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עיקרי הנתונים לשנת 2008

רווח נקי לשנת 2008 - 245 מיליון ש"ח 
בשנת 2007 - רווח בסך של 1,265 מיליון ש"ח

ירידה של 80.6%

רווח נקי לשנת 2008 - 540 מיליון ש"ח
בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות

ירידה של 35.7%

ברבעון הרביעי של שנת 2008 - הפסד בסך של 121 מיליון ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד - רווח בסך של 41 מיליון ש"ח

ברבעון הרביעי של שנת 2008 - הפסד בסך של 26 מיליון ש"ח
בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות

התשואה להון העצמי - 2.7% על בסיס שנתי
בשנת 2007 - 14.7%

התשואה להון העצמי - 5.9% על בסיס שנתי
בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות

יחס ההון לרכיבי סיכון - 10.27%
ביום 26 במרס 2009, התקשר הבנק עם מגדל חברה לביטוח בע"מ ומגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ לביצוע הנפקה

פרטית של 350 מיליון ש"ח ע.נ. שטרי הון נדחים (סדרה ב'). בהתאם לאישור המפקח על הבנקים יהוו שטרי ההון שיונפקו כאמור, הון

ראשוני מורכב של הבנק. גיוס ההון הראשוני יאפשר הכללת סך של 175 מיליון ש"ח כתבי התחייבות במסגרת ההון המשני של הבנק.

בהתחשב בהנפקה של ההון הראשוני המורכב ובכתבי ההתחייבות הנדחים שיכללו עקב כך בהון המשני של הבנק, היה יחס ההון

לרכיבי סיכון מגיע ל-10.65% במונחי 31 בדצמבר 2008.
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דבר המנכ"ל גיורא עופר
הדוחות הכספיים של קבוצת דיסקונט לשנת 2008 מוצגים בצילו של משבר כלכלי גלובלי. 

בשנת 2008 ממשיכים נתוני הקבוצה להצביע על התרחבות בפרמטרים העסקיים, אשר לנוכח השפעות המשבר,

אינה מקבלת ביטוי מלא בשורת הרווח הנקי וביניהם:

גידול באשראי לציבור של כ-14.6% לעומת שנה קודמת. עיקרו נובע מהמגזר הקמעונאי וממגזר החברות הגדולות,

תוך גידול במרווח הפיננסי ושמירה על איכות תיק האשראי;

פיקדונות הלקוחות גדלו בקצב מרשים של 6.7% לעומת שנה קודמת. יחס אשראי לפיקדונות עומד על כ-83.9%

ומעיד על יחסי נזילות גבוהים;

שווי תיק ההשקעות של הבנק, שעומד על כ-32 מיליארד ש"ח מראה יציבות רבה, הנובעת מניהולו השמרני

והרכבו המוטה ניירות ערך ממשלתיים וסוכנויות ממשלתיות; 

הגידול בהכנסות תפעוליות, מבטא את הרחבת הפעילות מול לקוחות קיימים בכל מגזרי הפעילות והמשך גיוס

מסיבי של לקוחות חדשים, תוך דגש על סקטור עובדי המדינה. גוייסו כ-40,000 לקוחות חדשים מקרב מגזר זה;

הבנק בניו-יורק, חרף הימצאו בעין הסערה הכלכלית העולמית, סיים את שנת 2008 ברווח של 35 מיליון דולר.

יתר חברות הבת סיימו את שנת 2008 ברווחיות מרשימה.

הקבוצה תמשיך ותחתור לצמיחה עסקית תוך התמקדות בליבת העסקים הבנקאית, עיבוי בסיס ההון, שמירת רמת

מדיניות הבנק הינה לתמוך בפעילות הלקוחות הקיימים וגיוסנזילות גבוהה והמשך התייעלות וחסכון בהוצאות. 

לקוחות חדשים על בסיס סלקטיבי. הבנק פועל תוך דגש מיוחד על שיפור השירות והתקשורת עם כלל לקוחותיו. 

ולסיום, הפעילות החברתית והקהילתית של הבנק תמשיך ותתרחב גם בשנת 2009.

בכבוד רב

גיורא עופר, מנהל כללי 

דבר היו"ר שלמה זהר
התוצאות הכספיות של קבוצת דיסקונט משקפות ביתר שאת את חוסנה של הקבוצה ובפרט על רקע המשבר

הפוקד את הכלכלות בארץ ובעולם.

הקבוצה הפגינה יציבות בעיקר הודות למבנה המאזן, הניהול השמרני וההקפדה על רמות נזילות מהטובות במערכת.

בהיבט הקבוצתי, קבוצת דיסקונט מוכיחה גם בשנה החולפת, כי היא נשענת על בסיס יציב ואיתן: מרכנתיל שהציג

תשואה דו ספרתית, דיסקונט למשכנתאות שהכפיל את נתח השוק שלו, כאל שרשמה רווחי שיא והרחיבה את

פעילותה בארץ ובחו"ל, בעיקר בתחום הסליקה והאשראי החוץ בנקאי, וכמובן בנק דיסקונט בניו יורק שרשם

תוצאות עסקיות טובות וניהל תיק אשראי איכותי, למרות המשבר העמוק במערכת הפיננסית בארה"ב.

התכנית האסטרטגית לצמיחה מואצת יושמה בשנת 2008 על רקע ההאטה במשק. על אף זאת, רבים מיעדי

הצמיחה הושגו, תוך שיפור משמעותי בפעילות המסורתית של הבנק, לרבות גידול במצבת האשראי, במצבת

הפיקדונות ובהכנסות התפעוליות. אי הודאות לגבי משך ההאטה ועוצמת המשבר, הובילו להנחת העבודה לפיה

שנת 2009 תהיה שנה המחייבת היערכות שונה. בשנת העבודה הנוכחית יינתן דגש על תהליכי ההתייעלות, על

ניהול הסיכונים בהיבט הקבוצתי ועל שיפור מבנה ההון. 

אין לי ספק, כי שנת 2009 תהיה שנה מאתגרת ביותר ואני משוכנע שיש לקבוצת דיסקונט את היכולות לעמוד

באתגרים אלו.

בכבוד רב

שלמה זהר, יו"ר הדירקטוריון
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ביום 31 במרס 2009 אישר דירקטוריון בנק דיסקונט לישראל את הדוחות הכספיים
המאוחדים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2008.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בשנת 2008 הסתכם ב-245 מיליון ש"ח, לעומת סך של
1,265 מיליון ש"ח בשנת 2007. התשואה להון בשנת 2008 הגיעה ל-2.7% לעומת 14.7%

אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה בשנת 2008, בהשוואה לשנת 2007: 

ירידה בשיעור של 2.3% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.

עליה בשיעור של 74.5% בהפרשה לחובות מסופקים. 

ירידה בהכנסות התפעוליות והאחרות, בשיעור של 3.2% שהושפעה מירידה בשיעור של 66.7% בהכנסות אחרות ומירידה

ברווחים מהשקעות במניות בשיעור של 12.1%, שקוזזו בחלקן מעליה בעמלות תפעוליות, בשיעור של 5.6%.  

עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 3.9% שהושפעה מעליה בשיעור של 2.5% במשכורות והוצאות נלוות, עליה

בשיעור של 11.1% באחזקה ופחת בניינים וציוד ועליה בשיעור של 2.6% בהוצאות אחרות. 

חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם בשנת 2008 בהפסד בסך של 70 מיליון ש"ח לעומת רווח

בסך של 45 מיליון ש"ח בשנת 2007. 

בשנת 2007 נכלל רווח, נטו, ממכירת פעילות קופות הגמל, בסך של 483 מיליון ש"ח ורווח, נטו, ממכירת קה"ל, בסך של 

רגילות בשנת 2008 בסך של 10 מיליון ש"ח.74 מיליון ש"ח, לעומת הפסד, נטו, מפעולות בלתי

בניטרול רכיבים המפורטים להלן:

540 מיליון ש"ח, לעומת 840 מיליון ש"ח בשנת 2007.רווח נקי בשנת 2008 -

היתה מגיעה לשיעור של 5.9%, לעומת שיעור של 9.7% בשנת 2007.התשואה להון בשנת 2008 -

הפרשה לירידת ערך של איגרות חוב זמינות למכירה; הפסדים והפרשה לירידת ערך מניות זמינותהרכיבים שנוטרלו לשנת 2008 -

למכירה; דיבידנד מויזה אירופה; הפסדים מקופת הפיצויים; עלות ביצוע שיפורים ובדיקות ב-אי די בי ניו-יורק; סגירת שומות וביטול

הפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי כאל; הפסדים מירידת ערך של חברות מוחזקות. 

הוצאות בגין עידוד פרישה מוקדמת; רווחים מקופת הפיצויים; עלות ביצוע שיפורים ובדיקות הרכיבים שנוטרלו לשנת 2007 -

ב-אי די בי ניו-יורק; רווח ממכירת פעילות קופות הגמל וקה"ל; הפרשה למס בגין ההשקעה בבנק הבינלאומי. 

נרשם הפסד בסך של 121 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 41 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2008 -

התשואה להון העצמי הגיעה לשיעור שלילי של 5.5%, על בסיס שנתי, לעומת שיעור חיובי של 1.8% ברבעון המקביל אשתקד.

בניטרול רכיבים המפורטים להלן:

הפסד בסך של 26 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2008, לעומת רווח של 131 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תשואה בשיעור שלילי של 1.2%, על בסיס שנתי, לעומת שיעור חיובי של 5.8% ברבעון המקביל אשתקד.

המפורטים לשנים 2008 ו-2007 וכן השפעת ההפרשה בגין הסכם שכר על גידולהרכיביםהרכיבים שנוטרלו ברבעון הרביעי - 

בהתחייבויות בגין הפרשות נלוות לשכר.



חברות מוחזקות עיקריות

חברה בת בבעלות מלאה של הבנק, מחזיקה במלוא המניות של ישראל דיסקונט בנק אוף ניודיסקונט בנקורפ אינק.,

יורק, הבנק הגדול מבין הבנקים הישראליים הפועלים בחו"ל. 

35 מיליון דולר, לעומת 38 מיליון דולר בשנת 2007, ירידה בשיעור של 7.9%. רווח נקי -

5.5%, על בסיס שנתי, לעומת 6.3% בכל שנת 2007.תשואה להון העצמי -

12.1% לעומת 11% ביום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2008 -

רווח בסך של כ-65 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך התרומה של השקעת הבנק בבנקורפ לתוצאות העסקיות -

25 מיליון ש"ח), לעומת הפסד בסך של 61 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של 21 מיליון ש"ח) בשנת 2007.

חברה בת בבעלות מלאה של הבנק. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ,

148 מיליון ש"ח, לעומת 214 מיליון ש"ח בשנת 2007, ירידה בשיעור של 30.8%. רווח נקי -

10.3%, על בסיס שנתי, לעומת 17.2% בשנת 2007.   תשואה להון העצמי -

12.7%, לעומת 13.2% ביום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2008 -

חברה בת בבעלות מלאה של הבנק.בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ,

28.4 מיליון ש"ח, לעומת 26.2 מיליון ש"ח בשנת 2007, עליה בשיעור של 8.3%. רווח נקי -

על בסיס שנתי, לעומת 3.0% בשנת 2007.,,  3.4%תשואה להון העצמי -

10.9%, לעומת 10.6% ביום 31 בדצמבר 2007. יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2008 -

חברה כלולה של הבנק. ליום 31 בדצמבר 2008 הבנק החזיקהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,

ב-26.4% מהון המניות וב-11.1% מזכויות ההצבעה.

43 מיליון ש"ח, לעומת 67 מיליון ש"ח בשנת 2007, לאחר הפרשה למס בסך שלחלק הבנק ברווח הנקי של הבנק הבינלאומי -

130 מיליון ש"ח.

2.9%, לעומת 14.6% בשנת 2007.תשואה להון -

12.3% לעומת 11.5% ביום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2008 -

ליום 31 בדצמבר 2008 הבנק החזיק 71.8% מזכויות ההון ו-79.0%כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל"),

מזכויות הצבעה.

279 מיליון ש"ח, לעומת 184 מיליון ש"ח בשנת 2007, עליה בשיעור של 51.6%.רווח נקי -

189 מיליון ש"ח, לעומת 87 מיליון ש"ח בשנת 2007.התרומה של כאל לרווח הנקי של הבנק -

19.1%, לעומת 14.6% בסוף שנת 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 בדצמבר 2008 -
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים 

רווחיות

לשנה שהסתיימה ב�31.12

שינוי20082007

באחוזיםבמיליוני ש"ח

(2.3)4,1274,225בות מסופקיםרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחו

78044774.5בות מסופקיםהפרשה לחו

(11.4)3,778 3,347בות מסופקיםרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחו

(3.2)2,4902,572הכנסות תפעוליות ואחרות 

2,3392,2145.6מזה: עמלות תפעוליות

5,0663.9 5,265הוצאות תפעוליות ואחרות 

(55.5)5721,284ילות לפני מסיםרווח מפעולות רג

(43.9)403718ילות לאחר מסיםרווח מפעולות רג

(101.8)558(10)ילות לאחר מסיםרווח (הפסד) נטו, מפעולות בלתי רג

(80.6) 2451,265רווח נקי

(35.7)540840בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותרווח נקי בניטרול רכי

0.251.29ב (בש"ח)רווח נקי למניה בת 0.1 ערך נקו

2.714.7תשואה נטו להון, ב�%

5.99.7בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותתשואה נטו להון, ב�%, בניטרול רכי

מאזן

ליום 31 בדצמבר

שינוי20082007 

באחוזיםבמיליוני ש"ח

182,248168,7198.0סך כל הנכסים

116,800101,89914.6בוראשראי לצי

(15.4)31,53537,278ניירות ערך

139,232130,5186.7בור פיקדונות הצי

(3.5)9,0239,351בות זכויות בעלי מניות חיצוניים אמצעים הוניים, לר

(4.4)8,7979,204הון עצמי 
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

יחסים�פיננסיים

ליום 31 בדצמבר

 20082007

באחוזים 

5.05.5אמצעים�הוניים�ביחס�לסך�כל�הנכסים

10.2710.89בי�סיכוןיחס הון�לרכי

0.640.41בורבות�מסופקים�ביחס�לאשראי�לציההפרשה�לחו

64.160.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםאשראי�לצי

83.978.1בורבור�ביחס�לפיקדונות�הציאשראי�לצי

76.477.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםפיקדונות�הצי

47.350.8הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות 

הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות, 

48.350.4בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותבניטרול רכי

79.674.5ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות 



www.discountbank.co.il


