
דוחות כספיים מאוחדים

ליום 31 בדצמבר 2014

הודעה לעיתונות

9.3.2015



בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו 

2

עיקרי הנתונים לשנת 2014

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בשנת 2014 הסתכם בסך של 596 מיליון ש"ח, 

לעומת 874 מיליון ש"ח בשנת 2013, ירידה בשיעור של 31.8%.

בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית הפרישה והפסד ממכירת 

פעילות DBLA, היה הרווח הנקי בשנת 2014 מסתכם בסך של 918 מיליון ש"ח לעומת 

874 מיליון ש"ח בשנת 2013, עליה בשיעור של 5.0%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה בשנת 2014 

לשיעור של 4.7%, לעומת שיעור של 7.3% בשנת 2013.

בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית הפרישה והפסד ממכירת 

פעילות DBLA, התשואה בשנת 2014 היתה מגיעה לשיעור של 7.2%, לעומת 7.3% 

בשנת 2013.  

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם בסך של 5 מיליון ש"ח 

לעומת 72 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 93.1%.

בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית הפרישה והפסד ממכירת פעילות

DBLA, היה הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2014 מסתכם בסך של 186 מיליון ש"ח,

עליה בשיעור של 158.3%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון הרביעי של שנת 2014 

הגיעה לשיעור של 0.2%, לעומת שיעור של 2.4% ברבעון המקביל אשתקד.

בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית הפרישה והפסד ממכירת 

פעילות DBLA, התשואה ברבעון הרביעי של שנת 2014 היתה מגיעה לשיעור של 5.7%.

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון - 9.4%.
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ד"ר יוסי בכר

יו"ר הדירקטוריון

לילך אשר-טופילסקי

המנהלת הכללית

ד"ר יוסי בכר 

יו"ר הדירקטוריון

לילך אשר-טופילסקי 

המנהלת הכללית

דבר היו"ר והמנהלת הכללית

קבוצת דיסקונט מסכמת את שנת 2014 ברווח נקי של 596 מיליון ש"ח ותשואה להון של 4.7%, לעומת רווח של 

874 מיליון ש"ח בשנת 2013, ירידה בשיעור של 31.8%.

התוצאות הכספיות של הקבוצה, הושפעו ממספר מהלכים משמעותיים שיישמה הקבוצה, בהתאם לתוכנית האסטרטגית 

עליה הכריז הבנק, בחודש אוגוסט 2014 ומספר אירועים נוספים.

בין מהלכים אלו, ניתן למנות, מהלך של פרישה מוקדמת של כ-400 עובדים )אשר בוצע ברבעון הרביעי של 

 ,TRUPS והפסד ממכירת אגרות חוב מסוג ,)DBLA( הפסד ממכירת פעילות חברת הבת באורוגוואי ,)שנת 2014

בדיסקונט ניו יורק. 

בשנת 2014, נמשכה מגמת השיפור ביחס הלימות ההון. יחס ההון עצמי רובד 1, ליום 31 בדצמבר 2014, הגיע 

לשיעור של 9.4% לעומת 8.9% ליום 1 בינואר 2014.

מגמת השיפור באיכות תיק האשראי נמשכה אף היא. בשנת 2014, הקטין הבנק את ההוצאות בגין הפסדי אשראי 

בשיעור של 71.7% כתוצאה, בעיקר, מגביית חובות והקטנת שיעור ההפרשה להפסדי אשראי.

בשנת 2015, תמשיך קבוצת דיסקונט לפעול בהתאם לתוכנית האסטרטגית שגיבשה. כך, מהלך הפרישה המוקדמת, 

מכירת האחזקות בבינלאומי וצמצום הפעילות הבינלאומית )מכירת DBLA וסגירת סניף לונדון(, אשר יושמו 

במהלך שנת 2014, יאפשרו לבנק להפנות משאבים, הון ותשומות ניהוליות, לצמיחה ומיקוד ביעדי המטרה וכל 

זאת במקביל להמשך תהליכי ההתייעלות והטמעת תרבות ארגונית תומכת שינוי.

הנהלת הבנק, בתמיכת הדירקטוריון, נחושה להמשיך ולפעול להשגת יעדי התוכנית האסטרטגית ולהתמודד עם 

הסביבה העסקית, הכלכלית והרגולטורית, המציבות בפני קבוצת דיסקונט אתגרים רבים בשנת 2015. 

אנו משוכנעים כי התשתיות שהונחו בקבוצת דיסקונט יאפשרו את צמיחתה ואת ביסוס מעמדה כקבוצה בנקאית 

תחרותית, המשיאה ערך ללקוחותיה, לבעלי מניותיה ולעובדיה.
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 נתונים על חברות הבת

שנת 2014

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

יחס הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.12.9%*222.8% מ' דולר

1577.9%14.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

14113.0%16.3% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

שנת 2013

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

יחס הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.13.9%*91.1% מ' דולר

1829.7%14.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

13212.1%16.2% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב



הודעה לעיתונות 2014

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בצדמבר 

5

 קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים 

שינוי ב-Q4 2014Q4 2013%שינוי ב-%שנת 2013שנת 2014 רווח ורווחיות )במיליוני ש"ח(

)3.0(1,0391,071)0.8(4,2184,250הכנסות ריבית, נטו

)31.7(84123)71.7(164580הוצאות בגין הפסדי אשראי

)4.4(823861)7.5(3,2543,519סך-כל ההכנסות שאינן מריבית

6,3716,0185.91,7711,55713.7סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

)97.2(7252)20.0(9371,171רווח לפני מיסים

)94.0(12201)29.2(613866רווח לאחר מיסים

)93.1(572)31.8(596874רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול

שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית 

  DBLA 9188745.018672158.3הפרישה והפסד ממכירת פעילות

4.77.30.22.4תשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ב-%

תשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

ב-% - בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר 

DBLA 7.27.35.72.4תוכנית הפרישה והפסד ממכירת פעילות

רווחיות - בניטרול רכיבים מסויימים

 לשנה שהסתיימה 

ב-31 בדצמבר

20142013

שינוי ב-%במיליוני שקלים חדשים

)31.8(596874רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - כפי שדווח

בניטרול:

-272שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית הפרישה

DBLA 50הפסד ממכירת פעילות-

9188745.0רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול הרכיבים לעיל

7.27.3תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-% - בניטרול הרכיבים לעיל

בניטרול:

TRUPS 65הפסד ממכירת-

-47הפסד מירידת ערך בעלת אופי אחר מזמני, בגין מניות הבנק הבינלאומי

26158הפרשה לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי

1,0561,0322.3רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול כלל הרכיבים

8.38.6תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק, ב-% - בניטרול כלל הרכיבים
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התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

שינוי ב-20142013%

206,946200,5073.2סך-כל הנכסים

120,123115,8593.7אשראי לציבור, נטו

)9.6(37,35341,325ניירות ערך

152,903148,9282.7פקדונות הציבור

13,24312,2338.3הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

13,64112,5388.8סך-כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

20142013

6.66.3סך-כל ההון ביחס לסך-כל הנכסים 

0.140.49הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

58.057.8אשראי לציבור, נטו ביחס לסך-כל הנכסים

78.677.8אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

73.974.3פקדונות הציבור ביחס לסך-כל הנכסים

51.158.5סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות

 סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות - בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, 

DBLA 55.558.5נטו, בעיקר תוכנית הפרישה והפסד ממכירת פעילות

85.377.5ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך-כל ההכנסות 

 ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך-כל ההכנסות - בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, 

DBLA 78.577.5נטו, בעיקר תוכנית הפרישה והפסד ממכירת פעילות

5.08.2תשואה מותאמת לנכסי סיכון

 תשואה מותאמת לנכסי סיכון - בניטרול שינויים בעתודה לפיצויים, נטו, בעיקר תוכנית הפרישה

DBLA 7.78.2והפסד ממכירת פעילות

יחס הון לרכיבי סיכון )באחוזים(

III באזלII באזל

31.12.20141.1.201431.12.2013

9.48.99.3יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון )2013: יחס הון ליבה(

10.49.710.1יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.914.214.4יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
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בנק דיסקונט

משרד ראשי: 

מגדל דיסקונט

רח' יהודה הלוי 23 תל אביב

טל. 03-5145555

Website: www.discountbank.co.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

שרית וייס

דוברת הבנק

טל.03-5145516

נייד: 052-2461151

mail:spokes@discountbank.net




