
הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ב- 576 מיליון שקלים

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי הסתכמה ב- 10.4% )על בסיס שנתי(

הרווח מפעולות מימון גדל ברבעון הראשון של 2011 ב- 7.3% והסתכם ב- 1,939 מיליון שקלים

ההכנסות התפעוליות גדלו ב- 2.4% והסתכמו ב- 1,023 מיליון שקלים
 

האשראי לציבור נטו גדל ב- 0.5% ביחס לסוף 2010 והסתכם ב- 225.1 מיליארד שקלים

חלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות ירד ב- 127 מיליון שקלים

יחס הלימות ההון הגיע ל- 14.1% מזה יחס הון ליבה - 8.25%

31 במאי 2011  כ"ז באייר תשע"א

רווח נקי של 577 מיליון שקלים ללאומי 
ברבעון הראשון של 2011
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 קבוצת לאומי פרסמה היום את הדוחות הכספיים
לרבעון הראשון של שנת 2011:

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של 2011 ב- 577 
מיליון שקלים, לעומת 596 מיליון שקלים ברבעון הראשון אשתקד. 

הרווח הנקי מפעולות רגילות הסתכם ברבעון הראשון של 2011 ב- 576 
מיליון שקלים, לעומת 592 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

תשואת הרווח הנקי על ההון העצמי, הסתכמה ברבעון הראשון של 2011 
ב- 10.4% )בחישוב שנתי(, לעומת 11.2% ברבעון הראשון אשתקד.

המאזן של קבוצת לאומי הסתכם ב-31 במרס 2011 ב- 328.5 מיליארד 
שקלים, בהשוואה ל-317.6 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2010 )גידול של 

3.4%( ול- 328.2 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2010 )גידול של 0.1%(.

האשראי לציבור נטו הסתכם ב-31 במרס 2011 ב- 225.1 מיליארד 
שקלים, בהשוואה ל- 207.6 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2010 )גידול של 

8.4%( ול- 224.0 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2010 )גידול של 0.5%(.

פיקדונות הציבור הסתכמו, ב-31 במרס 2011 ב- 248.3 מיליארד 
שקלים, בהשוואה ל- 244.6 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2010 )גידול 

של 1.5% (. 249.6 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2010 )קיטון של 0.5%(. 

ההון העצמי של הקבוצה הסתכם ב-31 במרס 2011 ב- 22.9 מיליארד 
שקלים, לעומת 22.7 מיליארד שקלים ב-31 במרס 2010 )גידול של 

0.8%( ו- 23.7 מיליארד שקלים ב-31 בדצמבר 2010 )קיטון של 3.3%(.

נתונים נוספים העולים 
מהדוחות
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הרווח הנקי של הקבוצה 
הסתכם ברבעון הראשון של 
2011 ב- 577 מיליון שקלים
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הקיטון ברווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון של 2011, לעומת 
התקופה המקבילה אשתקד, מוסבר בעיקר ע"י הגורמים הבאים: 

גידול בהוצאות התפעוליות והאחרות )כולל שכר( בסך 221 מיליון 
שקלים, לפני השפעת המס. 

ירידה בחלק הקבוצה ברווחי חברות כלולות בסך 127 מיליון 
שקלים, נטו.

מאידך, הגורמים שלהלן קיזזו חלקית את הקיטון ברווח הנקי
)לפני השפעת המס(: 

קיטון בהוצאות להפסדי אשראי בסך 232 מיליון שקלים.

גידול ברווח מפעולות מימון לפני הוצאות להפסדי אשראי בסך 
132 מיליון שקלים.

גידול בהכנסות התפעוליות האחרות בסך 24 מיליון שקלים.

מדידה וגילוי של חובות פגומים 

החל מ- 1 בינואר 2011 חלה הוראת המפקח על הבנקים בדבר 
מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי 

אשראי. ההוראות הנ"ל מאמצות את ההוראות המקובלות בארה"ב.

  הודעה לעיתונות | 3

001639_press_annouce.indd   3 30/05/11   16:05



רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

לשלושה חודשים 
שיעור שינוי שהסתיימו בתאריך

ב-%
31.3.201131.3.2010

1,9391,8077.3רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

-130)102(הוצאות בגין הפסדי אשראי

1,0239992.4הכנסות תפעוליות ואחרות

2,0541,83312.1הוצאות תפעוליות ואחרות

)2.7(576592רווח נקי מפעולות רגילות המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

)3.2(577596רווח נקי המיוחס לבעלי מניות התאגיד הבנקאי

10.4%11.2%תשואת הרווח הנקי 

10.4%11.2%תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

ליום 
31.3.11

ליום 
31.3.10

ליום 
31.12.10

שינוי ב-% 
לעומת 31.3.10

שינוי ב-% 
לעומת 31.12.10

328.5317.6328.23.40.1סך כל המאזן

225.1207.6224.08.40.5אשראי לציבור נטו

)0.5(248.3244.6249.61.5פיקדונות הציבור

)3.3(22.922.723.70.8הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31.3.1131.3.1031.12.10

68.565.468.3אשראי לציבור לסך המאזן

75.677.076.1פיקדונות הציבור לסך המאזן

14.1014.8715.10ההון הכולל לנכסי סיכון )יחס הלימות ההון(  

8.258.438.57הון ראשוני לנכסי סיכון )רובד ראשון( 

0.250.26)0.18(הוצאה בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור 

1.261.271.22מרווח פיננסי

69.365.368.3ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(

קבוצת לאומי - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
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