
דירקטוריון לאומי אישר בישיבתו מיום 30.8.2010 חלוקת דיבידנד בסך של 500 מיליון שקלים, בגין רווחי המחצית 
הראשונה של 2010. חלוקת הדיבידנד מותנית באישור האסיפה הכללית של הבנק תשואת הרווח הנקי על ההון 

העצמי הסתכמה ב-11.2% )על בסיס שנתי(

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם במחצית הראשונה של 2010 ב-1,070 מיליון שקלים וברבעון השני של 2010 
ב-478 מיליון שקלים

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של 2010 ב-11.5% )על בסיס שנתי( וברבעון 
השני ב-12.1% )על בסיס שנתי(

יחס הלימות ההון בסוף המחצית הראשונה של 2010, לאחר השפעת הדיבידנד, הגיע ל-14.78%,
מזה יחס הון רובד I של 8.52%

נמשך הגידול במתן אשראי: האשראי לציבור צמח ב-3.8% ביחס לסוף 2009, והסתכם ב-212.5 מיליארד שקלים

31 אוגוסט 2010  כא אלול תש"ע

רווח נקי של 1.256 מיליארד שקלים
במחצית הראשונה של 2010

לעומת 936 מיליון שקלים במחצית הראשונה של 2009, גידול של 34.2%

הרווח הנקי ברבעון השני של 2010: 660 מיליון שקלים
לעומת 507 מיליון שקלים ברבעון השני של 2009, גידול של30.2%



נתונים נוספים העולים 
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הרווח הנקי במחצית: 
1,256 מיליון שקלים-
  גידול של 34.2%

קבוצת לאומי פרסמה היום את הדוחות הכספיים לסיכום המחצית הראשונה והרבעון 
השני של 2010:

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם במחצית הראשונה של 2010 ב-1,256 מיליון 
שקלים, לעומת 936 מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד, גידול של 34.2%. 

ברבעון השני של 2010 הסתכם הרווח הנקי ב-660 מיליון שקלים, לעומת 507 מיליון 
שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 30.2%. 

הרווח הנקי ברבעון השני של 2010 כולל, בין השאר, רווח בלתי רגיל בסך 182 מיליון 
שקלים, הנובע בעיקר ממכירת מניות פז חברת נפט בע"מ שהוחזקו בידי לאומי.

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם במחצית הראשונה של 2010 ב-1,070 מיליון 
שקלים, לעומת 908 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 17.8%. 

ברבעון השני של 2010, הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות ב-478 מיליון שקלים, 
לעומת 480 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 2 מיליון שקלים.

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של 2010 ב-11.5% 
)על בסיס שנתי(, לעומת 10.2% במחצית המקבילה אשתקד ותשואת הרווח הנקי 

מפעולות רגילות הסתכמה ב-9.8% )על בסיס שנתי(, לעומת 9.9% במחצית המקבילה 
אשתקד.

בישיבתו מיום 30.8.2010, אישר דירקטוריון לאומי חלוקת דיבידנד בסך של 
500 מיליון שקלים, המהווה כ-40% מהרווח הנקי של הבנק לשישה החודשים 

הראשונים של שנת 2010. התאריך הקובע לתשלום הוא 16 בנובמבר 2010, יום 
האקס נקבע ל-17 בנובמבר 2010 ותאריך חלוקת הדיבידנד הוא 30 בנובמבר 

2010. חלוקת הדיבידנד מותנית באישור האסיפה הכללית של הבנק. יחס 
הלימות ההון של לאומי גבוה באופן משמעותי מהמינימום הנדרש ע"י בנק 

ישראל, והסתכם בתום המחצית הראשונה של 2010, לאחר השפעת הדיבידנד, 
ב-14.78%, מזה יחס הון רובד I של 8.52%.

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-30 ביוני 2010 ב-328.3 מיליארד שקלים, 
בהשוואה ל-319.3 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2009 )גידול של 2.8%( ול-321.8 

מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )גידול של 2.0%(. 

האשראי לציבור הסתכם ב-30 ביוני 2010 ב-212.5 מיליארד שקלים, בהשוואה 
ל-207.2 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2009 )גידול של 2.5%( ול-204.7 מיליארד 

שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )גידול של 3.8%(. 

פיקדונות הציבור הסתכמו ב-30 ביוני 2010 ב-251.7 מיליארד שקלים, בהשוואה 
ל-253.3 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2009 )קיטון של 0.6%( ול-250.4 מיליארד 

שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )גידול של 0.5%(. 
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מאידך, הגורמים שלהלן קיזזו חלקית 
את העלייה ברווח הנקי

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-30 ביוני 2010 ב-23.5 מיליארד שקלים, 
לעומת 20.2 מיליארד שקלים ב-30 ביוני 2009 )גידול של 16.2%( ול-21.9 

מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2009 )גידול של 7.4%(.

גידול ברווח מפעולות בלתי רגילות נטו בסך 158 מיליון שקלים.
קיטון בהפרשה לחובות מסופקים בסך 367 מיליון שקלים, לפני השפעת מס,

קיטון של 53%.
גידול בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 232 מיליון שקלים, נטו.

גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים בסך 158 מיליון שקלים, 
גידול של 4.8%, לפני השפעת המס.

ההכנסות התפעוליות והאחרות גדלו בסך 22 מיליון שקלים, לפני השפעת המס.

גידול בהוצאות השכר בסך 563 מיליון שקלים, ובשיעור של 31.1%, בהשוואה 
למחצית הראשונה של 2009. חלק ניכר מהעלייה נובע מירידה חדה ברווחים 

של הקופה לפיצויים מ-8% במחצית הראשונה של 2009 ל-2.8% במחצית 
הראשונה של 2010 וברווחים של קופת התגמולים, מ-15.3% ל-0.74%.

עלייה בשיעור המס האפקטיבי. 

לנוכח המשבר הפיננסי בחלק ממדינות גוש האירו ממשיך לאומי לנהל מעקב 
הדוק אחר החשיפות במדינות ה-PIGS: יוון, פורטוגל, ספרד ואירלנד. במהלך 

הרבעון השני של 2010 חל קיטון בסך החשיפה של לאומי למדינות אלו, והיא 
הסתכמה בכ-739 מיליון שקלים, מזה 512 מיליון שקלים לספרד ו-204 מיליון 

שקלים לאירלנד. 

הגידול ברווח הנקי של הקבוצה 
במחצית הראשונה של 2010, 
לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד, מוסבר בעיקר ע"י 
הגורמים הבאים: 



רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

לשישה חודשים 
שהסתיימו ב-30 ביוני

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ב-30 ביוני

שינוי20102009
שינוי20102009באחוזים 

באחוזים 

)14.9(3,4463,2884.81,6391,926רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס

)42.2(196339)53.0(326693ההפרשה לחובות מסופקים

2,0382,0161.11,0391,0132.6הכנסות תפעוליות ואחרות

3,8173,20419.11,9841,64021.0הוצאות תפעוליות ואחרות

)0.4(1,07090817.8478480רווח נקי מפעולות רגילות

1,25693634.266050730.2רווח נקי לתקופה

-8.710.4%-9.89.9%תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות 

-12.111.1%-11.510.2%תשואת הרווח הנקי

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

ליום 
30.6.10

ליום 
30.6.09

ליום 
31.12.09

שינוי ב-%
לעומת 30.6.09

שינוי ב-% 
לעומת 31.12.09

328.3319.3321.82.82.0סך כל המאזן

212.5207.2204.72.53.8אשראי לציבור

0.5)0.6(251.7253.3250.4פיקדונות הציבור

23.520.221.916.27.4הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

30.6.1030.6.0931.12.09

64.764.963.6אשראי לציבור לסך המאזן

76.779.377.8פיקדונות הציבור לסך המאזן

12.8514.09*14.78ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון(  

8.088.33*8.52הון ראשוני לנכסי סיכון 

0.310.670.74הפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור 

1.010.901.10מרווח פיננסי

69.660.459.9ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(

* לפי באזל 1

קבוצת לאומי -נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
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