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רווח נקי של  913מיליון שקלים ברבעון
השני של  - 2007גידול של 141.5%
לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הרווח הנקי מפעולות רגילות ברבעון השני הסתכם אף הוא ב913-
מיליון שקלים  -גידול של  148.8%לעומת הרבעון המקביל אשתקד

רווח נקי של  1.83מיליארד שקלים במחצית הראשונה של שנת  ,2007לעומת 1.49
מיליארד שקלים במחצית המקבילה אשתקד  -גידול של 22.8%
 רווח נקי מפעולות רגילות של  1.57מיליארד שקלים במחצית הראשונה של ,2007
לעומת  767מיליון שקלים במחצית המקבילה אשתקד  -גידול של 104.8%
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה במחצית הראשונה של  2007ב21%-
(על בסיס שנתי) ,לעומת  18.5%בתקופה המקבילה אשתקד ו 20.1%-בכל שנת 2006
תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה במחצית הראשונה של  2007ב17.9%-
(על בסיס שנתי) ,לעומת  9.3%בתקופה המקבילה אשתקד ו 8.3%-בכל שנת 2006
יחס הלימות ההון מוסיף להיות גבוה – 11.9%
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קבוצת לאומי פרסמה היום את
הדוחות הכספיים ליום  30ביוני
.2007

מהדוחות עולה כי הרווח הנקי של קבוצת לאומי הסתכם במחצית הראשונה של 2007
ב 1,830 -מיליון שקלים ,לעומת  1,490מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד  -גידול של .22.8%
ברבעון השני של  2007הסתכם הרווח הנקי של קבוצת לאומי ב 913 -מיליון שקלים,
לעומת  378מיליון שקלים ברבעון השני של  – 2006גידול של .141.5%
כזכור ,כללו הדוחות הכספיים של קבוצת לאומי למחצית הראשונה אשתקד ,רווחים
מפעולות בלתי רגילות בסך של  723מיליון שקלים (לאחר השפעת המס) ,בעיקר בגין
מכירת החזקות לאומי באפריקה ישראל ו 10% -ממניות מגדל .עוד נכללו בדוחות
המחצית הראשונה אשתקד הוצאות שכר מיוחדות שהיו קשורות בהפרטת הבנק
ובהתחייבויות לפיצויים ולפנסיה ,אשר הסתכמו ב 524 -מיליון שקלים (לפני השפעת
המס) .הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של  2007כוללים רווח מפעולות בלתי
רגילות בסך של  259מיליון שקלים (לאחר השפעת המס) ,בגין מכירת חלק מקופות
הגמל של לאומי .עוד כוללים דוחות המחצית הראשונה לשנת  2007הוצאות שכר
מיוחדות ,הקשורות בעיקר בהפרטת הבנק ,בסך של  124מיליון שקלים (לפני השפעת
המס).
הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם במחצית הראשונה של  2007ב 1,571 -מיליון
שקלים ,לעומת  767מיליון שקלים במחצית הראשונה של  – 2006גידול של .104.8%
ברבעון השני של  2007הסתכם הרווח הנקי מפעולות רגילות ב 913 -מיליון שקלים,
לעומת  367מיליון שקלים ברבעון השני של  – 2006גידול של .148.8%
תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי ,הסתכמה במחצית הראשונה של  2007ב21.0% -
בחישוב שנתי ,לעומת  18.5%במחצית הראשונה אשתקד .ברבעון השני של 2007
הסתכמה תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי ב 20.9% -בחישוב שנתי ,לעומת 8.9%
ברבעון המקביל אשתקד.
תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכמה במחצית הראשונה של  2007ב-
 17.9%לעומת  9.3%במחצית הראשונה אשתקד .ברבעון השני של  2007הסתכמה
תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות ב 20.9% -בחישוב שנתי ,לעומת  8.6%ברבעון
המקביל אשתקד.

הגורמים אשר השפיעו על הגידול
ברווח מפעולות רגילות במחצית
הראשונה של :2007
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ירידה בהפרשה לחובות מסופקים בשיעור של  87.3%מ 386-מיליון שקלים במחצית
הראשונה של  2006לרמה של  49מיליון שקלים במחצית הראשונה של .2007
 גידול של  4.7%ל 3,602 -מיליון שקלים ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות
מסופקים ,לעומת  3,441מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
 גידול של  8.2%ל 2,121 -מיליון שקלים בהכנסות התפעוליות ,לעומת  1,960מיליון
שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.
 קיטון בסך של  418מיליון שקלים בהוצאות התפעוליות והאחרות.

שם העבודה :הודעה לעיתונות תיק :ביצועים/מאזנים לקוח :לאומי בריף b0700684 :מק"ט hpr42305 :גודל A4 :תאריך 26.8.07 :שם:מירב

נתונים נוספים העולים מהדוחות:

 המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב 30-ביוני  2007ב–  297.0מיליארד שקלים,
בהשוואה ל 275.9-מיליארד שקלים ב 30-ביוני ( 2006גידול של  )7.6%ול289.3 -
מיליארד ש"ח ב 31-בדצמבר ( 2006גידול של .)2.6%
 האשראי לציבור הסתכם ב 30-ביוני  2007ב 193.9 -מיליארד שקלים ,בהשוואה ל-
 181.9מיליארד שקלים ב 30-ביוני ( 2006גידול של  ,)6.6%ול 183.8 -מיליארד
שקלים ב 31-בדצמבר ( 2006גידול של .)5.5%
 פיקדונות הציבור הסתכמו ,ב 30-ביוני  2007ב 236.5 -מיליארד שקלים ,בהשוואה ל-
 219.4מיליארד שקלים ב 30-ביוני ( 2006גידול של  )7.8%ול 231.8 -מיליארד
שקלים ב 31-בדצמבר ( 2006גידול של .)2.0%
 ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב 30-ביוני  ,2007ב 19.6 -מיליארד שקלים ,לעומת
 17.4מיליארד שקלים ב 30-ביוני ( 2006גידול של  ,)13.2%ול 17.5 -מיליארד שקלים
ב 31-בדצמבר ( 2006גידול של .)12.3%

9%

תרומת מגזרי הפעילות לרווח הנקי
מפעולות רגילות

31%
16%

17%
15%
8%

4%

בנקאות עסקית בניה ונדל"ן בנקאות מסחרית משקי בית עסקים קטנים בנקאות פרטית
ניהול פיננסי ואחר
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קבוצת לאומי  -נתונים עיקריים
מהדוחות הכספיים

קבוצת לאומי – רווח ורווחיות (במיליוני שקלים)
לשישה חודשים
שהסתיימו ב 30-ביוני
שיעור שינוי
 2006 2007באחוזים
רווח מפעילות מימון לפני
4.7 3,441 3,602
הפרשה לחומ"ס
)87.3( 386
49
ההפרשה לחומ"ס
הכנסות תפעוליות ואחרות 8.2 1,960 2,121
הוצאות תפעוליות ואחרות )11.3( 3,706 3,288
104.8
רווח נקי מפעולות רגילות 767 1,571
22.8 1,490 1,830
רווח נקי לתקופה

לשלושה חודשים
שהסתיימו ב 30-ביוני
שיעור שינוי
 2006 2007באחוזים
0.7 1,796 1,809
)79.5( 185
38
11.2 1,017 1,131
)12.0( 1,882 1,656
148.8
367
913
141.5
378
913

התפתחות סעיפי המאזן (במיליארדי שקלים)
ל 30-ביוני
2007
סך כל המאזן 297.0
אשראי לציבור 193.9
פיקדונות
236.5
הציבור
19.6
הון עצמי

ל 30-ביוני
2006
275.9
181.9
219.4
17.4

שינוי ב-
ל 31-דצמבר  %לעומת
30.6.06
2006
7.6
289.3
6.6
183.8
231.8
17.5

7.8
13.2

שינוי ב-
 %לעומת
31.12.06
2.6
5.5
2.0
12.3

יחסים פיננסיים עיקריים (באחוזים)
 30ביוני 2007
אשראי לציבור לסך
המאזן
פיקדונות הציבור לסך
79.7
המאזן
ההון הכולל לנכסי
סיכון (יחס הלימות
11.89
ההון)
הון ראשוני לנכסי סיכון 7.78
הפרשה לחומ"ס מתוך
0.05
האשראי לציבור
1.46
מרווח פיננסי
ההוצאות התפעוליות
מסך כל ההכנסות
57.5
(יחס היעילות)
תשואת הרווח הנקי
17.9
מפעולות רגילות
תשואת הרווח הנקי 21.0
65.4
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 30ביוני 2006

 31בדצמבר 2006

65.9

63.5

79.5

80.1

12.1
7.86

11.56
7.53

0.42
1.83

0.51
1.85

68.5

65.7

9.3
18.5

8.3
20.1

