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  רקע  .1

נערך לראשונה הבאור על מגזרי , 2007 בדצמבר 31יום לשנה שהסתיימה ב בדוחות הכספיים
המנתחת את תוצאות הבנק ואת מצבו הכספי לפי , חדשההפעילות בהתבסס על מערכת ממוכנת 

מערכת זו . ")המתכונת החדשה: "להלן (מגזרי פעילות באמצעות מנגנוני תמחיר מתקדמים
רכה של התוצאות לפי מגזרי פעילות ויחידות ניתוח והע, משמשת את הנהלת הבנק לבחינה

 שיפור מהווה המערכת . ועליה מבוססות מדידת הרווחיות והיעדים העסקיים של הבנק,ארגוניות
  .משמעותי ביחס לכלי הדיווח ששימשו את הבנק בעבר

מובאים להלן הנתונים לפי מגזרי פעילות , 2008 ביולי 30בהתאם להנחיית המפקח על הבנקים מיום 
 את המידע באופן רלוונטי יותר למועד גהתאמות הנחוצות כדי להציב,  החדשה במתכונת2007לשנת 

 ניתן מידע נוסף הכולל ,בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, כמו כן. פרסום דוחות כספיים אלה
המבוססים על כלי המדידה ששימשו את , 2007 - ו2006, 2005נתונים לפי מגזרי פעילות לשנים 

"). המתכונת הישנה: "להלן (2007 לעריכת נתוני מגזרי פעילות עד לרבעון השלישי של שנת הבנק
 לעומת 2007המידע הנוסף נועד להקל על ניתוח ההתפתחויות במגזרי הפעילות של הבנק לשנת 

  .שנים קודמות ואין לו השפעה כלשהי על התוצאות העסקיות של הבנק

 להלן על פי המתכונת הישנה אינם משמשים את הנתונים המוצגים, 2007החל מתום שנת 
  .הנהלת הבנק

שימשו נתוני גלם ,  הנכללים בנספח זה במתכונת הישנה2007לצורך הפקת הנתונים לשנת 
וכן שוחזרו העקרונות ששימשו לעריכת הבאור במתכונת , שניתן היה לקבל מכלי המדידה הישנים

שהיו מוצגים ,  לפי מגזרי פעילות2007י שנת את נתונ, ככל שניתן, על מנת לשקף, זאת. הישנה
  .אילו היו נערכים במתכונת הישנה, 2007בדוחות הכספיים לשנת 

 
  

  לפי מגזרי פעילות) הפסד(רווח נקי   .2
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  
      מתכונת חדשה    מתכונת ישנה

    מגזר  2007     2007   2006   2005 

   :משקי בית         

    משכנתאות  230    312   205   176 

    אחר  208    138   25   37 

    בנקאות פרטית 90    76  65  42 

    עסקים קטנים 65    133  79  64 

    בנקאות מסחרית 24    18  20  46 

    בנקאות עסקית 231    259  159  67 

    ניהול פיננסי 116    )28( 90  75 

    פעילות בינלאומית )56(   -   -   -  

    סך הכל 908    908  643  507 



63 

  2007מידע משלים לפי מגזרי פעילות לשנת : נספח
  
  מידע משלים לבאור מגזרי פעילות. 3

   מתכונת חדשה- 2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  
  מידע על מגזרי פעילות. א

  חטיבה פיננסית
  סך הכל
 מאוחד

  ניהול
 פיננסי

  פעילות
  בינלאומית

  בנקאות
 סקיתע

  בנקאות
 מסחרית

  עסקים
  קטנים

  בנקאות
  פרטית

  משקי
   בית

              
מפעילות מימון לפני) הפסד(רווח 

  הפרשה לחובות מסופקים
    מחיצוניים 1,822  )100( )309( 185  657   )105( )124( 2,026 
  בינמגזרי   )906( 149  586  )70( )195(  96  340  -  

 2,026  216 )9( )4(   462  115  277  49  916 
מפעילות מימון לפני) הפסד (רווח

 הפרשה לחובות מסופקים 
 הכנסות תפעוליות ואחרות 589  21  173  42  163   56  146  1,190 
 סך הכנסות 1,505  70  450  157  625   47  362  3,216 
 הפרשה לחובות מסופקים 67  -   74  7  77   3  -   228 

 הוצאות תפעוליות ואחרות        
    מחיצוניים 1,012  11  361  124  133   130  167  1,938 
  בינמגזרי    )62(  1   )26( )9( 68  -   28  -  
  סך הכל הוצאות תפעוליות אחרות  950   12   335   115   201   130   195   1,938 
 מפעולות רגילות לפני מיסים ) הפסד(רווח  488  58  41  35  347   )86( 167  1,050 
 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות 171  20  15  12  121   )30( 59  368 
מפעולות רגילות לאחר מיסים ) הפסד(רווח  317  38  26  23  226   )56( 108  682 

)1( )1(   -   -   -   -   -   - 
מפעולות רגילות , טונ, )הפסדים(חלק ברווחים 

  של חברות כלולות לאחר השפעת מס
  רווח נקי מפעולות רגילות 317  38  26  23  226  )56( 107  681 
 לאחר מס, מפעולות בלתי רגילות, רווח 121  52  39  1  5  -   9  227 
           נקי) הפסד(רווח  438  90  65  24  231   )56( 116  908 
            תשואה להון 19.2%  -   21.6%  9.2%  13.0%  )24.0%( 26.3%  -  
 יתרה ממוצעת של נכסים 42,430  -   4,938  4,349  17,499  5,873  18,955  94,044 
 יתרה ממוצעת של התחייבויות 33,219  2,210  9,796  2,167  12,240  5,999  23,082  88,713 
  )1(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון  33,999  -   4,561  3,801  26,298  3,456  8,681  80,796 

 45,472  45,472   -   -   -   -   -   - 
יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל

  וקרנות נאמנות
  יתרה ממוצעת של ניירות ערך 19,565  4,731  21,091  2,149  37,711  766  6,790  92,803 
  )יתרת סוף(אשראי לציבור   43,603  -    4,806   4,087   17,412   4,412   -    74,320 
  )יתרת סוף(פקדונות הציבור   30,731   2,204   11,106   2,432   10,753   2,570  15,494   75,290 
 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 17,110  -   158  50  113  -   -   17,431 

  
  לחובות מסופקיםמידע על הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה . ב

  סך הכל
 מאוחד

  ניהול
 פיננסי

  פעילות
  בינלאומית

  בנקאות
 עסקית

  בנקאות
 מסחרית

  עסקים
  קטנים

  בנקאות
  פרטית

  משקי
   בית

  מרווח מפעילות מתן אשראי 491  -   168   80   312   88   -    1,139 
  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 360   47  86   18   72   17   -    600 
  אחר 65  2  23  17  78  )114( 216  287 
  סךהכל  916  49  277  115  462  )9( 216  2,026 

  
  )2(מידע על אזורים גאוגרפיים . ג

   הכנסות לשנה שנסתיימה  שנסתיימה רווח נקי לשנה של סך נכסים יתרות ממוצעות 
   )3 (2007  בדצמבר31ביום  2007  בדצמבר31ביום  2007לשנת  
  ישראל 3,214  993  88,844 
  מחוץ לישראל 2  )85( 5,200 
  סך הכל מאוחד 3,216  908  94,044 

  
  .כפי שחושב לצורך הלימות הון, כולל יתרות חוץ מאזניות  )1(
  .ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאוגרפיים יוחסו על בסיס מיקום משרדי הקבוצה  )2(
  .פקים והכנסות תפעוליות אחרותלפני הפרשה לחובות מסו, כולל רווח מפעילות מימון  )3(
  . מיליוני שקלים חדשים לירידת ערך השקעות בניירות ערך מגובי נכסים114כולל הפרשה בסך   )4(



64 

  2007מידע משלים לפי מגזרי פעילות לשנת : נספח
  
  מידע משלים לבאור מגזרי פעילות. 3

  ישנה מתכונת - 2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

  מידע על מגזרי הפעילות. א

סך הכל 
 מאוחד

ניהול 
  פיננסי

בנקאות 
 עסקית

בנקאות 
 מסחרית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  פרטית

  משקי
    בית

   
       

  מפעילות מימון לפני הפרשה ) הפסד(רווח 
  לחובות מסופקים  

    מחיצוניים 1,223  )553( 390  222  898  )154( 2,026 
  בינמגזרי   )395( 711  60  )147( )356( 127  -  

 2,026 )27(  542  75  450  158  828 
מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות ) הפסד (רווח

 מסופקים 
 הכנסות תפעוליות ואחרות 556  116  307  27  134  50  1,190 
 סך הכנסות 1,384  274  757  102  676   23  3,216 
 הפרשה לחובות מסופקים 67  -    74  7  80  -   228 

 הוצאות תפעוליות ואחרות       
    מחיצוניים 1,747  35  25  17  57  57  1,938 
  בינמגזרי    )925(  209   521  53  142  -   -  
  ואחרותסך הכל הוצאות תפעוליות   822  244  546  7  199  57  1,938 
 מפעולות רגילות לפני מיסים ) הפסד(רווח  495  30  137  25  397  )34( 1,050 
 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות )172( )8( )44( )8( )143( 7  )368(
 מפעולות רגילות לאחר מיסים ) הפסד( רווח 323  22  93  17  254  )27( 682 

)1( )1(   -   -   -   -   - 
ת רגילות של מפעולו, נטו, )הפסדים(חלק ברווחים 

  חברות כלולות לאחר השפעת מס
  נקי מפעולות רגילות רווח 323  22  93  17  254  )28( 681 
 לאחר מס, מפעולות בלתי רגילות, רווח  127  54  40  1  5  -   227 
 רווח נקי 450  76  133  18  259  )28( 908 

         
  )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(ואה להון תש 22.1%  -   12.7%  28.0% 15.1% )3.7%( -  
         
 יתרה ממוצעת של נכסים 38,795  -   7,488  3,111  16,850  27,800  94,044 
 יתרה ממוצעת של התחייבויות 31,593  2,210  15,908  975  8,407  29,620  88,713 
  )1(צעת של נכסי סיכון יתרה ממו 30,856  -   9,692  2,947  25,949  11,352  80,796 
  יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות 24,623  11,552  7,815  136  1,129  218  45,472 
  יתרה ממוצעת של ניירות ערך 2,538  9,590  55,924  6,223  18,528  -    92,803 
   בניהוליתרה ממוצעת של נכסים אחרים 17,110  -   158  50  113  -   17,431 

  

  מידע על הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים. ב

סך הכל 
 מאוחד

ניהול 
 פיננסי

בנקאות 
 עסקית

בנקאות 
 מסחרית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  פרטית

  משקי
   בית

  מרווח מפעילות מתן אשראי 539  -    249  55  295  -   1,139 
  ילות קבלת פיקדונותמרווח מפע 224  156  177   3  41  -   600 
  אחר 65  2  23   17  207  )27( 287 
    סךהכל  828  158  450  75  542  )27(  2,026 

  )2(מידע על אזורים גאוגרפיים . ג
   הכנסות לשנה שנסתיימה שנסתיימה רווח נקי לשנה נכסיםהשל סך  יתרות ממוצעות 
   )3( 2007  בדצמבר31ביום  2007  בדצמבר31ביום  2007לשנת  
  ישראל 3,214  993  88,844 
  מחוץ לישראל 2  )85( 5,200 
  סך הכל מאוחד 3,216  908  94,044 

  
  .כפי שחושב לצורך הלימות הון, כולל יתרות חוץ מאזניות   )1(
  .ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאוגרפיים יוחסו על בסיס מיקום משרדי הקבוצה  )2(
  . לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות אחרות,כולל רווח מפעילות מימון  )3(
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  מידע משלים לבאור מגזרי פעילות. 3

  ישנה מתכונת - 2006 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

  מידע על מגזרי הפעילות. א
סך הכל
 מאוחד

יהול נ
 )1( פיננסי

בנקאות 
 עסקית

בנקאות 
 מסחרית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  פרטית

  משקי
   )1( בית

   
       

  מפעילות מימון לפני הפרשה ) הפסד(רווח 
  לחובות מסופקים  

    מחיצוניים 814  )562( 452  211  883  189  1,987 
  בינמגזרי   )17(  751  )16( )139( )393( )186( -  

 1,987  3  490  72  436  189  797  
מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות ) הפסד (רווח

 מסופקים 
 הכנסות תפעוליות ואחרות 610  140  329  24  79  33  1,215 
 סך הכנסות 1,407  329  765  96  569  36  3,202 
 הפרשה לחובות מסופקים 174  -   65  6  60  -   305 

 ות ואחרותהוצאות תפעולי       
    מחיצוניים 1,849  72  53  3  112  28  2,117 
  בינמגזרי    )922(  206   553  53  110  -   -  
 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות 927  278  606  56  222  28  2,117 
 מפעולות רגילות לפני מיסים ) הפסד(רווח  306  51  94  34  287  8  780 
 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות 148  19  38  14  131  )1( 349 
 מפעולות רגילות לאחר מיסים ) הפסד( רווח 158  32  56  20  156  9  431 

)4( )4(   -   -   -   -   - 
מפעולות רגילות של , נטו, )הפסדים(חלק ברווחים 

  חברות כלולות לאחר השפעת מס
  נקי מפעולות רגילות חרוו 158  32  56  20  156  5  427 
 לאחר מס, מפעולות בלתי רגילות, רווח  72  33  23  -   3  85  216 
 השפעה מצטברת -   -   -   -   -   -   -  
 רווח נקי 230  65  79  20  159  90  643 

         
  )עאחוז רווח נקי מההון הממוצ(תשואה להון  11.3% 76.7% 13.3%  11.1% 10.0% 19.7% -  
         
 88,144  יתרה ממוצעת של נכסים 38,437  2,498  7,018  2,916  15,793  21,482 
 83,199  יתרה ממוצעת של התחייבויות 31,261  17,115  14,919  914  7,684  11,306 
 74,025   )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון  30,571  1,272  8,880  2,700  23,774  6,828 
 13,738   יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות   7,439  3,490  2,361  41  341  66 
 71,532   )1(יתרה ממוצעת של ניירות ערך  1,956  7,392  43,106  4,797  14,281  -  
 18,019   יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 17,442  12  138  137  216  74 

  

  פעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםמידע על הרווח מ. ב

סך הכל
 מאוחד

ניהול 
 פיננסי

בנקאות 
 עסקית

בנקאות 
 מסחרית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  פרטית

  משקי
   בית

  מרווח מפעילות מתן אשראי 590  54  275  61  325  -   1,305 
  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 181   118  118   5  42  -   464 
  אחר 26  17  43   6  123  3  218 
    סךהכל  797  189  436  72  490  3   1,987 

  )3(מידע על אזורים גאוגרפיים . ג
   הכנסות לשנה שנסתיימה שנסתיימה רווח נקי לשנה נכסיםהשל סך  יתרות ממוצעות 
   )4 (2006  בדצמבר31ביום  2006  בדצמבר31ביום  2006לשנת  
  ישראל 3,153  621  83,941 
  מחוץ לישראל 49  22  4,203 
  סך הכל מאוחד 3,202  643  88,144 

  
  .5  ראה סעיף, לפרטים.הוצג מחדש  )1(
  .כפי שחושב לצורך הלימות הון, כולל יתרות חוץ מאזניות  )2(
  .ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאוגרפיים יוחסו על בסיס מיקום משרדי הקבוצה  )3(
  .לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות אחרות, כולל רווח מפעילות מימון  )4(
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  מידע משלים לבאור מגזרי פעילות. 3

  ישנה מתכונת - 2005 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  
  מידע על מגזרי הפעילות. א

סך הכל 
 מאוחד

ניהול 
 )1(פיננסי 

בנקאות 
  עסקית

  בנקאות 
  מסחרית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  פרטית

  משקי
   )1( בית

 מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים) הפסד(רווח           
    מחיצוניים 570   )410(  265  264  797   418   1,904 
  בינמגזרי   141   559   168  )142( )456( )270( -  
 מפעילות מימון לפני  הפרשה לחובות מסופקים  רווח 711  149  433  122  341   148  1,904 
 הכנסות תפעוליות ואחרות 584  131  310  27   38  24  1,114 
 סך הכנסות 1,295  280  743  149  379  172  3,018 
 הפרשה לחובות מסופקים 119  -   97  3  73  -   292 
 הוצאות תפעוליות ואחרות 821  208  536  66  176  32  1,839 
 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים  355  72  110  80  130  140  887 
 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות 142  30  46  34  63  56  371 
 מפעולות רגילות לאחר מיסים  רווח 213  42  64  46  67   84  516 

)3(  )3(   -   -   -   -   - 
מפעולות רגילות של , נטו, )הפסדים(חלק ברווחים 

  חברות כלולות לאחר השפעת מס

  -   -   -   -   -   -   - 
מפעולות , חלקם של בעלי מניות חיצוניים ברווחים נטו
  רגילות לאחר מיסים של חברות מאוחדות

  נקי מפעולות רגילות רווח 213  42  64  46  67  81  513 
 מסלאחר , מפעולות בלתי רגילות, הפסד  -   -   -   -   -   )2( )2(
 השפעה מצטברת -   -   -   -   -   )4( )4(
 רווח נקי 213  42  64  46  67  75  507 

         
  הוןתשואה ל 11.9%   57.5%   9.4%  13.1% 5.8%  18.2%   -  
         
 83,346  יתרה ממוצעת של נכסים 36,235  2,423  8,142  5,354  12,059  19,133 
 78,961  7,324  3,913  1,374  15,722  יתרה ממוצעת של התחייבויות 34,326  16,302 
  )2(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון  27,521   1,119  10,403  5,363  17,850   6,136  68,392 
 16,808    קופות גמל וקרנות נאמנותיתרה ממוצעת של נכסי 8,828  4,351  2,787  247  507  88 
 53,351   )1( יתרה ממוצעת של ניירות ערך  1,442   5,606  37,281  3,652  5,369  -  
 18,328   יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול 17,732  12  140  163  204  77 

  
  מידע על הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים. ב

סך הכל 
 מאוחד

ניהול 
 פיננסי

בנקאות 
 עסקית

בנקאות 
 מסחרית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  פרטית

  משקי 
   בית

  מרווח מפעילות מתן אשראי 538   35   274  96  253   -    1,196 
  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות 148   101   94  6  15   -    364 
  אחר 25   13   65  20  73   148   344 
  סך הכל 711  149  433  122  341   148  1,904 

  
  )3(מידע על אזורים גאוגרפיים . ג

הכנסות לשנה שנסתיימה שנסתיימה רווח נקי לשנה נכסיםהשל סך  יתרות ממוצעות    
2005  בדצמבר31ביום  2005לשנת   )4 (2005  בדצמבר31ביום    
  ישראל 2,910  478  79,439 
  מחוץ לישראל  108  29  3,907 
  הכל מאוחדסך  3,018  507  83,346 

  
  . להלן5 ראה סעיף ,סווג מחדש  )1(
  .כפי שחושב לצורך הלימות הון, כולל יתרות חוץ מאזניות  )2(
  .ההכנסות והנכסים לפי אזורים גאוגרפיים יוחסו על בסיס מיקום משרדי הקבוצה  )3(
  .לפני הפרשה לחובות מסופקים והכנסות תפעוליות אחרות, כולל רווח מפעילות מימון  )4(
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  דוח הדירקטוריוןלמידע משלים . 4

  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  
   מתכונת חדשה–תוצאות מגזר משקי הבית 

  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
 םופיננסי

כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 סך הכל משכנתאות ההון

  במיליוני שקלים חדשים  
     :לפני הפרשה לחובות מסופקים מפעילות מימון) הפסדרווח 

 1,822  2,200  21  13  (412) מחיצוניים
 )906(  )1,860( -   )10(  964 בינמגזרי

 916   340  21  3    552  רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
 589   262  97  63  167  ואחרותפעוליות הכנסות ת

 1,505   602  118  66  719   סך ההכנסות
 67   41  -   -   26   הפרשה לחובות מסופקים

        אחרותוהוצאות תפעוליות 
 1,012   207  40  41  724   מחיצוניים 
  )62(  -   -   )3( )59(  בינמגזרי

  950   207   40   38   665   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
  מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

 488   354  78  28  28   לפני מיסים
 171  124  28  10  9   מפעולות רגילות) הפסד(הפרשה למיסים על הרווח 

  317   230   50   18   19   מפעולות רגילות לאחר מיסים) הפסד(רווח 
  121   -    121       מפעולות בלתי רגילות לאחר מס, רווח
 438   230  171  18  19  נקי) הפסד(ווח ר
           

  19.2%         תשואה להון
           

  42,430   34,935  -    848   6,647  יתרה ממוצעת של נכסים
  33,219   -    -    -     33,219 יתרה ממוצעת של התחייבויות
  33,999   26,943  -    -    7,056 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  -    -    -    -     סי קופות גמל וקרנות נאמנותיתרה ממוצעת של נכ
  19,565   -    19,565   -    -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  43,603   35,795  -    1,331   6,477   )יתרת סוף(אשראי לציבור 
  30,731   -    -    -    30,731   )יתרת סוף(פיקדונות הציבור 

  יתרה ממוצעת של נכסים 
  17,110   16,934   -    -    176  אחרים בניהול

           
 לפני הפרשה לחובות  הרווח מפעילות מימוןמרכיבי

 :מסופקים
          

  491   340   -    3   148  מרווח מפעילות מתן אשראי
  360   -     -    -    360  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ

  65   -    21   -    44  אחר
לפני זרי מחיצוניים ובינמגסך הכל רווח מפעילות מימון
  916   340   21   3   552  הפרשה לחובות מסופקים
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  לדוח הדירקטוריוןמידע משלים . 4

  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

   מתכונת חדשה–תוצאות מגזר בנקאות פרטית 

 2007 בדצמבר 31 ביום לשנה שנסתיימה  
  הכל סך ההון  שוק ופיננסים בנקאות  
 במיליוני שקלים חדשים  

    : מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםרווח 
 )100( 1  )101( מחיצוניים
 149  1  148  בינמגזרי

 49  2  47   רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
 21  18  3  חרותואהכנסות תפעוליות 

 70  20  50   סך ההכנסות
      ואחרותהוצאות תפעוליות

 11  -   11      מחיצוניים 
 1  -   1      בינמגזרי

  12   -  12   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 58  20  38   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

 20  7  13   הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
  38   13   25    מפעולות רגילות לאחר מיסיםרווח

 52  52  -   רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס
 90  65  25  רווח נקי

    
 -     תשואה להון

    
 -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסים

 2,210  -   2,210  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 -   -   -   רה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנותית
 4,731  4,731  -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  -    -    -    )יתרת סוף(אשראי לציבור 
  2,204   -    2,204   )יתרת סוף(פיקדונות הציבור 

 -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול
    

    : לפני הפרשה לחובות מסופקיםמימון הרווח מפעילות מרכיבי
  -    -   -   מרווח מפעילות מתן אשראי

  47   -   47  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
  2  2  -   אחר

לפני הפרשה מחיצוניים ובינמגזרי סך הכל רווח מפעילות מימון 
  49   2  47  לחובות מסופקים
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  לדוח הדירקטוריוןמידע משלים . 4

  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  
   מתכונת חדשה–תוצאות מגזר עסקים קטנים 

 2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
 ופיננסים

  כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 סך הכל ההון

 במיליוני שקלים חדשים  
     :וח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםרו

 )309( 2  3  )314( מחיצוניים
 586  -   )2( 588  בינמגזרי

 277  2  1  274   רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
 173  17  9  147   ואחרותהכנסות תפעוליות 

 450  19  10  421   סך ההכנסות
  74  -   -    74   פקיםהפרשה לחובות מסו

      ואחרותהוצאות תפעוליות 
 361  6  2   353      מחיצוניים 
  )26(  -    -    )26(     בינמגזרי

  335   6   2   327   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 41  13  8  20   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

   על הרווח הפרשה למיסים
  15   5   3   7   מפעולות רגילות

 26  8  5  13   רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
 39  39   -    -    רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס

 65  47 5  13  רווח נקי
      

  21.6%     תשואה להון
     

  4,938   -    -    4,938  יתרה ממוצעת של נכסים
  9,796   -    -    9,796  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 4,561   -    -   4,561  צעת של נכסי סיכוןיתרה ממו
 -    -    -   -   יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות

  21,091   21,091   -    -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך
  4,806   -    -    4,806   )יתרת סוף(אשראי לציבור 

  11,106   -    -    11,106   )יתרת סוף(פיקדונות הציבור 
 158   -    -   158   ממוצעת של נכסים אחרים בניהוליתרה

     
     : לפני הפרשה לחובות מסופקים הרווח מפעילות מימוןמרכיבי

  168   -    -    168  מרווח מפעילות מתן אשראי
  86   -    -    86  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ

  23   2   1   20  אחר
לפני הפרשה  ובינמגזרי מחיצונייםסך הכל רווח מפעילות מימון 

    277   2    1   274  לחובות מסופקים
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  לדוח הדירקטוריוןמידע משלים . 4

  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

   מתכונת חדשה– תוצאות מגזר בנקאות מסחרית

 2007 בדצמבר 31יימה ביום לשנה שנסת  

  
  בנקאות
 ופיננסים

  כרטיסי 
 סך הכל ההון שוק  אשראי

 במיליוני שקלים חדשים  
     :רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

  185   2   -   183  מחיצוניים
  )70(  -    -   )70( בינמגזרי

  115   2   -   113   רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
  42   6   2  34  ואחרותהכנסות תפעוליות 

  157   8   2  147   סך ההכנסות
  7   -       7   הפרשה לחובות מסופקים

      ואחרותהוצאות תפעוליות 
  124   3   -   121      מחיצוניים 
  )9(  -    -   )9(     בינמגזרי

  115   3   -    112   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
  35   5   2  28   פעולות רגילות לפני מיסיםרווח מ

  12   2   1  9   הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
  23   3   1  20   רווח מפעולות רגילות  לאחר מס

  1   -    -    1   רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס
  24   3   1   21   רווח נקי

         
  9.2%        תשואה להון

         
  4,349   -    -     4,349  סיםיתרה ממוצעת של נכ

  2,167   -    -    2,167  יתרה ממוצעת של התחייבויות
  3,801   -    -    3,801  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

  -    -    -    -   יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות
  2,149   2,149   -      -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  4,087  -    -     4,087   ) סוףיתרת(אשראי לציבור 
  2,432  -    -    2,432   )יתרת סוף(פיקדונות הציבור 

  50   -    -    50  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול
         

        : לפני הפרשה לחובות מסופקים הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
  80   -    -    80  מרווח מפעילות מתן אשראי

  18   -    -    18  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
  17   2   -    15  אחר

לפני הפרשה מחיצוניים ובינמגזרי סך הכל רווח מפעילות מימון 
  115   2   -    113  לחובות מסופקים
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( וחיםסכומים מדו

  

   מתכונת חדשה–תוצאות מגזר בנקאות עסקית 

 2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
  םופיננסי

כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 ההון

  בניה
 סך הכל ן"ונדל

 במיליוני שקלים חדשים  
      :רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

 657   388  31  -   238  מחיצוניים
 )195(  )210( -   -   15  בינמגזרי

 462   178  31  -   253   רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
 163   8  23  1  131  ואחרותהכנסות תפעוליות 

 625   186  54  1  384   סך ההכנסות
 77   53  -   -   24   הפרשה לחובות מסופקים

        ואחרות הוצאות תפעוליות
 133   33  1  -   99      מחיצוניים 
 68   11  -   -   57      בינמגזרי

  201   44   1   -    156   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 347   89  53  1  204   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

        
 121   31  18  -   72   הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

 226   58  35  1  132   וח מפעולות רגילות לאחר מיסיםרו
 5   -   5  -   -   רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס

 231   58  40  1  132  רווח נקי
 13.0%      תשואה להון

      
 17,499  5,282  -   -   12,217  יתרה ממוצעת של נכסים

 12,240  861  -   -   11,379  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 26,298   12,468  -   -   13,830  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 -   -   -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות
 37,711   -   37,711  -    -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  17,412   6,211   -    -    11,201   )יתרת סוף(אשראי לציבור 
  10,753   953   -    -    9,800   )יתרת סוף(נות הציבור פיקדו

 113   93  -   -   20  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול
      

 לפני הפרשה לחובות  הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
      :מסופקים

 312  178  -   -   134  מרווח מפעילות מתן אשראי
 72  -   -   -   72  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ

 78  -   31  -   47  אחר
לפני מחיצוניים ובינמגזרי סך הכל רווח מפעילות מימון 

 462   178  31  -   253  הפרשה לחובות מסופקים
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( ווחיםסכומים מד

  
   מתכונת חדשה-תוצאות מגזר הפעילות הבינלאומית 

 2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
 סך הכל שוק ההון  ם ופיננסיבנקאות  

     מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים)הפסד (רווח
 )105( -   )105( מחיצוניים
 96  -   96 בינמגזרי

 )9( -   )9(  מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים) הפסד(רווח 
 56  3  53 ואחרותהכנסות תפעוליות 

 47  3  44  סך ההכנסות
 3  -   3  הפרשה לחובות מסופקים

      ואחרותהוצאות תפעוליות 
 130  -   130     מחיצוניים 
 -   -   -      בינמגזרי

  130   -    130  אחרותסך הכל הוצאות תפעוליות ו
 )86( 3  )89(  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

 )30( 1  )31(  הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
 )56( 2  )58(  רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים

 -   -   -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס
 )56( 2  )58( )הפסד(רווח נקי 

    
  )24.0%(   תשואה להון

    
 5,873  -   5,873 יתרה ממוצעת של נכסים

 5,999  -   5,999 יתרה ממוצעת של התחייבויות
 3,456  -   3,456 יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 -   -   -  יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות
  766  766   -   יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  4,412   -     4,412  )יתרת סוף(אשראי לציבור 
  2,570   -    2,570  )יתרת סוף(פיקדונות הציבור 

 -   -   -  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול
    

    : לפני הפרשה לחובות מסופקים הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
 88  -   88 מרווח מפעילות מתן אשראי

 17  -   17 קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
 )114( -   )114( אחר

לפני הפרשה מחיצוניים ובינמגזרי סך הכל רווח מפעילות מימון 
 )9( -   )9( לחובות מסופקים
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )ם חדשיםבמיליוני שקלי( סכומים מדווחים

  
   מתכונת חדשה–תוצאות מגזר ניהול פיננסי 

 2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
 סך הכל שוק ההון  םופיננסי

 במיליוני שקלים חדשים  
       מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים) הפסד(רווח

 )124( 7  )131( מחיצוניים
 340  )1( 341  בינמגזרי
 216  6  210   ולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקיםרווח מפע

 146  32  114  ואחרותהכנסות תפעוליות 
 362  38  324   סך ההכנסות

      ואחרותהוצאות תפעוליות 
 167  14  153      מחיצוניים 
 28  -   28      בינמגזרי

  195   14   181   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 167  24  143   גילות לפני מיסיםרווח מפעולות ר

        
 59  9  50   הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

 108  15  93   רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
נטו מפעולות רגילות של חברות כלולות לאחר ) הפסדים(חלק ברווחים 
  )1(  -    )1(  השפעת מס

 9  -   9  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס
 116  15  101  רווח נקי

    
 26.3%    תשואה להון

    
  18,955  -    18,955  יתרה ממוצעת של נכסים

 23,082  -   23,082  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 8,681  -   8,681  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 45,472  -   45,472  יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנות
  6,790   6,790  -    יתרה ממוצעת של ניירות ערך

  -    -    -    )יתרת סוף(אשראי לציבור 
  15,494   -    15,494   )יתרת סוף(פיקדונות הציבור 

 -    -   -   יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול
    

    : לפני הפרשה לחובות מסופקים הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
 -   -   -   ת מתן אשראימרווח מפעילו

 -   -   -   קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
 216 6  210  אחר

לפני הפרשה מחיצוניים ובינמגזרי סך הכל רווח מפעילות מימון
 216 6    210  לחובות מסופקים
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  2007 בדצמבר 31יימה ביום לשנה שנסת
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  
   מתכונת ישנה– תוצאות מגזר משקי הבית

  2006 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
 םופיננסי

כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 סך הכל משכנתאות ההון

  בנקאות
 םופיננסי

כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 סך הכל)1(משכנתאות ההון

  במיליוני שקלים חדשים  במיליוני שקלים חדשים  
 מפעילות מימון) הפסד(רווח 

           :לפני הפרשה לחובות מסופקים
 814   941  -   -   )127( 1,223   1,249  -   -   )26( מחיצוניים
 )17(  )462( -   -   445  )395(  )772( -   -   377  בינמגזרי

רווח מפעולות מימון לפני 
 797   479  -   -   318  828   477  -   -   351   הפרשה לחובות מסופקים

 610   306  80  52  172  556   295  13  59  189  הכנסות תפעוליות 
 1,407   785  80  52  490  1,384   772  13  59  540   סך ההכנסות

 174   136  -   -   38  67   39  -   -   28   הפרשה לחובות מסופקים
                 אחרותוהוצאות תפעוליות 

 1,849   282  57  25  1,485  1,747   243  28  24  1,452   מחיצוניים 
  )922(  -   -   -   )922(  )925(  -   -   -   )925(  בינמגזרי

282927 527242824382205632557  ואחרותסך הכל הוצאות תפעוליות
 מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

 306   367  23  27  )111( 495   490  )15( 35  )15(  לפני מיסים
הפרשה למיסים על הרווח 

 148   162  10  12  )36( )172(  )178( 6  )13 ( 13   מפעולות רגילות) הפסד(
מפעולות רגילות ) הפסד(רווח 

  158   205   13   15   )75(  323   312   )9(  22   )2(  לאחר מיסים
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   חלק ברווחים של חברות כלולות

חלקם של בעלי מניות חיצוניים 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    ברווחים של חברות מאוחדות

  158   205   13   15   )75(  323   312   )9(  22   )2( נקי מפעולות רגילות) הפסד(רווח 
מפעולות בלתי רגילות , רווח

  72   -     72   -    -    127   -   127   -    -    לאחר מס
 230   205  85  15  )75( 450   312  118  22  )2( נקי) הפסד(רווח 

                     
  :תשואה להון

  11.3%          22.1%         )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(
                     

  38,437   33,835   -    -    4,602  38,795   34,059   -    -    4,736  ת של נכסיםיתרה ממוצע
  31,261   20,433   -    -    10,828  31,593   20,568   -    -    11,024  יתרה ממוצעת של התחייבויות
  30,571   26,271   -    -    4,300  30,856   26,445   -    -    4,411  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות 
  7,439   1,395   -    -    6,044   24,623   4,618   -    -    20,005  גמל וקרנות נאמנות

  1,956   -    -    -    1,956   2,538   -    -    -    2,538  )1(יתרה ממוצעת של ניירות ערך 
  יתרה ממוצעת של נכסים 

 17,442   17,382   -    -    60  17,110   17,050   -    -    60  אחרים בניהול
                     

  הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
 :לפני הפרשה לחובות מסופקים

                    

  590   454   -    -    136   539   414   -    -    125  מרווח מפעילות מתן אשראי
  181   12   -    -    169   224   14   -    -    210  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ

  26   13   -    -    13   65   49   -    -    16  אחר
סך הכל רווח מפעילות מימון

לפני מחיצוניים ובינמגזרי 
  797   479   -    -    318   828   477   -    -    351  הפרשה לחובות מסופקים

  
    .5 ראה סעיף . מחדשהוצג )1(
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  

תוצאות . 2006בהשוואה לשנת , 95.7%-כ,  מיליון שקלים חדשים220- בכ2007רווחי מגזר משקי הבית גדלו בשנת 

מכירת הפעילות בגין  בפעילות שוק ההון  מיליון שקלים חדשים72-המגזר בשנים אלו הושפעו מרווחי הון נטו בסך כ

 מיליון שקלים חדשים 79( מיליון שקלים חדשים 127מהפרשה לפנסיה ולפיצויים בסך , 2006 בשנת בקרנות נאמנות

מיישום הוראות חדשות של המפקח על הבנקים ביחס לחישוב ההפרשה , 2006בגין תכנית פרישה בשנת ) לאחר מס

 54- ב2006הראשון של שנת אשר הגדילו את ההפרשה לחובות מסופקים ברבעון , לחובות מסופקים לפי עומק הפיגור

 בפעילות  מיליון שקלים חדשים127-ומרווחי הון נטו בסך כ, ) מיליון שקלים חדשים לאחר מס33(מיליון שקלים חדשים 

הסתכם הגידול , ללא השפעות אלה. 2007מכירת הפעילות בקופות גמל ברבעון הראשון של שנת  בגין בעיקר שוק ההון

  .19.6%-כ,  מיליון שקלים חדשים53- ב2007בתרומת המגזר בשנת 

  

רובה ככולה , ברווח מפעילות מימון, 3.9%-כ,  מיליון שקלים חדשים31-הגידול בתרומת המגזר נובע מעליה של כ

בנטרול השפעת ( מיליון שקלים חדשים בהפרשה לחובות מסופקים 53-חלה ירידה בסך כ, במקביל. בבנקאות ופיננסים

עקב צמצום בהפרשה ,  מיליון שקלים חדשים בפעילות המשכנתאות43מהם , ) הפיגורההוראות החדשות בנושא עומק

  . מיליון שקלים חדשים בבנקאות ופיננסים10-ו, לפי עומק הפיגור בפעילות המשכנתאות
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

   מתכונת ישנה– תוצאות מגזר בנקאות פרטית
 2006 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
 ופיננסים

  כרטיסי  
 אשראי 

   שוק 
   הכל סך ההון 

  בנקאות
 ופיננסים

כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 סך הכל ההון

 במיליוני שקלים חדשים  מיליוני שקלים חדשיםב  
 מפעילות מימון לפני )הפסד(רווח

          :הפרשה לחובות מסופקים
 )562( -   -   )562(  )553( -   -   )553( מחיצוניים
 751  -   -   751  711  -   -   711  בינמגזרי

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה
 189  -   -   189   158  -   -   158   לחובות מסופקים

 140  37  9  94   116  6  8  102  הכנסות תפעוליות 
 329  37  9  283   274  6  8  260   סך ההכנסות

            ואחרותהוצאות תפעוליות
 72  20  9  43   35  10  8  17      מחיצוניים 
 206  -   -   206   209  -   -   209      בינמגזרי

 278 20 9 249  244 10 8 226 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 51  17  -   34   30  )4( -   34   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

הפרשה למיסים על הרווח מפעולות
 19  8  -   11   )8( -   -   )8(  רגילות

  32   9   -    23    22   )4(  -    26   רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים
 33  33  -   -     54  54  -   -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס

           65  42  -   23   76  50  -   26  רווח נקי
  :תשואה להון

           76.7%     -      )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(
 2,498  -   -   2,498   -   -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסים

 17,115  -   -   17,115   2,210  -   -   2,210  תרה ממוצעת של התחייבויותי
 1,272  -   -   1,272   -   -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל
 3,490  -   -   3,490   11,552  -   -   11,552  וקרנות נאמנות

  7,392   -    -    7,392    9,590   -    -    9,590   )1( יתרה ממוצעת של ניירות ערך
           12  -   -   12   -   -   -   -   יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

 לפני  הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
          :הפרשה לחובות מסופקים

 54  -   -   54   -   -   -   -   מרווח מפעילות מתן אשראי
 118  -   -   118   156  -   -   156  קדונותיח מפעילות קבלת פמרוו
 17  -   -   17   2  -   -   2  אחר

סך הכל רווח מפעילות מימון
לפני הפרשה מחיצוניים ובינמגזרי 

 189  -   -   189   158  -   -   158  לחובות מסופקים
  
  .ב.5 ראה סעיף .הוצג מחדש) 1(
  

תוצאות המגזר בשנים . 2006בהשוואה לשנת , 16.9%-כ,  מיליון שקלים חדשים11- בכ2007 פרטית גדלו בשנת רווחי מגזר בנקאות
, 2006מכירת הפעילות בקרנות נאמנות בשנת  בגיןבפעילות שוק ההון  מיליון שקלים חדשים 33-אלו הושפעו מרווחי הון נטו בסך כ
, 2006בגין תכנית פרישה בשנת )  מיליון שקלים חדשים לאחר מס14(שים  מיליון שקלים חד22מהפרשה לפנסיה ולפיצויים בסך 

מכירת הפעילות בקופות גמל ברבעון הראשון של שנת  בגיןבעיקר בפעילות שוק ההון  מיליון שקלים חדשים 54-ומרווחי הון נטו בסך כ
  . מיליון שקלים חדשים24- ב2007קטנה תרומת המגזר בשנת , ללא השפעות אלה. 2007

אשר , ברווח מפעילות מימון ובהכנסות התפעוליות, 16.7%-כ,  מיליון שקלים חדשים55-הקיטון בתרומת המגזר נובע מירידה של כ
 מיליון שקלים 8הירידה הסך ההכנסות קוזזה בחלקה בגידול בסך . חלק ניכר ממנה מוסבר בירידה בהכנסות מדמי ניהול מקופות גמל

) בנטרול השפעת ההפרשה לפנסיה ולפיצויים(חל בהוצאות התפעוליות , מנגד. בנקאות והפיננסיםחדשים בהכנסות התפעוליות של ה
  .אשר קיזז בחלקה את הירידה בהכנסות, 4.7%-כ,  מיליון שקלים חדשים12קיטון בסך 
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

   מתכונת ישנה– תוצאות מגזר עסקים קטנים
 2006 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום    2007  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   

  
  בנקאות
 ופיננסים

  כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
  סך הכל ההון

  בנקאות
 פיננסיםו

  כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 כלסך ה ההון

 במיליוני שקלים חדשים  במיליוני שקלים חדשים  
מפעילות מימון לפני הפרשה ) הפסד(רווח

          :לחובות מסופקים
 452  -   -   452   390  -   -   390  מחיצוניים
 )16( -   -   )16(  60  -   -   60  בינמגזרי

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה
 436  -   -   436   450  -   -   450   לחובות מסופקים

 329  42  18  269   307  7  20  280  הכנסות תפעוליות 
 765  42  18  705   757  7  20  730   סך ההכנסות

  65  -   -    65    74  -   -    74   הפרשה לחובות מסופקים
           ואחרותהוצאות תפעוליות 

 53  31  15   7   25  15  14  )4(     מחיצוניים 
   553   -    -     553   521  -   -    521      בינמגזרי

 606 31 15 560  546 15 14 517 סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 94  11  3  80   137  )8( 6  139   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

  38    5   1   32    44   )4(  3   45   הפרשה למיסים
 56   6  2  48   93  )4( 3  94   אחר מיסיםרווח מפעולות רגילות ל

 23  23  -   -     40  40  -   -     רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס
            79  29  2  48   133  36  3  94  רווח נקי

  :תשואה להון
           13.3%     12.7%    )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(

 7,018  -   -   7,018   7,448  -   -   7,448  יתרה ממוצעת של נכסים
 14,919  -   -   14,919   15,908  -   -   15,908  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 8,880  -   -   8,880   9,692  -   -   9,692  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל
 2,361  -   -   2,361   7,815  -   -   7,815  וקרנות נאמנות

  43,106   -    -    43,106    55,924   -    -    55,924   )1( יתרה ממוצעת של ניירות ערך
 138  -   -   138   158  -   -   158 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

          
 לפני  הרווח מפעילות מימוןמרכיבי

          :הפרשה לחובות מסופקים
 275  -   -   275   249  -   -   249  מרווח מפעילות מתן אשראי

 118  -   -   118   177  -   -   177  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
 43  -   -   43   23  -   -   23  אחר

סך הכל רווח מפעילות מימון
לפני הפרשה מחיצוניים ובינמגזרי 

 436  -   -   436   450  -   -   450  לחובות מסופקים
  

  .ב.5 ראה סעיף .הוצג מחדש) 1(
  

תוצאות המגזר . 2006בהשוואה לשנת , 68.4%-כ,  מיליון שקלים חדשים54- בכ2007רווחי מגזר העסקים הקטנים גדלו בשנת 
מהפרשה לפנסיה , 2006 מיליון שקלים חדשים ממכירת הפעילות בקרנות נאמנות בשנת 23-בשנים אלו הושפעו מרווחי הון נטו בסך כ

- ומרווחי הון נטו בסך כ, 2006בגין תכנית פרישה בשנת )  מיליון שקלים חדשים לאחר מס42( מיליון שקלים חדשים 67ולפיצויים בסך 
קטנה תרומת , ללא השפעות אלה. 2007 מיליון שקלים חדשים בעיקר ממכירת הפעילות בקופות גמל ברבעון הראשון של שנת 40

  .5.1%-כ,  מיליון שקלים חדשים5- ב2007המגזר בשנת 
-מעליה של כ, גם עקב אובדן הכנסות דמי הניהול מקופות גמל, הקיטון בתרומת המגזר נובע בעיקר מירידה בהכנסות התפעוליות

  ).בנטרול השפעת ההפרשה לפנסיה ולפיצויים( בהוצאות התפעוליות 1.3%-ומגידול של כ,  בהפרשה לחובות מסופקים13.8%
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

   מתכונת ישנה– תוצאות מגזר בנקאות מסחרית

 2007  בדצמבר31לשנה שנסתיימה ביום   
לשנה שנסתיימה ביום 

  2006  בדצמבר31

  
בנקאות 
 ופיננסים 

   כרטיסי 
 סך הכל שוק ההון  אשראי

 
 )1(בנקאות ופיננסים 

במיליוני שקלים חדשים  במיליוני שקלים חדשים  
 מפעילות מימון לפני הפרשה )הפסד (רווח

     :לחובות מסופקים
 

 
 211   222  -   -   222  מחיצוניים
 )139(  )147( -   -   )147( בינמגזרי
ולות מימון לפני הפרשה לחובות רווח מפע
 75  -    -    75   מסופקים

 
 72 

 24   27  2   2   23  הכנסות תפעוליות 
 96   102  2   2   98   סך ההכנסות

 6   2  -    -    7   הפרשה לחובות מסופקים
          ואחרותהוצאות תפעוליות 

 3   17  1   1   15      מחיצוניים 
 53   53  -    -    53      בינמגזרי

 56   70  1  1  68   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 34   25  1   23   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

 14   )8( -    )8(  הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
  20   17  1  1  15   רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים

  -    1  1  -   -    רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים
 20   18   2   1   15   רווח נקי

      
  :תשואה להון

  28.0%        )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(
 

11.1%  
          

  2,916    3,111   -    -    3,111   יתרה ממוצעת של נכסים
  914    975    -    -    975   יתרה ממוצעת של התחייבויות
  2,700    2,947   -    -    2,947  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות
  136   -    -    136  נאמנות

 
 41  

  4,797    6,223   -    -    6,223   )2( יתרה ממוצעת של ניירות ערך
  137    50   -    -    50  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

     -    -       
שה לפני הפר הרווח מפעילות מימוןמרכיבי

    -    -     :לחובות מסופקים
 

  
  61    55   -    -    55  מרווח מפעילות מתן אשראי

  5    3   -    -    3  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
  6    17   -    -    17  אחר

מחיצוניים סך הכל רווח מפעילות מימון
  75   -    -    75  לפני הפרשה לחובות מסופקיםובינמגזרי 

 
 72  

  
  .צאות פעולות בגין כרטיסי אשראי ושוק ההון בסכומים לא מהותייםכולל תו  )1(
  .ב.5הוצג מחדש ראה סעיף   )2(
  

. 2006בהשוואה לשנת , 10.0%-כ,  מיליון שקלים חדשים2- בכ2007רווחי מגזר הבנקאות המסחרית קטנו בשנת 
אשר קוזזה בחלקה , חסו למגזר מיליון שקלים חדשים בהוצאות התפעוליות שיו14-הקיטון נובע בעיקר מעליה של כ

  . מיליון שקלים חדשים ברווח מפעילות מימון ובהכנסות התפעוליות6בגידול של 
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  2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 
  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

   מתכונת ישנה– גזר בנקאות עסקיתתוצאות מ
  2006 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   2007 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  
 בנקאות
 םופיננסי

 כרטיסי 
 אשראי

  שוק 
 ההון

 בניה 
 ן"ונדל

  סך 
  הכל

  בנקאות
 )1(ופיננסים 

  בניה 
 סך הכל ן"ונדל

 במיליוני שקלים חדשים  במיליוני שקלים חדשים  
מפעילות מימון לפני ) הפסד( רווח

          הפרשה לחובות מסופקים
 883  494  389   898  494 -   -   404  מחיצוניים
 )393( )269( )124(  )356( )272( -   -   )84( בינמגזרי

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 
 490  225  265   542  222 -    -   320   לחובות מסופקים

 79  27  52   134  21 1  -   112  פעוליות הכנסות ת
 569  252  317   676  243 1  -   432   סך ההכנסות

 60  56  4   80  68 -   -   12   הפרשה לחובות מסופקים
            ואחרותהוצאות תפעוליות 

 112  34  78   57  35 4  4  14      מחיצוניים 
 110  29  81   142  30 -   -   112      בינמגזרי

 222  63  159   199  65 4  4  126   סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות
 287  133  154   397  110 )3( )4( 294   רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

 131  55  76   )143( )35( 1  1  )110( הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
          156  78  78   254  75 )2( )3( 184   חר מיסיםרווח מפעולות רגילות לא

 3  1  2   5  -  5  -   -  רווח מפעולות בלתי רגילות לאחר מס
          159  79  80   259  75 3  )3( 184  רווח נקי

  :תשואה להון
           10.0%    15.1%     )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(

 15,793  6,529  9,264  16,850  6,468 -   -   10,382   של נכסיםיתרה ממוצעת
 7,684  1,437  6,247   8,407  1,395 -   -   7,012  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 23,774  10,633  13,141  25,949 10,821 -   -   15,128  יתרה ממוצעת של נכסי סיכון

 יתרה ממוצעת של נכסי קופות גמל
 341  81  260   1,129  -  -   -   1,129  וקרנות נאמנות

  14,281   1,835   12,446  18,528  2,381 -   -   16,147   )2( יתרה ממוצעת של ניירות ערך
           216  134  82   113  70 -   -   43 יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול

  לפני הרווח מפעילות מימוןמרכיבי
          :הפרשה לחובות מסופקים
 325  162  163   295  160 -   -   135  מרווח מפעילות מתן אשראי

 42  18  24   41  18 -   -   23  קדונותימרווח מפעילות קבלת פ
 123  45  78   207  40 -   -   167  אחר

מחיצונייםסך הכל רווח מפעילות מימון 
 לחובות לפני הפרשהובינמגזרי 
 490  225  265   542  222 -   -   320  מסופקים
  

  .כולל תוצאות פעולות בגין כרטיסי אשראי ושוק ההון בסכומים לא מהותיים  )1(
  .ב.5ראה סעיף . הוצג מחדש  )2(
  

, 2007ברווחי המגזר בשנת , 62.9%-כ,  מיליון שקלים חדשים100- בכ2007רווחי מגזר הבנקאות העסקית גדלו בשנת 
ומעליה , רווח מפעילות מימון ב,10.6%-כ,  מיליון שקלים חדשים52-כ מגידול של ה נובעתיהעלי. 2006בהשוואה לשנת 

רווחים מהשקעה במניות בגין דיבידנד בעיקר בגין , בהכנסות התפעוליות, 69.6%-כ,  מיליון שקלים חדשים55-של כ
  .שהתקבל

 4- בכ2008ן קטנו במחצית הראשונה של "בעוד שרווחי בניה ונדל, םעיקר ההתפתחות חלה בפעילות בנקאות ופיננסי
  .בעיקר עקב גידול בהפרשה לחובות מסופקים, מיליון שקלים בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד
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  )במיליוני שקלים חדשים( סכומים מדווחים

  

  )1 ( מתכונת ישנה–ניהול פיננסי תוצאות מגזר 
לשנה שנסתיימה ביום 

   2006 בדצמבר 31
לשנה שנסתיימה ביום

 2007 בדצמבר 31
 

  מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים) הפסד(רווח    
    מחיצוניים )154(  189 
    בינמגזרי 127   )186(
 לפני הפרשה לחובות מסופקים מפעילות מימון ) הפסד(רווח  )27(  3 
 הכנסות תפעוליות ואחרות 50   33 
 סך הכנסות  23   36 
 הפרשה לחובות מסופקים -    -  
 הוצאות תפעוליות ואחרות   
    מחיצוניים 57   28 
    בינמגזרי -    -  
  סך הכל הוצאות תפעוליות ואחרות 57   28 
 ות לפני מיסים מפעולות רגיל) הפסד(רווח  )34(  8 
 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות 7   )1(
 מפעולות רגילות לאחר מיסים ) הפסד( רווח )27(  9 

)4(  )1( 
מפעולות רגילות של חברות כלולות לאחר , נטו, )הפסדים(חלק ברווחים 
  השפעת מס

  מפעולות רגילות) הפסד(נקי  רווח )28(  5 
 לאחר מס,  בלתי רגילותמפעולות, רווח -    85 
 )הפסד(רווח נקי  )28(  90 

     
  )אחוז רווח נקי מההון הממוצע(תשואה להון  )3.7%(  19.7%

     
 יתרה ממוצעת של נכסים 27,800   21,482 
 יתרה ממוצעת של התחייבויות 29,620   11,306 
  )1(יתרה ממוצעת של נכסי סיכון  11,352   6,828 
  תרה ממוצעת של נכסי קופות גמל וקרנות נאמנותי 218   66 
  יתרה ממוצעת של ניירות ערך -    -  
  יתרה ממוצעת של נכסים אחרים בניהול -    74 

 :מרכיבי הרווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים   
  מרווח מפעילות מתן אשראי -    -  
  מרווח מפעילות קבלת פיקדונות -    -  
  אחר )27(  3 
  הכל סך )27(  3 

  
  .5ראה סעיף . הוצג מחדש  )1(

  
 90בהשוואה לרווח של ,  מיליון שקלים חדשים28 בהפסד של 2007תוצאות מגזר הניהול הפיננסי הסתכמו בשנת 

בעיקר ממכירת , רגילות-ללא השפעת חלקו של המגזר ברווחים מפעולות בלתי. 2006מיליון שקלים חדשים בשנת 
 . מיליון שקלים חדשים5- ל2006הגיע הרווח בשנת , ת בקופות הגמלהפעילו

כתוצאה מהפסדים בגין ירידת ,  נובעת בעיקר מירידה ברווח מפעילות מימון2007הירידה בתרומת המגזר בשנת 
 אלו הפסדים.  מיליון שקלים חדשים114בסך , ערך השקעות בניירות ערך מגובי נכסים שנרשמה בדוח רווח והפסד

  . זזו בחלקם ברווחי פוזיציהקו
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  ישנה מתכונת – ובנספח זה 2007סווג מחדש של נתונים שנכללו בדוח הכספי לשנת   .5
  

  מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים ) הפסד(רווח   .א
  במיליוני שקלים חדשים   

  
  2006מבר  בדצ31לשנה שהסתיימה ביום   
  בדוח הדירקטוריון  בבאור לדוח הכספי  

  
 -משקי בית   ניהול פיננסי  משקי בית

  משכנתאות
  ניהול פיננסי

  )122(   604   )122(   922   2006בדוח לשנת 
  90   )90(  90   )90(  )1(מחדש סווג 

  )32 (  514   )32(  832   2007בדוח לשנת 
  35   )35(  35   )35(  )2 ( מחדשהוצג

  3   479   3   797   בנספח זה
 

  2005 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
    בבאור לדוח הכספי  
      ניהול פיננסי  משקי בית  

      80   779   2006בדוח לשנת 
      68   )68(  )1 (מחדשסווג 

      148   711   2007בדוח לשנת 
  

בעיקר עמלות פירעון מוקדם של ,  מחדש של הכנסות מימוניות הנובעות מפעילות ניהול נכסים והתחייבויותסווג  )1(  
  .משכנתאות

  .הבינמיגזריים בפעילות המשכנתאותשל המחירים הנובע מתיקון במנגנון החיוב  מחדש הצגה  )2(  

  

  יתרה ממוצעת של ניירות ערך   .ב
  מיליוני שקלים חדשיםב    

  
  2006 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  משקי בית  
בנקאות 
  פרטית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  ך הכלס  עסקית

  מיליוני שקלים חדשים  
  46,508  9,285  3,119  28,026  4,806  1,272  2006בדוח לשנת 
  25,024  4,996  1,678  15,080  2,586  684  )1 (הוצג מחדש
  71,532  14,281  4,797  43,106  7,392  1,956  2007בדוח לשנת 

  
  2005 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  משקי בית  
בנקאות 
  פרטית

עסקים 
  קטנים

בנקאות 
  מסחרית

בנקאות 
  ך הכלס  עסקית

  מיליוני שקלים חדשים  
  41,425  4,169  2,836  28,947  4,353  1,120  2006בדוח לשנת 
  11,925  1,200  816  8,334  1,253  322  )1 (הוצג מחדש
  53,350  5,369  3,652  37,281  5,606  1,442  2007בדוח לשנת 

  
  .מהמערכת החדשהמעודכנים בעקבות הפקת נתונים  מחדש הוצגהניירות ערך  של ממוצעתיתרה   )1(  


