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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

עיקרי הנתונים לשנת 2009

 רווח נקי - 923 מיליון ש"ח לעומת 245 מיליון ש"ח 
בשנת 2008, גידול בשיעור של 277%

התשואה להון העצמי - 9.8%, לעומת 2.7% בשנת 2008

 רווח נקי מפעולות רגילות - 943 מיליון ש"ח לעומת 255 מיליון ש"ח בשנת 2008, 

גידול בשיעור של 270%.

רווח נקי ברבעון הרביעי - 154 מיליון ש"ח לעומת הפסד 
בסך של 121 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

התשואה להון העצמי ברבעון הרביעי - 6.3% לעומת שיעור שלילי של 5.5% 
ברבעון המקביל אשתקד

יחס הון לרכיבי סיכון - 13.12%. יחס הון ראשוני - 8.8%

12.06% - )II יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל
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הודעה לעיתונות 2009

דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 בדצמבר

גיורא עופרד"ר יוסי בכר

דבר היו"ר והמנכ"ל

בשנת 2009 המשיכה קבוצת דיסקונט לבסס את מעמדה כאחת משלוש הקבוצות הבנקאיות המובילות בישראל. התוצאות וההישגים 

של הקבוצה ב-2009 בולטים במיוחד על רקע האווירה הכלכלית שאפיינה את תחילת השנה ורמת אי הוודאות ששררה בשווקים. 

שנת 2009 עמדה בסימן חיזוק בסיס ההון של הבנק, הקצאתו המיטבית בין הפעילויות השונות בקבוצה וליווי עסקי של לקוחותינו 

בהתמודדותם עם המשבר. במהלך השנה גייס הבנק כ-2.2 מיליארד ש"ח במכשירי הון שונים ושם דגש מיוחד על ניהול אחראי 

ומוקפד של נכסי הסיכון. פעולות אלה אפשרו לבנק לסיים את השנה עם יחס הלימות הון של 12.06% במונחי באזל II, תוך 

הצגת רווח נקי בסך של 923 מיליוני ש"ח ותשואה להון של 9.8%.

במהלך שנת 2009 המשיך הבנק ביישום התכנית האסטרטגית הרב שנתית: נסגרה סופית מערכת היוניסיס, עובדה המציבה 

את תשתית המחשוב של הבנק בשורה אחת עם הבנקים המפותחים בעולם; נמשכה ההטמעה של תפיסת הסניפים הייחודית 

לדיסקונט, המכוונת לשיפור השירות ללקוח; חלה התקדמות ביישום פרויקט "ארגון רזה", שבמרכזו הוצאת הפעילות התפעולית 

מהסניפים וייעול שיטות העבודה; וננקטו פעולות שונות שתכליתן חיזוק הסינרגיה והממשל התאגידי ברמת הבנק והקבוצה.

חברות הבת של הבנק המשיכו גם השנה להוות גורם חשוב בהצלחה של הקבוצה. בנק מרכנתיל דיסקונט סיים את השנה עם רווח 

נקי של 180 מיליון ש"ח ותשואה להון של 11.1%, תוך שהוא ממשיך בתנופת הסינוף ומגביר את המיקוד במגזרי פעילות בעלי 

פוטנציאל צמיחה גבוה. רווחי דיסקונט משכנתאות גדלו בכ-9.2% לסכום של 31 מיליון ש"ח. בכא"ל, לצד הקשיים והאתגרים, 

הושג רווח של 249 מיליון ש"ח, הודות לגידול במספר הכרטיסים ובמחזור הפעילות. ובנק דיסקונט ניו יורק, שעמד בעין הסערה 

בראשית 2009, סיים את השנה עם רווח נקי של 44 מיליון $, גידול של למעלה מ-25% בהשוואה לשנה קודמת ותוצאה מרשימה 

בהתחשב בסביבה העסקית האמריקאית בה הוא פועל. 

קבוצת דיסקונט נכנסת לשנת 2010 כשהיא נשענת על אדנים יציבים במיוחד: ליבת עסקים בנקאיים צומחת, בסיס הון איתן 

ומהלכים עסקיים התומכים בהמשך השיפור בתוצאות העסקיות. משאבים אלה, יחד עם התמורה הצפויה ממכירת אחזקתנו 

במניות הבנק הבינלאומי, יאפשרו לקבוצה להעמיק את פעילותה בתחום האשראי, להגדיל את תמהיל השירותים בתחום שוק 

ההון ולהעצים תחומי פעילות בהם אנו נהנים מיתרון יחסי ומובילות. את כל אלה נעשה תוך שיתוף פעולה עם גורמי הפיקוח 

ומתוך מחויבות חברתית עמוקה לסביבה ולקהילה בה אנו פועלים.

בשנת 2010 בכוונתנו להציג תכנית אסטרטגית מעודכנת לשנים 2011-2015. בבסיס התכנית תעמוד חובתנו ליצירת ערך עבור 

בעלי המניות ומחויבותנו למתן שירות איכותי, חדשני ובטוח ללקוחותינו. אנו מאמינים שיחד עם העובדים והמנהלים בקבוצת 

דיסקונט, נצליח להשיג את המטרות שנציב לפנינו ולהצעיד את הקבוצה לצמיחה ולשגשוג.

גיורא עופר ד"ר יוסי בכר   

מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון   
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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

 הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בשנת 2009 הסתכם ב-923 מיליון ש"ח, 
לעומת סך של 245 מיליון ש"ח בשנת 2008. התשואה להון בשנת 2009 הגיעה 

ל-9.8% לעומת 2.7% אשתקד.

 הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בשנת 2009, בהשוואה לתקופה 

המקבילה אשתקד:

עליה בשיעור של 15.3% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.  _

_  עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות, בשיעור של 20.1%, שהושפעה מעליה בעמלות תפעוליות בשיעור של 

5.2%, עליה של 146 מיליון ש"ח ברווחים מהשקעות במניות ועליה בהכנסות אחרות בסך 242 מיליון ש"ח 

שעיקרה מרווחי הקופות לפיצויים.

רווח מפעולות רגילות של החברות הכלולות בסך 158 מיליון ש"ח לעומת הפסד בסך של 70 מיליון ש"ח.  _

הגורמים שקיזזו חלקית את העלייה ברווח בשנת 2009:

עליה בשיעור של 27.9% בהפרשה לחובות מסופקים.  _

עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 2.6%.  _

עליה בהפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 338 מיליון ש"ח.  _

התפתחויות עיקריות במאזן לשנת 2009 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

_  המאזן של קבוצת דיסקונט גדל בשיעור של 3.3% והסתכם ב-187.8 מיליארד ש"ח לעומת 181.1 מיליארד ש"ח 

בשנת 2008.

האשראי לציבור קטן בשיעור של 1.7% והסתכם ב-114.4 מיליארד ש"ח לעומת 116.5 מיליארד ש"ח בשנת 2008.  _

פיקדונות הציבור גדלו בשיעור 1.9% והסתכמו ב-141.8 מיליארד ש"ח לעומת 139.2 מיליארד ש"ח בשנת 2008.  _

ההון העצמי עלה בשיעור של 13.6% והסתכם ב-10 מיליארד ש"ח לעומת 8.8 מיליארד ש"ח בשנת 2008.  _
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נתונים לגבי חברות בת:

שנת 2009

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.446.6%14.9% מ' דולר

18011.1%13.1% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

313.4%12.1% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

24926.3%22.8% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

שנת 2008 

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.355.5%12.1% מ' דולר

14810.3%12.4% מ' ש"חבנק מרכנתיל דיסקונט 

28.43.2%10.8% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

27944.5%21.1% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(



6

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

רבעונישנתי                                                 

20092008

 שינוי 

20092008ב-%

 שינוי 

ב-%

 רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

4,7574,12715.31,22287340.0לחובות מסופקים

)26.5(99878027.9269366הפרשה לחובות מסופקים

3,0912,57320.18027457.6הכנסות תפעוליות ואחרות

5,4865,3482.61,4761,4680.5הוצאות תפעוליות ואחרות

)115(943255269.8156רווח )הפסד( נקי מפעולות רגילות

)121(923245276.7154רווח )הפסד( נקי לתקופה

10.75.412.00.7תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות ב-%

)5.5(9.82.76.3תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

 31 דצמבר 

2009

 31 דצמבר 

2008

 שינוי 

ב-%

187.8181.83.3סך כל המאזן

)1.7(114.4116.5אשראי לציבור

141.8139.21.9פיקדונות הציבור

10.08.813.6הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר

2009

31 בדצמבר

2008

5.55.0אמצעים הוניים ביחס לסך כל הנכסים

80.783.6אשראי לציבור לסך פיקדונות הציבור

13.1210.24ההון הכולל לנכסי הסיכון )יחס הלימות ההון(

8.87.4ההון הראשוני לנכסי הסיכון

0.830.64ההפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור

1.391.57מרווח פיננסי

69.979.8ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(
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בנק דיסקונט לישראל בע"מ

הנהלה ראשית: 

מגדל דיסקונט

רח' יהודה הלוי 23 

תל אביב 65136

www.discountbank.co.il

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל:

שרית וייס

דוברת הבנק

טל.03-5145516

טל. נייד: 052-2-461151

E-mail:spokes@discountbank.net



www.discountbank.co.il


