בנק הפ1עלים בעיים

מאזן

1958

בנק הפועלים בערבון מוגבל
מאזן ליום  31בדצמבר 1958
)בלירות שלמות(
ל״י

31.12.57

ל״י

31.12.57

הקפה ובנקים:
28,861,687

הון וקרנות:

במזומנים בקפה ,בבנק ישראל ובבנקים
אחרים בארץ ובחו״ל ..........................................

32,840,936

5,531,830

במחיר הקרן או פחות ,ואינו עולה על שער השוק

100
642,340
702,258

מניות רגילות 5.— ,״
״

38,000
1,382,698

בכורה1.— ,

"

............................. .

במחיר הקרן או ע! ווה ,ואינו עולה על שער השוק :
בנירות־ערך שונים.....................................................
מניות כחברות־דזר .......................................

2,903,404
2,939,087_____36,683

2,103,151
1,697,430

100
880,000
3,581,900

100
713,460
2,577,524

38,000

38,000

4,500,000

3,329,084

"

)הנושאות דיבידנדה מצטברת

של (5%

השקעות:
2,290,162
35,683

רשום

חתום ונפרע

הון המניות:

נירות־ערך של ממשלה ישראל ובערבותה:
4,309,430

ל׳יי

ל״י

תשלומים ע״ח מניות שסומ ו,וקצו ...........................

573,214
1,750,000

חשבון דיות והעט!;,
12,847

2,325,845

10,035
5,662,333

5,196,12G

 Iהלואות ,שטרות פנכיון ,חיכים והשכונות
אחרים
\ 108,392,371
[ הלואות בקשר לפקדונות •טל ממשלת ישראל

עופר ושב ,פקדונות ,חסכונות
והשכונות אחרים:

103,962,197
133,189,877 29,227,680
112,034,545

 nrun Y/oעזר ע״ס  71,642ל״י ,דיבידנדה
מוצעת לתשלום וקרנות פנימיות .

.

.

.

142,536,035

בניני הבנק ונכסים אחרים:
2,688,312

* 3,672,236

כולל בנינים בבניה ,במוו׳״ל הקרן ,בנכוי פחת

29,346,974

ממשלת ישראל ,פקדונות מיוחדים .

.

.

29,975,598

התחיבויות לקוחות:
16,540,075

התחיבויות עבור לקוחות:

עבור נכיון־משנה בבנק ישראל ,אשראים
דוקומנטריים ,אקצפטיט ,עו־בו׳יות ועוד

16,285,218
16,540,875

163,118.57,0

נכיון־משנה בבנק ישראל ,אשראלט דוקומנטריים,
אקצפטים ,ערבויות ועוד ...............................

16,285,210

194,459,184

194,459,184
*  UW11-1ושוטיס ע״ש נאמנים ; נכסי דיא ניידי של ו!פוח
המלוה שמוזגו עם הבנק הם בתהליך רישום ע״ש הבנק.

דין וחשבון הסבקרים לבעלי המניות של בנק הפועלים בע־ם
הודעה בהתאם לסעיף  (5)107מפקודת החברות929 ,ו :
דוחים של חברות־העזר לא נכללו בחשבונות הנ״ל.

א .זברסקי יו״ר

ש .זק
ג .ל .ליפשיץ
ר .שנקר

־ מנהלים

בקרנז את המאזן דלעיל ,קבלננ את הידיענת נהבאנרינז אשר לפי מיטב ידיעתנו והכרתנו
היז דרנשים למטרת הבקרת הזאת .לדעתנו ,ספרי  nnniiinnחזר הבנק ,במידה שנראה מתנך
בדיקתם ,התנהלז באנפן תקין.
המאזן הנ״ל מתאים לספרים ,ולפי מיטב הידיעות נהבאנרים שקבלנז ,התאזן מראה אל נכנן,
לדעתנו ,את מצב עסקי הבנק ליום  31בצדמבר .1958

הא פ ט את הא פט
רואי־חשבון

