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עיקרי הנתונים לרבעון הראשון של שנת 2009

רווח נקי - 140 מיליון ש"ח

ברבעון המקביל אשתקד - 35 מיליון ש"ח

עליה של 300.0%

התשואה להון העצמי - 6.5% על בסיס שנתי

ברבעון המקביל אשתקד - 1.5%

בכל שנת 2008 - 2.7%

יחס ההון לרכיבי סיכון - 10.42%

בסוף שנת 2008 - 10.27%
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דבר המנכ"ל 
גיורא עופר

הדוחות הכספיים של קבוצת דיסקונט לרבעון הראשון של שנת 2009 מציגים רווח נקי של 140 מיליון

ש"ח ותשואה על ההון של 6.5%. הקבוצה ממשיכה להפגין גידול בכל הפרמטרים העסקיים לרוחב מגזרי

הפעילות השונים. התוצאות אף מרשימות יותר בשים לב למשבר הכלכלי הגלובלי שפוגע בסביבה

העסקית בה פועל הבנק.

התוצאות הכספיות של הבנק ברבעון הראשון מדגישות את אסטרטגיית הבנק להתמקד בליבת העסקים

הבנקאית. 

המאזן של הבנק משקף גידול רציף בפיקדונות הציבור ובהיקף האשראי. יחד עם זאת שומר הבנק על

יחס הלוואות לפיקדונות נמוך שמשקף את הנזילות הגבוהה של הבנק.

עסקי הליבה הבנקאיים ימשיכו להוות את מקור ההכנסה המרכזי והעיקרי של קבוצת דיסקונט, תימשך

ההתמקדות בעיבוי בסיס ההון ובליווי לקוחותינו בארץ ובעולם בצרכיהם הבנקאיים והפיננסיים.

בכבוד רב

גיורא עופר, מנהל כללי 
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ביום 31 במאי 2009 אישר דירקטוריון בנק דיסקונט לישראל את הדוחות הכספיים
המאוחדים הבלתי מבוקרים ליום 31 במרס 2009.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009 הסתכם
ב-140 מיליון ש"ח, לעומת 35 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של
300.0%. התשואה להון בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009 הגיעה ל-6.5%,

על בסיס שנתי, לעומת 1.5% ברבעון המקביל אשתקד ו-2.7% בכל שנת 2008. 

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009, בהשוואה

לרבעון המקביל אשתקד:

ירידה בשיעור של 11.7% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.

עליה בשיעור של 171.0% בהפרשה לחובות מסופקים.

עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות, בשיעור של 27.8%, שהושפעה מעליה בעמלות תפעוליות, בשיעור של 9.0%, ירידה בסך

של 32 מיליון ש"ח בהפסדים מהשקעות במניות, ועליה בסך 71 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות שהושפעה בעיקר מרווחים שנרשמו

בקופת הפיצויים.

ירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות, בשיעור של 0.8%, שהושפעה מירידה בשיעור של 9.3% במשכורות והוצאות נלוות

(בעיקר מהשפעת הפסדים בקופת הפיצויים שנרשמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008, לעומת רווחים מהקופה

בתקופה המדווחת), עליה בשיעור של 13.4% באחזקה ופחת בניינים וציוד ועליה בשיעור של 14.2% בהוצאות אחרות.

חסכון במסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 86 מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009, לעומת הפרשה

למסים בסך של 133 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009 ב-20 מיליון

ש"ח לעומת רווח בסך של 10 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הפסד, נטו, מפעולות בלתי רגילות בסך של 17 מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009, לעומת 3 מיליון ש"ח

ברבעון המקביל אשתקד.

בניטרול הרכיבים המפורטים להלן:

146 מיליון ש"ח, לעומת 145 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.רווח נקי ברבעון הראשון של שנת 2009 -

היתה מגיעה לשיעור של 6.8% לעומת 6.4% ברבעון המקביל אשתקד.התשואה להון ברבעון הראשון של שנת 2009 -

הרכיבים שנוטרלו לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2009:

הפרשה לירידת ערך של איגרות חוב זמינות למכירה; רווחים מקופת הפיצויים; השפעת שלושה רבעים מההפרשה בגין הסכם שכר

על גידול בהתחייבויות בגין הפרשות נלוות לשכר; והפסדים ממכירת חברות מוחזקות.

הרכיבים שנוטרלו לשלושת החודשים הראשונים של שנת 2008:

הפסדים והפרשה לירידת ערך מניות זמינות למכירה; הפסדים מקופת הפיצויים; השפעת שלושה רבעים מההפרשה בגין הסכם שכר

על גידול בהתחייבויות בגין הפרשות נלוות לשכר; ועלות ביצוע שיפורים ובדיקות ב-א.די.בי. ניו יורק.



חברות מוחזקות עיקריות

חברה בת בבעלות מלאה של הבנק, מחזיקה במלוא המניות של אי. די. בי. ניו יורק, הבנק הגדול.,דיסקונט בנקורפ אינק

מבין הבנקים הישראליים הפועלים בחו"ל.

9 מיליון דולר, לעומת 17 מיליון דולר לרבעון המקביל, ירידה בשיעור של 47.1%, ולעומת 35 מיליון דולר בכל שנת 2008. רווח נקי -

5.6%, על בסיס שנתי, לעומת 11.0% ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת 5.5% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

11.8%, בהשוואה ל-12.1% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2009 -

רווח בסך של 287 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך 5 מיליוןהתרומה של השקעת הבנק בבנקורפ לתוצאות העסקיות -

ש"ח), לעומת הפסד בסך של 133 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של 9 מיליון ש"ח) ברבעון המקביל אשתקד.

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

26 מיליון ש"ח, לעומת סך של 34 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 23.5% ולעומת 148 מיליוןרווח נקי -

ש"ח בכל שנת 2008.

7.1%, על בסיס שנתי, לעומת שיעור של 10.2% ברבעון המקביל אשתקד, ו-10.3% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

12.8%, לעומת 12.7% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ביום 31 במרס 2009 -

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

11.4 מיליון ש"ח, לעומת 6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 78.1% ולעומת 28.4 מיליון ש"חרווח נקי -

בכל שנת 2008.

ולעומת 3.2% בכל שנת 2008.על בסיס שנתי, לעומת 3.0% ברבעון המקביל אשתקד,, 5.2%תשואה להון העצמי -

10.8%, בדומה ליום 31 בדצמבר 2008. יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2009 -

הבנק מחזיק ב-26.4%חברה כלולה של הבנק. ליום 31 במרס 2009הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,

מהון המניות וב-11.1% מזכויות ההצבעה.

29 מיליון ש"ח, לעומת 24 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה חלקו של הבנק ברווח הנקי של הבנק הבינלאומי -

של 20.1%.

8%, על בסיס שנתי, לעומת 6.6% ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת 2.9% בכל שנת 2008.תשואה להון - 

12.8%, לעומת 12.3% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2009 -

ליום 31 במרס 2009 הבנק החזיק 71.8% מזכויות ההון ו-79.0%כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל"),

מזכויות הצבעה.

57 מיליון ש"ח, לעומת 52 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 9.6%.רווח נקי -

33 מיליון ש"ח, לעומת 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.התרומה של כאל לרווח הנקי של הבנק -

21.3%, לעומת 18.7% בסוף שנת 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 31 במרס 2009 -
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים 

רווחיות

בעון שהסתיים ב�31 במרסלר

שינוי20092008

באחוזיםבמיליוני ש"ח

(11.7)9401,065בות מסופקיםרווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחו

25293171.0בות מסופקיםהפרשה לחו

(29.2)972 688בות מסופקיםרווח מפעולות מימון לאחר הפרשה לחו

71756127.8הכנסות תפעוליות ואחרות 

6425899.0מזה: עמלות תפעוליות

(0.8)1,357 1,346הוצאות תפעוליות ואחרות 

(66.5)59176ילות לפני מסיםרווח מפעולות רג

14543237.2ילות לאחר מסיםרווח מפעולות רג

14035300.0רווח נקי

(0.7)146145בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותרווח נקי בניטרול רכי

0.140.04ב (בש"ח)רווח נקי למניה בת 0.1 ערך נקו

6.51.5תשואה נטו להון, ב�%

6.86.4בים המפורטים בגוף ההודעה לעיתונותתשואה נטו להון, ב�%, בניטרול רכי

מאזן

שינוי באחוזים לעומת31.3.200931.3.200831.12.2008 

31.12.2008 31.3.2008במיליוני ש"ח

193,377169,771182,24813.96.1סך כל הנכסים

3.3 120,620103,654116,80016.4בוראשראי לצי

14.0 (2.1)35,94836,71131,535ניירות ערך

146,629127,969139,23214.65.3בורפיקדונות הצי

2.1 (1.6)9,2089,3559,023בות זכויות בעלי מניות חיצונייםאמצעים הוניים, לר

1.9(2.5)8,9659,1948,797הון עצמי 
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

יחסים�פיננסיים

 31.3.200931.3.200831.12.2008

באחוזים

4.85.55.0אמצעים�הוניים�ביחס�לסך�כל�הנכסים

10.4210.9710.27בי�סיכוןיחס הון�לרכי

0.790.340.64בורבות�מסופקים�ביחס�לאשראי�לציההפרשה�לחו

62.461.164.1בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםאשראי�לצי

82.381.083.9בורבור�ביחס�לפיקדונות�הציאשראי�לצי

75.875.476.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםפיקדונות�הצי

53.341.347.3הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות 

81.283.579.6ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות 



www.discountbank.co.il


