקי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 2010    
ב- 11.0% )בחישוב שנתי( וברבעון השלישי של 2010 ב- 10.7% )בחישוב שנתי(.  

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ב- 1.673 מיליארד שקלים.   

לאחר השפעת הדיבידנד הגיע יחס הלימות ההון ל- % 15.25, מזה יחס הון ליבה – 8.52%.  

נמשך הגידול בהעמדת אשראי: האשראי לציבור גדל ב- 6.1% ביחס לסוף 2009, והסתכם ב-30 בספטמבר 2010,   
ב- 217.2 מיליארד שקלים.  

30 נובמבר 2010  כג’ כסלו תשע”א

רווח נקי של 1.859 מיליארד שקלים ללאומי
בתשעת החודשים הראשונים של 2010

לעומת 1.470 מיליארד שקלים בתקופה המקבילה ב- 2009 - גידול של 26.5%

הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2010 - 603 מיליון שקלים
לעומת 534 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2009, גידול של 12.9%



קבוצת לאומי פרסמה היום את הדוחות הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת 
החודשים הראשונים של שנת 2010:

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ב- 1,859 
מיליון שקלים, לעומת 1,470 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 

26.5%. ברבעון השלישי של 2010 הסתכם הרווח הנקי ב- 603 מיליון שקלים, לעומת 
534 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 12.9%. 

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2010 ב- 
1,673 מיליון שקלים, לעומת 1,442 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול 
של 16.0%. ברבעון השלישי של 2010, הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות ב- 603 
מיליון שקלים, לעומת 534 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 12.9%. 

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה בתשעת החודשים הראשונים של 
2010 ב- 11.0% )בחישוב שנתי(, לעומת 10.3% בתקופה המקבילה אשתקד ותשואת 

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה ב- 9.9% )בחישוב שנתי(, לעומת 10.1% 
בתקופה המקבילה.

בנוסף לתשלום דיבידנד בסך של 500 מיליון שקלים, ביום 30.11.2010, החליט 
דירקטוריון הבנק, בישיבתו מיום 29.11.2010 להמליץ לאסיפה הכללית על חלוקת 

דיבידנד נוסף בסך 500 מיליון שקלים, ובסה"כ 1 מיליארד שקלים, המהווים כ- 54% 
מהרווח הנקי של הבנק לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010. הדיבידנד 

הנוסף ישולם ביום 27.1.2011, לבעלי מניות שיחזיקו במניות הבנק ביום 10.1.2011 
)התאריך הקובע(. המניות יסחרו "אקס” דיבידנד ביום 11.1.2010. יחס הלימות ההון 

של לאומי גבוה באופן משמעותי מהמינימום הנדרש ע"י בנק ישראל, והסתכם בתום 
תשעת החודשים הראשונים של 2010, לאחר השפעת הדיבידנד, ב- 15.25%, מזה 

יחס הון ליבה של 8.52%.

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-30 בספטמבר 2010 ב- 330.7 מיליארד שקלים, 
בהשוואה ל- 323.6 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2009 )גידול של 2.2%( ול- 

321.8 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009  )גידול של 2.8%(. 

האשראי לציבור הסתכם ב-30 בספטמבר 2010 ב- 217.2 מיליארד שקלים, 
בהשוואה ל- 204.0 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2009 )גידול של 6.5%( ול- 

204.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )גידול של 6.1%(. 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 בספטמבר 2010 ב- 245.8 מיליארד שקלים, 
בהשוואה ל- 249.4 מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2009 )ירידה של 1.4%( ול- 

250.4 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )ירידה  של 1.8%(. עיקר הירידה נגרמה 
כתוצאה מייסוף השקל ביחס לדולר.

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-30 בספטמבר 2010 ב- 23.7 מיליארד שקלים, 
לעומת 21.1  מיליארד שקלים ב-30 בספטמבר 2009 )גידול של 12.6%( ול- 21.9 

מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )גידול של 8.5%(.

נתונים נוספים העולים 
מהדוחות
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הרווח הנקי בתשעת 
החודשים הראשונים: 
1,859 מיליון שקלים-
  גידול של 26.5%



:)PIGS( חשיפה למדינות

שווי השוק של מניות הבנק עמד ביום 25 בנובמבר 2010 על 25.934 
מיליארד שקלים.

קיטון בהפרשות לחובות מסופקים בסך 764 מיליון שקלים, לפני השפעת המס.

גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 259 מיליון שקלים, נטו.

גידול ברווח מפעולות בלתי רגילות בסך 158 מיליון שקלים, נטו.

גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 81 מיליון 
שקלים, לפני השפעת המס.

מאידך, הגורמים שלהלן קיזזו חלקית את העלייה ברווח בתשעת החודשים 
הראשונים של 2010:

גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות )כולל שכר( בסך 665 מיליון שקלים, לפני 
השפעת המס.

ההכנסות התפעוליות והאחרות קטנו בסך 287 מיליון שקלים, לפני השפעת המס.

לנוכח המשבר הפיננסי בחלק ממדינות גוש האירו ממשיך לאומי לנהל מעקב 
הדוק אחר החשיפות במדינות ה-PIGS: פורטוגל, אירלנד יוון וספרד. סך החשיפה 

של לאומי למדינות אלו, הסתכמה ב-30 בספטמבר 2010 בכ- 902 מיליון 
שקלים, מזה 613 מיליון שקלים לספרד ו- 265 מיליון שקלים לאירלנד. 
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הגידול ברווח הנקי של הקבוצה 
בתשעת החודשים הראשונים של 
2010, לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד, מוסבר בעיקר ע"י 
הגורמים הבאים: 



רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

לתשעה חודשים 
שהסתיימו ב-30 בספטמבר

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ב-30 בספטמבר

שיעור שינוי20102009
שינוי20102009באחוזים 

באחוזים 

)4.0(5,2925,2111.61,8461,923רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס

)89.6(46443)67.3(3721,136ההפרשות לחומ”ס

)23.9(9831,292)8.7(3,0213,308הכנסות תפעוליות ואחרות

5,6274,96213.41,8101,7583.0הוצאות תפעוליות ואחרות

1,6731,44216.060353412.9רווח נקי מפעולות רגילות

1,8591,47026.560353412.9רווח נקי לתקופה

-10.711.0%-9.910.1%תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות 

-10.711.0%-11.010.3%תשואת הרווח הנקי

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

ליום 
30.9.10

ליום 
30.9.09

ליום 
31.12.09

שינוי ב-%
לעומת 30.9.09

שינוי ב-% 
לעומת 31.12.09

330.7323.6321.82.22.8סך כל המאזן

217.2204.0204.76.56.1אשראי לציבור

)1.8()1.4(245.8249.4250.4פיקדונות הציבור

23.721.121.912.68.5הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

30.9.1030.9.0931.12.09

65.763.063.6אשראי לציבור לסך המאזן

74.377.177.8פיקדונות הציבור לסך המאזן

14.1414.09*15.25ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון(  

8.398.33*8.52הון ראשוני לנכסי סיכון 

0.230.740.74הפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור 

1.121.081.10מרווח פיננסי

67.758.259.9ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(

* לפי באזל 1

קבוצת לאומי -נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
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