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בנק לאומי לישראל בע"מ
וחברות מאוחדות שלו

תמצית מאזן מאוחד ליום 31 בדצמבר 2007 )מבוקר(      
)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

פרופ’ ישראל גלעד
דירקטור

זאב נהרי
משנה בכיר למנהל הכללי

ראש החטיבה לכספים וכלכלה

גליה מאור
מנהל כללי ראשי

 מאיר דיין
דירקטור

איתן רף
יו"ר הדירקטוריון

31 בדצמבר

 2007  2006

נכסים

42,32947,609מזומנים ופיקדונות בבנקים

47,16946,375ניירות ערך

ניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת 
-655הסכמי מכר חוזר

198,557183,800אשראי לציבור

6421,020אשראי לממשלות

1,8731,251השקעות בחברות כלולות

3,2763,056בניינים וציוד

7,6506,230נכסים אחרים

302,151289,341סך כל הנכסים

31 בדצמבר

w 2007  2006

התחייבויות והון

238,045231,823פיקדונות הציבור

6,1395,241פיקדונות מבנקים

1,1982,146פיקדונות מממשלות

-231ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר 

19,24815,622אגרות חוב, שטרי התחייבות וכתבי התחייבות נדחים

17,63616,866התחייבויות אחרות

282,497271,698סך כל ההתחייבויות

105152זכויות בעלי מניות חיצוניים
19,54917,491הון עצמי

302,151289,341סך כל ההתחייבויות וההון

)א( העודפים לסוף התקופה כוללים:
1. התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות אוטונומיות בחו"ל בסך )445( מיליוני ש"ח.

)ליום 31 בדצמבר 2006 בסך )403( מיליוני ש”ח וליום 31 בדצמבר 2005 בסך )342( מיליוני ש”ח(.
 2.  התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן, בניכוי המס המתייחס, בסך 502 מיליוני ש"ח.

)ליום 31 בדצמבר 2006 בסך 623 מיליוני ש”ח וליום 31 בדצמבר 2005 בסך 46 מיליוני ש"ח(. 
 3.  כולל 987 מיליון ש”ח שאינם ניתנים לחלוקה כדיבידנד )31 בדצמבר 2006 - 1,044 מיליון ש”ח, 31 בדצמבר 2005 - 633 מיליון ש”ח(,

יתרת הסכום לחלוקה כפופה להוראות בנק ישראל ולמגבלות בנוהל בנקאי תקין.

        

200720062005

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה
7,6486,9226,629לחובות מסופקים

4079331,426הפרשה לחובות מסופקים

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה
7,2415,9895,203לחובות מסופקים

3,727 )א(3,881 )א(4,222הכנסות תפעוליות ואחרות

6,080 )א(7,267 )א(6,937הוצאות תפעוליות ואחרות

4,5262,6032,850רווח מפעולות רגילות לפני מסים

1,7221,3201,193הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

2,8041,2831,657רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

חלק הקבוצה ברווחים מפעולות רגילות לאחר מסים
184171378של חברות כלולות לאחר השפעת המס

חלקם של בעלי מניות חיצוניים )ברווחים( בהפסדים
24-)4(מפעולות רגילות לאחר מסים של חברות מאוחדות

2,9841,4542,059רווח נקי מפעולות רגילות

3732,08077רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

3,3573,5342,136רווח נקי

רווח למניה
רווח בסיסי:

)בשקלים חדשים(

2.111.031.46רווח נקי מפעולות רגילות

0.261.470.05רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2.372.501.51רווח נקי

רווח מדולל:

2.081.031.46רווח נקי מפעולות רגילות

0.261.470.05רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מסים

2.342.501.51רווח נקי

)באלפים(

1,414,2331,414,2331,414,233מספר המניות לצורך חישוב ברווח הבסיסי

1,433,8031,414,2331,414,233מספר המניות לצורך חישוב ברווח המדולל

הון
וקרנות הון

עודפים
שנצברו )א(

סך כל
ההון העצמי

7,0107,97614,986יתרה ליום 1 בינואר 2005

2,1362,136-רווח נקי בשנת החשבון

)1,103()1,103(-דיבידנד מוצע

11-התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

)84()84(-רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד

3535-השפעת המס המתייחס

2525-התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות

44-הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

8,99016,000 )א(7,010יתרה ליום 31 בדצמבר 2005

3,5343,534-רווח נקי בשנת החשבון

)2,500()2,500(-דיבידנד מוצע

395-395הטבה בשל עיסקאות תשלום מבוסס מניות

906906-התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

)30()30(-רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד

)299()299(-השפעת המס המתייחס

-התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות
-

)61(
 )454(

)61(
)454( הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק

10,08617,491 )א(7,405יתרה ליום 31 בדצמבר 2006

3,3573,357-רווח נקי בשנת החשבון

)1,414()1,414(-דיבידנד מוצע

205-205הטבה בשל עיסקאות תשלום מבוסס מניות

116116-התאמות בגין הצגת ניירות ערך זמינים למכירה לפי שווי הוגן

)326()326(-רווחים בגין ניירות ערך זמינים למכירה שמומשו וסווגו לרווח והפסד

8989-השפעת המס המתייחס

)42( -התאמות מתרגום דוחות כספיים של חברות כלולות
73 

 )42( 
-הלוואות לעובדים לרכישת מניות הבנק 73

11,93919,549 )א(7,610יתרה ליום 31 בדצמבר 2007

תמצית דוח רווח והפסד מאוחד
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 )מבוקר(

)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

תמצית דוח על השינויים בהון העצמי
לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2007 )מבוקר(

)סכומים מדווחים - במיליוני שקלים חדשים(

30    במרס    2008הדוח השנתי המלא ליום 31 בדצמבר 2007 הכולל את הדוחות הכספיים, את דוח הדירקטוריון וסקירת ההנהלה, עומד לעיון הציבור בכל סניף של הבנק ועותק ממנו ימסר לכל דורש.

)א( סווג מחדש


