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דוחות כספיים מאוחדים
במרס ∏∞∞≥≤±ליום 



עיקרי הנתונים 

לרבעון הראשון של

שנת ∏∞∞≥

רווח נקי ≠ μ≤ מיליון ש¢ח ברבעון הראשון של שנת ∏∞∞≥

לעומת 205 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

רווח נקי ≠ ≤π מיליון ש¢ח 

בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות
לעומת 264 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

התשואה להון העצמי — •Æμ± על בסיס שנתי

לעומת 10.7% בתקופה המקבילה אשתקד
ושיעור של 14.7% בכל שנת 2007 

 ¥Æ±• — התשואה להון העצמי

בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות
לעומת 13.9% בתקופה המקבילה אשתקד 

ושיעור של 10.7% בכל שנת 2007

יחס ההון לרכיבי סיכון — •±±

לעומת 10.9% בסוף שנת 2007

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו
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דבר המנכ¢ל

גיורא עופר

תנופת העשייה, ההרחבה והשיפור בעסקי הליבה של הבנק והקבוצה, לא קיבלו ברבעון הנוכחי
ביטוי מלא בשורת הרווח הנקי.

בתוצאות הרבעון נכללות השפעות חשבונאיות ואחרות הנובעות משוק ההון, שעיקרן מורכב
מהתאמות לשווי הוגן של מכשירים פיננסים נגזרים, הפסד בקופת הפיצויים, העמסת מלוא

ההפרשה השנתית להוצאות שכר וכן מהשפעות בגין שינוי בשערי החליפין.
הגידול בפעילות העסקית נמשך גם ברבעון הנוכחי ובא לידי ביטוי בצמיחה באשראי ובהרחבה

משמעותית של הפעילות הבנקאית בקרב כל מגזרי הלקוחות.

22,000 לקוחות חדשים עובדי מדינה ורבים אחרים המתווספים מידי יום, נתח השוק במשכנתאות
שמתייצב על 15% ברבעון הראשון, ההרחבה המשמעותית בפעילות מול לקוחות המגזר העסקי
והמסחרי - אלה הם רק חלק מהגורמים להרחבת הפעילות הבנקאית של דיסקונט שימשיכו להוות

מנועי צמיחה גם לשנים הבאות.

דיסקונט ניו יורק משפר את תוצאותיו בהדרגה וגם בחברות הבת האחרות כ.א.ל ומרכנתיל נמשכת
מגמת צמיחה ושיפור בתוצאות - בחלקן יש להתייחס לשינויים בשווקים.

ההתמקדות בהרחבת הפעילות הבנקאית המסורתית, ביחד עם מגוון תחומי העיסוק והפיזור
הגיאוגרפי בארץ ובעולם, מהווים מנועי צמיחה המאפשרים לבנות תשתית לשיפור התוצאות
העסקיות. אלה, לצד יכולת הונית מבוססת ופיזור סיכונים, תומכים בהמשך מימוש התוכנית

האסטרטגית של צמיחה מואצת בשנים הקרובות.

בכבוד רב,
גיורא עופר
מנהל כללי

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

הסתכם ב≠μ≤ מיליון ש¢ח¨ לעומת μ∞≥ מיליון ש¢ח בתקופה המקבילה אשתקד¨

Æ∏∂Æ≥• ירידה בשיעור של

להערכת הבנק, אין בירידה ברווח כדי להצביע על שינוי המגמה החיובית בעסקי הליבה של הבנק
ובהתאם לכך, בשלב זה, אין בכוונת הבנק לשנות את יעדי תוכנית העבודה לשנת 2008. 

הירידה ברווח הנקי נבעה מהגורמים העיקריים הבאים:

הפרשי עיתוי במדידת הרווח החשבונאי בעסקאות במכשירים פיננסיים נגזרים עקב אי-הקבלה�
ברישומים החשבונאיים בין שווים של נכסי הבסיס בגין עסקאות אלה, אשר נמדד על בסיס
צבירה, לבין שווים של המכשירים הנגזרים ששימשו לחיסוי נכסי הבסיס, אשר נמדד על בסיס

שווי הוגן.

ההוצאות ברבעון הראשון של שנת 2008 כוללות את מלוא הגידול בהוצאות לשכר בגין הפרשה�
להסכם השכר בבנק ובחברה מאוחדת לשנת 2008.

הפסד שנרשם בקופת הפיצויים של הבנק בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008, כתוצאה�
מהשינויים בשוקי ההון, אשר נכלל בהוצאות השכר, לעומת רווח בתקופה המקבילה אשתקד.

להלן ההשפעות של הגורמים העיקריים על התוצאות העסקיות של הקבוצה ברבעון הראשון
של שנת 2008, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד:

עליה בשיעור של 4.2% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.�

ירידה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 14.0% שהושפעה מירידה ברווחים מהשקעות�
במניות (שכללו בתקופה המקבילה אשתקד רווחים בסך של 52 מיליון ש"ח מחברה שמניותיה
שימשו כבטוחה להלוואה שקיבל לווה מסוים), ומירידה בשיעור של 70.6% בהכנסות אחרות
(שהושפעה בעיקר מירידה בהכנסות מקופות גמל וקרנות נאמנות), שקוזזו בחלקן מעליה

בעמלות תפעוליות בשיעור של 7.0%.

עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 10.1%, שהושפעה מעליה בשיעור של �9.1%
במשכורות והוצאות נלוות (בעיקר מהשפעת הפסדים בקופת הפיצויים שנרשמו בשלושת
החודשים הראשונים של 2008, לעומת רווחים מהקופה בתקופה המקבילה אשתקד), עליה

בשיעור של 13.7% באחזקה ופחת בניינים וציוד ועליה בשיעור של 10.3% בהוצאות אחרות.

חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם בשלושת החודשים�
הראשונים של שנת 2008 בסך של 10 מיליון ש"ח לעומת 41 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה

אשתקד, ירידה בשיעור של 75.6%.

ביום ∞≤ במאי ∏∞∞≥

אישר דירקטוריון 

בנק דיסקונט לישראל

את הדוחות הכספיים

המאוחדים הבלתי

מבוקרים ליום 

±≤ במרס ∏∞∞≥



חברות מוחזקות

עיקריות

הודעה לעיתונות
ליום ±≤ במרס¨ ∏∞∞≥דוחות כספיים מאוחדים
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בניטרול הרכיבים שלהלן, הרווח הנקי לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 היה
מסתכם ב-93 מיליון ש"ח, לעומת 264 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה

בשיעור של 64.8%.
הרכיבים שנוטרלו הם, השפעה של שלושה רבעים מההפרשה בגין הסכם שכר על גידול

בהתחייבויות בגין הפרשות נלוות לשכר ועלות ביצוע שיפורים ובדיקות ב-א.די.בי. ניו יורק.
בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008 הגיעה לשיעור של 1.5%, התשואה להון העצמי

על בסיס שנתי, לעומת 10.7% בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעור של 14.7% בכל שנת 2007. 
בניטרול הרכיבים האמורים, התשואה להון העצמי בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008
היתה מגיעה לשיעור של 4.1% לעומת 13.9% בתקופה המקבילה אשתקד, ושיעור של 10.7% בכל

שנת 2007.

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

של ישראל דיסקונט בנק אוף ניו יורק¨ הבנק הגדול מבין הבנקים הישראליים

Æהפועלים בחו¢ל

17 מיליון דולר, לעומת 10 מיליון דולר לתקופה המקבילה, ולעומת 38 מיליון דולר בכלרווח נקי -
שנת 2007. 

11.8%, על בסיס שנתי, לעומת 7.0% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומתתשואה להון העצמי -
6.8% בכל שנת 2007.

10.56%, בהשוואה ל-11.01% ביום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2008 -
הפסד בסך של 133 מיליון ש"חהתרומה של השקעת הבנק בבנקורפ לתוצאות העסקיות -

(לאחר ניכוי הפרשה למס בסך 9 מיליון ש"ח), לעומת הפסד בסך של 8 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי
הפרשה למס בסך של 8 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.

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

הסתכם ב-34 מיליון ש"ח, לעומת סך של 44 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.רווח נקי -
10.2%, על בסיס שנתי, לעומת שיעור של 15.9% בתקופה המקבילהתשואה להון העצמי -

אשתקד, ו-17.2% בכל שנת 2007.
12.9%, לעומת 13.2% ביום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2008 -

ליום ±≤ במרס ∏∞∞≥¨ החזיק הבנק ב≠•∞∞± מהוןבנק דיסקונט למשכנתאות בע¢מ¨

Æומכוח ההצבעה

6.4 מיליון ש"ח, לעומת 5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 26.2 מיליוןרווח נקי -
ש"ח בכל שנת 2007.

3.0%, על בסיס שנתי, לעומת 4.1% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומתתשואה להון העצמי -
3.0% בכל שנת 2007.

9.9%, לעומת 10.6% ביום 31 בדצמבר 2007. יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2008 -



חברות מוחזקות

עיקריות ©המשך®

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

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

חלקו של הבנק ברווח הנקי של הבנק הבינלאומי - 24 מיליון ש"ח, לעומת 32 מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.

6.6%, על בסיס שנתי, לעומת 10.5% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 14.6%תשואה להון -
בכל שנת 2007.

11.6%, לעומת 11.4% ביום 31 בדצמבר 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2008 -

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

Æמזכויות הצבעה ∑πÆ∞•≠ו

52 מיליון ש"ח, לעומת 43 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור רווח נקי -
של 21%.

התרומה של כאל לתוצאות העסקיות של הבנק - 26 מיליון ש"ח, לעומת 18 מיליון ש"ח בתקופה
המקבילה אשתקד.

15.5%, לעומת 14.6% בסוף שנת 2007.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2008 -

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו
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נתונים עיקריים

מהדוחות הכספיים

המאוחדים 

רווחיות

בעון שהסתיים ב�31 במרסלר

שינוי20082007

באחוזיםבמיליוני ש"ח

1,0651,0224.2בות מסופקיםרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחו

(3.1)9396בות מסופקיםהפרשה לחו

9265.0 972בות מסופקיםרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחו

(14.0)558649הכנסות תפעוליות ואחרות 

5685317.0מזה: עמלות תפעוליות

1,23010.1 1,354הוצאות תפעוליות ואחרות 

(49.0)176345ילות לפני מסיםרווח מפעולות רג

(75.8)43178ילות לאחר מסיםרווח מפעולות רג

(82.9)35205רווח נקי

(64.8)93264בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותרווח נקי בניטרול רכי

0.040.21ב רווח נקי למניה אחת בת 0.1 ש"ח ערך נקו

1.510.7תשואה נטו להון, ב�%

בים תשואה נטו להון, ב�%, בניטרול רכי
4.113.9המפורטים בגוף ההודעה לעיתונות

מאזן

שינוי באחוזים לעומת

31.3.200831.3.200731.12.200731.3.200731.12.2007

169,375162,594168,7194.20.4סך כל הנכסים

103,76190,789101,89914.31.8בוראשראי לצי

(1.5)(7.4)36,71139,62737,278ניירות ערך

(2.3)127,466126,852130,5180.5בורפיקדונות הצי

בות אמצעים הוניים, לר
9,3568,6569,3518.10.1זכויות בעלי מניות חיצוניים 

(0.1)9,1948,2389,20411.6הון עצמי 

יחסים†פיננסיים

31.3.200831.3.200731.12.2007

באחוזים

5.55.35.5אמצעים�הוניים�ביחס�לסך�כל�הנכסים

11.010.4610.9בי�סיכוןיחס הון�לרכי

0.340.400.41בורבות�מסופקים�ביחס�לאשראי�לציההפרשה�לחו

61.355.860.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםאשראי�לצי

81.471.678.1בורבור�ביחס�לפיקדונות�הציאשראי�לצי

75.378.077.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםפיקדונות�הצי

41.252.850.8הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות 

הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות, 
44.257.152.2בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותבניטרול רכי

83.473.674.5ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות 

הודעה לעיתונות
ליום ±≤ במרס¨ ∏∞∞≥דוחות כספיים מאוחדים
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