
קבוצת לאומי: דוחות כספיים ליום 31.12.2009

לאומי מציג את הרווח הנקי 
הגבוה במערכת הבנקאית: 

2.014 מיליארד שקלים

25 במרץ 2010  י' ניסן תש"ע

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי בשנת 2009 - 10.2%  

הלימות ההון של הבנק מוסיפה להיות גבוהה ביחס למערכת:  
לפי באזל 2 - הלימות ההון: 14.09%, מזה יחס הון ראשוני של 8.33%    
לפי באזל 1 - הלימות ההון: 14.31%, מזה יחס הון ראשוני של 8.52%   

סך כל ההכנסות )מימוניות ותפעוליות( גדלו בשנת 2009 ב-2.4 מיליארד     
שקלים )26.2%(, ל-11.6 מיליארד שקלים.  

ההון העצמי של הבנק הסתכם בסוף 2009 ב-21.9 מיליארד שקלים  

בשנת 2009, העניקה קבוצת לאומי תרומות וחסויות למטרות חברתיות     
וקהילתיות בהיקף של 26.5 מיליון שקלים  

לראשונה מפרסם הבנק את יעד ההלימות הון שלו: 14.0%-14.5%   
ויעד הלימות ההון הראשוני )רובד ראשון( : 8.0%-8.5%  



2 | דוח שנתי 2009

דבר יו"ר דירקטוריון לאומי, מר איתן רף: 

"אני מסכם בסיפוק רב 15 שנות כהונה כיו"ר הדירקטוריון של 
הקבוצה הבנקאית המובילה והרווחית בישראל. במהלך התקופה 

הצלחנו להגדיל באופן דרמטי את היקפי פעילותו ואת חלקו 
של הבנק במערכת, לשלש את מאזנו ולהכפיל בארבע את 

הונו העצמי ואת שווי השוק שלו. סוד ההצלחה טמון בכימיה 
המופלאה ששררה לאורך כל התקופה בין היו"ר והמנכ"ל, 

ביציבות לאורך זמן של שדרת הניהול המובילה, ביחסים התקינים 
בין הנהלת הבנק ונציגות העובדים ובעובדה שכל חלק מחלקי 

הפאזל הזה ידע היטב מהו חלקו בתמונה ומה מקומו במשוואה 
הכוללת. זו דרך ההתנהלות הראויה לארגון שהוא מהמובילים 

במגזר העסקי בישראל. אני משוכנע שההתנהלות הזו, 
שהשתרשה והפכה עם השנים למסורת, תמשיך ללוות את לאומי 

גם בהמשך."

דבר מנכ"ל קבוצת לאומי, גב' גליה מאור: 

לאומי מציג היום את הרווח הנקי הגבוה במערכת הבנקאית. 
התוצאות מבטאות את תחילת היציאה מהמשבר הכלכלי 

וההתאוששות בשווקים הפיננסיים, אך לא פחות מכך, יישום 
מוקפד של אסטרטגיה עסקית נכונה לאורך שנים, שמירה על 

האינטרסים של כל בעלי העניין בבנק, ניהול סיכונים אחראי 
ועמידה בכללי אתיקה וממשל תאגידי מחמירים. יש לנו מחויבות 

עמוקה לשמור על מעמדה המוביל של הקבוצה לעוד שנים 
רבות, להצעידה קדימה, ולפתח את פעילותה בארץ ובעולם. 

במסגרת הראייה האסטרטגית ארוכת הטווח שלנו, נמשיך 
להתמקד בשנים הקרובות בניהול נכון של מכלול הסיכונים להם 
חשופה פעילות הקבוצה, לצד שיפור חוויית הלקוח וטיפוח הרב 
ערוציות במתן השירותים, כך שכל לקוח יוכל לנהל את ענייניו 

בכל דרך בה יבחר. שני התחומים הללו הם שיקבעו כיצד תיראה 
המערכת הבנקאית בשנים הבאות, וכמי שמסתכלים קדימה, 

נשקיע, ניזום ונמשיך להוביל בהם."



קבוצת לאומי פרסמה היום את הדוחות הכספיים המבוקרים לשנת 2009. 

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם בשנת 2009 ב-2,014 מיליון שקלים, לעומת רווח 
של 92 מיליון שקלים בשנת 2008. הרווח הנקי הנמוך של שנת 2008 נבע מהשפעת 

המשבר הפיננסי הגלובלי, ירידת שערים מתמשכת בבורסות העולם ובישראל, 
קריסתם של מוסדות פיננסיים מובילים בעולם והשפעתם לרעה של כל אלה על 

מצב המשק בישראל, ועל עסקי קבוצת לאומי בארץ ובחו"ל. השיפור ב-2009 
נבע בעיקר מיציאת המשקים בעולם - ובכלל זה ישראל - ממיתון, ומהתאוששות 

השווקים בארץ ובעולם מהמשבר הפיננסי של 2008.

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם בשנת 2009 ב-1,986 מיליון שקלים, לעומת 
הפסד של 158 מיליון שקלים מפעולות רגילות בשנת 2008. 

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה בשנת 2009 ב-10.2%, לעומת 0.5% 
בשנת 2008. תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה בשנת 2009 ב-10.1%, 

לעומת תשואה שלילית של 0.8% ב-2008. 

הנכסים הכספיים של הציבור בניהול הקבוצה, מאזניים וחוץ-מאזניים, הסתכמו    
ב-31.12.2009 בכ-782 מיליארד שקלים, לעומת כ-651 מיליארד שקלים     

ב-31.12.2008 )גידול של 20%(.   
סך המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31.12.2009 ב-321.8 מיליארד שקלים,    

לעומת 310.8 מיליארד שקלים ב-31.12.2008 )גידול של 3.5%(.   
האשראי לציבור הסתכם ב-31.12.2009 ב-204.7 מיליארד שקלים, לעומת 213.2    

מיליארד שקלים ב-31.12.2008 )קיטון של 4.0%(.  
פיקדונות הציבור הסתכמו ב-31.12.2009 ב-250.4 מיליארד שקלים, לעומת    

244.8 מיליארד שקלים ב-31.12.2008 )גידול של 2.3%(.  
ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-31.12.2009 ב-21.9 מיליארד שקלים,    

לעומת 18.7 מיליארד שקלים ב-31.12.2008 )גידול של 17.1%(.  
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון )הלימות הון( נותר גבוה ביחס למערכת. לפי    
כללי באזל 1 הסתכם יחס הלימות ההון ב-31.12.2009 ב-14.31%, לעומת    

11.58% ב-31.12.2008. יחס ההון הראשוני לנכסי סיכון הסתכם ב-31.12.2009    
ב-8.52%, לעומת 7.51% ב-31.12.2008. לפי כללי באזל 2 הסתכם יחס הלימות    

ההון ב-31.12.2009 ב-14.09% ואילו יחס ההון הראשוני לנכסי סיכון הסתכם    
ב-31.12.2009 ב-8.33%.  

הרווח הנקי של הקבוצה 
הסתכם בשנת 2009 
ב-2,014 מיליון שקלים
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נתונים נוספים
העולים מהדוחות



כאמור, שנת 2009 אופיינה בהתאוששות מהמשבר הפיננסי הגלובלי. התוצאה 
הישירה של התאוששות זו היתה קיטון בהפרשות לחובות מסופקים, רווחים משערוך 

ומימוש חלק מההשקעות בני"ע בארץ ובחו"ל לעומת הפסדים בשנת 2008. 
במהלך 2009 חל שיפור בקרן ההון והיא הפכה לחיובית. השיפור נטו ב-2009 היה 
בסך של 957 מיליון שקלים וסך כל היתרה המצטברת נטו שלה, בגין ניירות ערך 

המוחזקים בתיק הזמין למכירה, הסתכמה ב-31.12.2009 בסכום חיובי של 309 מיליון 
שקלים )לאחר השפעת מס(, לעומת סכום שלילי של 648 מיליון שקלים )לאחר 

השפעת מס( בסוף 2008. 

גידול בהכנסות התפעוליות והאחרות בסך 1,763 מיליון שקלים, עלייה בשיעור    
של 63.0% לפני השפעת המס, בעיקר מרווחים מהשקעות במניות.  

גידול ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים,  בסך 643 מיליון    
שקלים, גידול של 10.1% לפני השפעת מס.  

קיטון בהפרשה לחובות מסופקים בסך 628 מיליון שקלים, לפני השפעת מס,    
ירידה של 29.3%.  

ירידה בשיעור המס האפקטיבי.  

מאידך, הגורמים שלהלן קיזזו חלקית את העלייה ברווח בשנת 2009
קיטון בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 168 מיליון שקלים, נטו.   

ירידת הרווח מפעולות בלתי רגילות בסך 222 מיליון שקלים.  

כחלק מהאסטרטגיה ארוכת השנים שלו, ומתפיסת ניהול הסיכונים הנובעת 
מאסטרטגיה זו, מקפיד לאומי, לאורך שנים, על עמידה ברמת הלימות הון גבוהה. 

ב-5 השנים האחרונות צמח ההון העצמי של לאומי ב-35%, וזאת לאחר שבתקופה 
זו חילק הבנק דיבידנד בסך 5.3 מיליארד שקלים. לאומי מפרסם היום, לראשונה, 

יעד הלימות ההון לשנה הקרובה. יעד הלימות ההון של לאומי )לפי באזל 2(, 
הוא: 14.0%-14.5%, ויעד ההון הראשוני )רובד ראשון( הוא: 8.0%-8.5%.

הגידול ברווח הנקי בשנת 2009 
לעומת 2008 מוסבר בעיקר 
מהגורמים הבאים

4 | דוח שנתי 2009

יעד הלימות ההון

התפתחות ההון העצמי 
)במיליארדי שקלים(

)בסוגריים - לפי באזל 2(

הון עצמי לנכסי סיכון הון ראשוני לנכסי סיכון



בנק לאומי למשכנתאות
לאומי למשכנתאות סיכם את שנת 2009 ברווח נקי של 131 מיליון שקלים, לעומת 

126 מיליון שקלים בשנת 2008. האשראי לציבור, המייצג את הפעילות העיקרית של 
הבנק, הסתכם בסוף 2009 ב-43.7 מיליארד שקלים, לעומת 39.8 מיליארד שקלים 

בסוף 2008. ב-2009 העמיד הבנק הלוואות חדשות בסך כ-9.0 מיליארד שקלים, 
לעומת כ-8.4 מיליארד שקלים ב-2008. הלימות ההון של הבנק הסתכמה בסוף 

2009 ב- 16.32% לפי באזל 2 ; 9.66% לפי באזל 1.

לאומי קארד
הרווח הנקי של החברה מפעולות רגילות, הסתכם בשנת 2009 ב-138 מיליון שקלים, 

לעומת כ-129 מיליון שקלים ב-2008, והתשואה על ההון העצמי הסתכמה בשנת 
2009 ב-18.0%. הכנסות החברה הסתכמו בשנת 2009 ב- 820 מיליון שקלים, לעומת 

789 מיליון שקלים ב-2008. מספר כרטיסי האשראי התקינים שבידי הלקוחות 
הסתכם בסוף שנת 2009 בכ-1.75 מיליון, לעומת כ-1.6 מיליון כרטיסים בסוף 2008. 

בנק ערבי ישראלי
בנק ערבי ישראלי סיכם את שנת 2009 ברווח נקי של 79.3 מיליון שקלים, לעומת 

88.5 מיליון שקלים בשנת 2008. תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה בשנת 
2009 ב-21%. סך הכנסות הבנק הסתכמו בשנת 2009 ב-334 מיליון שקלים, לעומת 

כ-337 מיליון שקלים בשנת 2008. הלימות ההון של הבנק הסתכמה בסוף 2009 
ב-15.91% לפי באזל 2; 19.18% לפי באזל 1.

בנק לאומי ארה"ב
בנק לאומי USA סיכם את שנת 2009 ברווח נקי של 6 מיליון דולר, לעומת 19 מיליון 

דולר בשנת 2008. הירידה ברווח מוסברת במשבר החריף במערכת הבנקאות ושוק 
ההון בארה"ב ומתוך בחירה במדיניות ניהול סיכונים שמרנית ביותר בעת הזו. מאזן 
הבנק הסתכם בסוף 2009 ב-5.1 מיליארד דולר, לעומת 5.8 מיליארד דולר בסוף 

2008, וההון העצמי הסתכם בסוף 2009 ב-484 מיליון דולר לעומת 464 מיליון דולר 
בסוף 2008. הלימות ההון של הבנק הסתכמה בסוף 2009 ב-14.47% )לפי באזל 1(.

בנק לאומי בריטניה
בנק לאומי UK סיכם את שנת 2009 ברווח נקי של 2.2 מיליון ליש"ט, לעומת הפסד 

של 4 מיליון ליש"ט ב-2008. מאזן הבנק הסתכם בסוף 2009 ב-1.3 מיליארד ליש"ט, 
לעומת 1.6 מיליארד ליש"ט בסוף 2008, וההון העצמי הסתכם בסוף 2009 ב-101 

מיליון ליש"ט, לעומת 96 מיליון ליש"ט בסוף 2008. 
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סיכום תוצאות חברות בנות בקבוצת 
לאומי לשנת 2009

Bank Leumi USA 

Bank Leumi (UK) plc 



בנק לאומי שוויץ
בנק לאומי שוויץ סיכם את שנת 2009 ברווח של 9 מיליון פר"ש, לעומת 4 מיליון 
פר"ש בסוף 2008. היקף הנכסים שבניהול הבנק הסתכם בסוף שנת 2009 ב-4.7 

מיליארד פר"ש, לעומת 4.9 מיליארד פר"ש בסוף 2008. מאזן הבנק הסתכם בסוף 
2009 ב-1.5 מיליארד פר"ש, לעומת 1.1 מיליארד פר"ש בסוף 2008. 

בנק לאומי רומניה
בנק לאומי רומניה סיים את שנת 2009 עם רווח נקי של 4.3 מיליון דולר, לעומת 

רווח של 3 מיליון דולר ב-2008. מאזן הבנק הסתכם בסוף 2009 ב-441 מיליון דולר, 
לעומת 456 מיליון דולר בסוף 2008, וההון העצמי הסתכם בסוף 2009 ב-93 מיליון 

דולר, לעומת 87 מיליון דולר בסוף 2008.

בנק לאומי לוקסמבורג
בנק לאומי לוקסמבורג סיים את שנת 2009 ברווח נקי של 3.9 מיליון אירו, לעומת 
הפסד של 14.1 מליון אירו ב-2008. היקף הנכסים שבניהול הבנק הסתכם בסוף 
שנת 2009 ב-1,023 מיליון אירו, לעומת 922 מיליון אירו בסוף 2008. מאזן הבנק 
הסתכם בסוף שנת 2009 ב-561 מיליון אירו, לעומת 740 מיליון אירו בסוף 2008.

מגזר הבנקאות העסקית תרם כ-51.0% מהרווח הנקי מפעולות רגילות של    
לאומי, בסך של כ-1,013 מיליון שקלים. מתוך כך, כ-262 מיליון שקלים בגין    

פעילויות של בנייה ונדל"ן.  
מגזר משקי הבית תרם כ-8.1% מהרווח הנקי מפעולות רגילות של לאומי, בסך    

של כ-161 מיליון שקלים.   
מגזר הבנקאות המסחרית תרם כ- 15.6% מהרווח הנקי מפעולות רגילות של    

לאומי, בסך של כ- 311 מיליון שקלים.   
מגזר העסקים הקטנים תרם כ-9.5% מהרווח הנקי מפעולות רגילות של לאומי,    

בסך של כ-188 מיליון שקלים.   
מגזר הבנקאות הפרטית תרם כ-5.8% מהרווח הנקי מפעולות רגילות של לאומי,    

בסך של כ-116 מיליון שקלים.   
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תרומת מגזרי הפעילות 
העיקריים לרווח הנקי מפעולות 
רגילות בשנת 2009

Bank Leumi (Switzerland)

Bank Leumi Romania 

Bank Leumi (Luxembourg) S.A



לאומי, אשר הוקם בשנת 1902, כזרוע הפיננסית של התנועה הציונית, הקפיד מאז 
הקמתו להיות שותף פעיל בחברה ובקהילה שבקרבה הוא פועל. כחלק מתפיסתו 
תורם הבנק למוסדות ולארגונים שונים בתחומי החינוך, החברה, התרבות, האמנות 

והבריאות. בשנים האחרונות שם הבנק דגש על תמיכה בחינוך והשכלה, עידוד 
היזמות וטיפוח המנהיגות בקרב בני הנוער בפריפריה. 

לאומי מדורג בעשירייה הראשונה מבין כל החברות המובילות במשק, המדורגות על 
ידי מדד מעלה לאחריות חברתית. דירוג מעלה בוחן את החברות המובילות במשק 
על פי עמידתן בקריטריונים של אחריות חברתית. הדירוג מתבסס על קריטריונים 
מפורטים בארבעה תחומים מרכזיים מתוך מכלול תחומי האחריות החברתית של 

עסקים: איכות סביבה, אתיקה בעסקים, סביבת עבודה וזכויות אדם וקשרי קהילה. 

כחלק מהמחויבות הכוללת לקהילה, מעודד לאומי את עובדיו להיות מעורבים 
בקהילה, ומספק להם תשתית והזדמנויות להתנדב ולתרום. מאות עובדים מתנדבים 
בפרויקטים המתבצעים במסגרת “לאומי אחרי", “יזמים צעירים" ופרויקטים נוספים 
שיזם הבנק ומשמשים מודל לחיקוי עבור החניכים. הודות למודעות הגוברת לנושא 

התרומה לקהילה, יוזמים סניפים ויחידות פרויקטים עצמאיים מקומיים בגיבוי הנהלת 
לאומי. 

בשנת 2009, תרמה קבוצת לאומי והעניקה חסויות למטרות חברתיות וקהילתיות 
בהיקף של 26.5 מיליון שקלים, מתוכם סך התרומות הוא כ- 23 מיליון שקלים. בחמש 

השנים האחרונות )2005-2009( הסתכמו התרומות והחסויות של קבוצת לאומי 
למטרות חברתיות בסך של  127 מיליון שקלים.

15.6 מיליון שקלים חינוך, ילדים ונוער 
5.5 מיליון שקלים תרבות ואמנות 
4.3 מיליון שקלים קהילה וחברה 
1.1 מיליון שקלים בריאות 
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תרומה לקהילה

פירוט התרומות והחסויות בשנת 
2009 בהתאם להתפלגות על פי 
נושאים )במיליוני שקלים(

בריאות
1.1

קהילה וחברה
4.3

תרבות ואמנות
5.5

חינוך
15.6
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רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

לשנה שהסתיימה 

ב-31 בדצמבר

לשלושה חודשים  

שהסתיימו ב-31 בדצמבר

20092008
שיעור 
שינוי 

באחוזים
20092008

שיעור 
שינוי 

באחוזים

7,0236,38010.11,81297685.7רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחומ"ס

)65.0(3811,090)29.3(1,5172,145ההפרשה לחומ"ס

4,5632,80063.01,255545130.3הכנסות תפעוליות ואחרות

1,9751,8019.7)0.9(6,9377,003הוצאות תפעוליות ואחרות

+)1,184(544+)158(1,986רווח )הפסד( נקי מפעולות רגילות

+)1,183(2,01492+544רווח נקי לתקופה

)0.8%(10.1%תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות

10.2%0.5%תשואת הרווח הנקי

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

שינוי ב-% ליום 31 בדצמבר 2008ליום 31 בדצמבר 2009

321.8310.83.5סך כל המאזן

)4.0(204.7213.2אשראי לציבור

250.4244.82.3פיקדונות הציבור

21.918.717.1הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר

20092008

63.668.6אשראי לציבור לסך המאזן

77.878.8פיקדונות הציבור לסך המאזן

14.3111.58ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון( – )לפי באזל 1(

14.09ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון( – )לפי באזל 2(

8.527.51הון ראשוני לנכסי סיכון )לפי באזל 1(

8.33הון ראשוני לנכסי סיכון )רובד ראשון( – )לפי באזל 2(

0.741.01הפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור 

1.101.63מרווח פיננסי

59.976.3ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות( 


