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עיקרי הנתונים 

לתשעת החודשים

הראשונים 

של שנת ∏∞∞≥

רווח נקי ב≠π החודשים הראשונים של ∏∞∞≥ ≠

∂∂≤ מיליון ש¢ח 

בתקופה המקבילה אשתקד - 1,224 מיליון ש"ח
כולל רווח נטו בסך 474 מיליון ש"ח ממכירת קופות הגמל וקה"ל

רווח נקי ברבעון השלישי של ∏∞∞≥ ≠

∞±± מיליון ש¢ח 

ברבעון המקביל אשתקד - 392 מיליון ש"ח
כולל רווח נטו בסך 80 מיליון ש"ח ממכירת קופות הגמל וקה"ל

התשואה להון ב≠π החודשים הראשונים של ∏∞∞≥ ≠

•≤μÆ על בסיס שנתי

בתקופה המקבילה אשתקד - 19.9%,
בכל שנת 2007 - 14.7%

התשואה להון העצמי ברבעון השלישי של ∏∞∞≥ ≠

•∏Æ¥ על בסיס שנתי

בתקופה המקבילה אשתקד - 18.9% 

±∞Æ∂• — יחס ההון לרכיבי סיכון

ביום 31 בדצמבר 2007 - 10.9% 

דירקטוריון הבנק אישר תוכנית לשינוי המבנה הארגוני, המהווה חלק מהמשך יישום התוכנית
האסטרטגית של הבנק להשגת התייעלות מרבית.

במסגרת השינוי האמור, תחומי האחריות של החטיבה לשיווק ותכנון אסטרטגי והחטיבה לנכסי
לקוחות יועברו לכפיפות של חברי הנהלה אחרים ומספר חברי ההנהלה יצטמצם בהתאם.

השינוי צפוי להתממש במהלך החודשים הקרובים והוא נועד לרכז התמחויות, למקד את הטיפול
בלקוח, וביחד עם השינויים במערך המיחשוב והתפעול של הבנק, להביא לחיסכון ולהתייעלות.

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו
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דבר המנכ¢ל

גיורא עופר

הדוחות הכספיים ליום 30 בספטמבר 2008 מעידים כי נמשכת מגמת הצמיחה של עסקי הבנקאות
המסורתית של קבוצת דיסקונט, גם בצל המשבר הכלכלי העולמי שהתעצם ברבעון האחרון. 

הגידול באשראי, בנכסים המניבים, במספר הלקוחות החדשים ותרומתם לעלייה בהכנסות, בשילוב
עם ריסון בהיקף ההוצאות ושמירה על רמה סבירה של הפרשה לחובות מסופקים, הם פועל יוצא

של המדיניות העסקית להקטנת סיכונים ולמיקוד והעמקה בשוק הבנקאות המקומי. 
עם זאת, ירידות השערים החדות בשוקי ההון בארץ ובעולם וקריסה של גופים פיננסים מהגדולים
בעולם, חייבו עריכת הפרשה לירידת ערך של ניירות ערך בתיק הנוסטרו ובהשקעות ריאליות של הבנק.

הרחבת בסיס ההון והנזילות בשנים האחרונות כתוצאה מרווחיות שוטפת וגיוסי ההון, שהאחרון
בסך של כ-1 מיליארד ש"ח בוצע לפני מספר חודשים, ביחד עם היקף פיקדונות הציבור, נותנים

לבנק את היכולת הגבוהה לעמוד בצורה איתנה בתקופה כלכלית פחות טובה ולהיות קשובים, 
גם בעת הזו, לצרכים העסקיים של לקוחותינו. 

כחלק מהמשך יישום התוכנית האסטרטגית, אישר דירקטוריון הבנק היערכות ארגונית חדשה
שעיקרה: פירוק שתי חטיבות, צמצום מספר חברי ההנהלה ומיזוג יחידות. השינוי נועד לרכז
התמחויות, למקד את הטיפול בלקוח, וביחד עם השינויים במערך המיחשוב והתפעול של הבנק,

להביא לחיסכון ולהתייעלות.

הבנק ימשיך להתאים עצמו למציאות הכלכלית, לבחון ולנהל את הסיכונים בצורה שמרנית וזהירה
תוך שמירה על רמות של נזילות ויחס הלימות הון גבוהות. במקביל, ימשיך הבנק לפעול להעצמת

עסקי הקבוצה תוך מתן דגש על התייעלות תפעולית. 

בכבוד רב,
גיורא עופר
מנהל כללי

הודעה לעיתונות
ליום ∞≤ בספטמבר¨ ∏∞∞≥דוחות כספיים מאוחדים
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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בתשעת החודשים הראשונים של שנת ∏∞∞≥

הסתכם ב≠∂∂≤ מיליון ש¢ח¨ לעומת סך של ¥≥≥¨± מיליון ש¢ח בתקופה המקבילה

אשתקד¨ אשר כלל רווח נטו ממכירת קופות הגמל וקה¢ל בסך של ¥∑¥ מיליון ש¢ח¨

Æ∑∞Æ±• ירידה בשיעור של

הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2008 הסתכם בסך של 110 מיליון ש"ח, לעומת 392 מיליון ש"ח
ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 71.9%.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים
של שנת 2008 וברבעון השלישי, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

עליה בשיעור של 3.3% ברווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים. �
ברבעון השלישי - ירידה בשיעור של 12.8%.

עליה בשיעור של 14.4% בהפרשה לחובות מסופקים. �
ברבעון השלישי - עליה בשיעור של 68.5%.

ירידה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 9.4% שהושפעה מירידה ברווחים מהשקעות�
במניות בסך של 117 מיליון ש"ח ומירידה בשיעור של 68.2% בהכנסות אחרות שקוזזו בחלקן

מעליה בעמלות תפעוליות בשיעור של 6.1%. 
ברבעון השלישי - ירידה בשיעור של 0.8%, שהושפעה מירידה בשיעור של 31.0% בהכנסות
אחרות, ירידה ברווחים מהשקעות במניות בסך של 56 מיליון ש"ח שקוזזו בחלקן מעליה

בעמלות תפעוליות בסך של 64 מיליון ש"ח המהווה שיעור של 11.4%.

עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 4.5% שהושפעה מעליה בשיעור של �2.0%
במשכורות והוצאות נלוות, עליה בשיעור של 12.6% באחזקה ופחת בניינים וציוד ועליה בשיעור

של 5.1% בהוצאות אחרות. 
ברבעון השלישי - עליה בשיעור של 2.6%.

חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם ב-26 מיליון ש"ח לעומת�
144 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 81.9%. 

ברבעון השלישי - הפסד בסך של 8 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 56 מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.

רווח, נטו, בתקופה המקבילה אשתקד, ממכירת פעילות קופות הגמל בסך של 401 מיליון ש"ח�
וממכירת קה"ל בסך של 73 מיליון ש"ח. 

ברבעון השלישי - רווח, נטו, בתקופה המקבילה אשתקד, ממכירת פעילות קופות הגמל וקה"ל
בסך של 80 מיליון ש"ח.

ביום ∞≤ בנובמבר ∏∞∞≥

אישר דירקטוריון 

בנק דיסקונט לישראל

את הדוחות הכספיים

המאוחדים הבלתי

מבוקרים ליום 

∞≤ בספטמבר ∏∞∞≥



חברות מוחזקות

עיקריות

הודעה לעיתונות
ליום ∞≤ בספטמבר¨ ∏∞∞≥דוחות כספיים מאוחדים
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הגיעה לשיעור של 5.3%,התשואה להון העצמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2008
על בסיס שנתי, לעומת 19.9% בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעור של 14.7% בכל שנת 2007.

הגיעה לשיעור של 4.8%, על בסיס שנתי,התשואה להון העצמי ברבעון השלישי של שנת 2008
ושיעור של 18.9% ברבעון המקביל אשתקד.ברבעון השנילעומת שיעור של 9.9%

 ¨Æחברה בת בבעלות מלאה של הבנק¨ מחזיקה במלוא המניותדיסקונט בנקורפ אינק

 Æשל אי די בי ניו יורק¨ הבנק הגדול מבין הבנקים הישראליים הפועלים בחו¢ל

33.1 מיליון דולר, לעומת 26.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעוררווח נקי -
של 25.4%, ולעומת 38 מיליון דולר בכל שנת 2007. 

6.9%, על בסיס שנתי, לעומת 5.9% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומתתשואה להון העצמי -
6.3% בכל שנת 2007.

- 10.6% בהשוואה ל-11.01% ביום 31 בדצמבריחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2008
.2007

הפסד בסך של 188 מיליון ש"חהתרומה של השקעת הבנק בבנקורפ לתוצאות העסקיות -
(לאחר ניכוי הפרשה למס בסך 18 מיליון ש"ח), לעומת הפסד בסך של 9 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי

הפרשה למס בסך של 15 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.

חברה בת בבעלות מלאה של הבנקÆ בנק מרכנתיל דיסקונט בע¢מ¨

138 מיליון ש"ח, לעומת סך של 155 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידהרווח נקי -
בשיעור של 11.0% ולעומת 214 מיליון ש"ח בכל שנת 2007. 

13.0%, על בסיס שנתי, לעומת 17.2% בתקופה המקבילה אשתקד ו-17.2%≠יתשואה להון העצמ
בכל שנת 2007.

12.5%, לעומת 13.2% ביום 31 בדצמבר 2007.יום 30 בספטמבר 2008 -יחס ההון לרכיבי סיכון ל

חברה בת בבעלות מלאה של הבנקÆבנק דיסקונט למשכנתאות בע¢מ¨

25.4 מיליון ש"ח, לעומת 26.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור-ירווח נק
של 4.6% ולעומת 26.2 מיליון ש"ח בכל שנת 2007.

ולעומת,על בסיס שנתי, לעומת 4.2% בתקופה המקבילה אשתקד,3.9%-תשואה להון העצמי
3.0% בכל שנת 2007.

10.9%, לעומת 10.6% ביום 31 בדצמבר 2007. יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2008 -



חברות מוחזקות

עיקריות ©המשך®

חברה כלולה של הבנקÆ ליום ∞≤ בספטמבר ∏∞∞≥הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע¢מ¨

Æמזכויות ההצבעה ±±Æ±•≠מהון המניות וב ≤∂Æ¥•≠הבנק החזיק ב

מיליון ש"ח, לעומת 509 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור241רווח נקי -
של 52.7%.

64 מיליון ש"ח, לעומת 135 מיליון ש"חחלקו של הבנק ברווח הנקי של הבנק הבינלאומי -
בתקופה המקבילה אשתקד.

על בסיס שנתי, לעומת 13.9% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 5.8%14.6%תשואה להון -
בכל שנת 2007.

11.4% בדומה ליום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2008 -

ליום ∞≤ בספטמבר ∏∞∞≥ הבנק החזיק •∏Æ±∑כרטיסי אשראי לישראל בע¢מ ©¢כאל¢®¨

Æמזכויות הצבעה ∑πÆ∞•≠מזכויות ההון ו

169 מיליון ש"ח, לעומת 146 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעוררווח נקי -
של 15.8%.

118 מיליון ש"ח, לעומת 70 מיליון ש"חהתרומה של כאל לתוצאות העסקיות של הבנק -
בתקופה המקבילה אשתקד.

16.5%, לעומת 14.6% בסוף שנת 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2008 -

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו
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נתונים עיקריים

מהדוחות הכספיים

המאוחדים 

רווחיות

ל�9 החודשים שהסתיימו ב�30.9 בעון שהסתיים ב�30.9 לר
שינוי20082007שינוי20082007

באחוזיםבמיליוני ש"חבאחוזיםבמיליוני ש"ח
רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 

3,2543,1503.3(12.8)1,0571,212בות מסופקיםלחו
18210868.541436214.4בות מסופקיםהפרשה לחו

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה 
2,7881.9 2,840(20.7)8751,104בות מסופקיםלחו

(9.4)1,7641,946(0.8)617622הכנסות תפעוליות ואחרות 
62456011.41,7301,6306.1מזה: עמלות תפעוליות

1,2921,2592.63,8163,6524.5הוצאות תפעוליות ואחרות 
(27.2)1,082 788(57.2)200467ילות לפני מסיםרווח מפעולות רג
(39.9)391651(50.4)135272ילות לאחר מסיםרווח מפעולות רג

רווח (הפסד) נטו, מפעולות בלתי 
475(4)�80ילות לאחר מסיםרג

(70.1)3661,224(71.9)110392רווח נקי
בים מסוימים רווח נקי בניטרול רכי

(51.1)390798(70.3)91306כמפורט בדוח הדירקטוריון
רווח נקי למניה אחת בת 0.1 ש"ח 

0.110.400.371.25ב (בש"ח)ערך נקו
4.818.95.319.9תשואה נטו להון, ב�%

ביםתשואה נטו להון, ב�%, בניטרול רכי
4.014.65.712.9מסוימים כמפורט בדוח הדירקטוריון

מאזן

שינוי באחוזים לעומת
30.9.200830.9.200731.12.200730.9.200731.12.2007

170,573169,721168,7190.51.1סך כל הנכסים
113,77596,911101,89917.411.7בוראשראי לצי
(19.9)(26.0)29,86040,34337,278ניירות ערך

(2.8)(2.0)126,917129,555130,518בורפיקדונות הצי
בות אמצעים הוניים, לר

(4.1)(3.6)8,9669,3049,351זכויות בעלי מניות חיצוניים 
(4.7)(4.3)8,7729,1689,204הון עצמי 

יחסים†פיננסיים

30.9.200830.9.200731.12.2007
באחוזים

5.35.55.5אמצעים�הוניים�ביחס�לסך�כל�הנכסים
10.610.510.9בי�סיכוןיחס הון�לרכי
0.460.470.41בורבות�מסופקים�ביחס�לאשראי�לציההפרשה�לחו

66.757.160.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםאשראי�לצי
89.674.878.1בורבור�ביחס�לפיקדונות�הציאשראי�לצי

74.476.377.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםפיקדונות�הצי
46.253.350.8הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות 
הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות, 

46.754.552.2בים מסוימים כמפורט בדוח הדירקטוריוןבניטרול רכי
74.5 76.071.7ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות 

הודעה לעיתונות
ליום ∞≤ בספטמבר¨ ∏∞∞≥דוחות כספיים מאוחדים
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