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עיקרי הנתונים למחצית הראשונה של שנת 2009

ברבעון השני של 2009:

רווח נקי - 337 מיליון ש"ח 
עליה של 52.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד 

התשואה להון העצמי - 15.8% על בסיס שנתי  
9.9% בתקופה המקבילה אשתקד 

בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות:

רווח נקי - 223 מיליון ש"ח
עליה של 54.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

התשואה להון העצמי - 10.2% על בסיס שנתי
6.4% בתקופה המקבילה אשתקד 

במחצית הראשונה של 2009:

רווח נקי - 477 מיליון ש"ח 
עליה של 86.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

התשואה להון העצמי - 11.0% על בסיס שנתי
5.6% בתקופה המקבילה אשתקד 

בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות:

רווח נקי - 369 מיליון ש"ח
עליה של 27.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

התשואה להון העצמי - 8.4% על בסיס שנתי 
6.4% בתקופה המקבילה אשתקד 

יחס ההון לרכיבי סיכון - 11.49% 
ליום 31 בדצמבר 2008 - 10.22%

בהתחשב בהנפקות של הון משני עליון בחודשים 
יולי ואוגוסט 2009, היה יחס ההון לרכיבי סיכון 

מגיע ל-12.08% במונחי 30 ביוני 2009.
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דבר המנכ"ל 
גיורא עופר

הדוחות הכספיים של קבוצת דיסקונט ליום 30 ביוני 2009 מציגים רווח נקי לרבעון השני של 337 מיליון ש"ח

ותשואה להון של 15.8% ורווח למחצית הראשונה של 477 מיליון ש"ח ותשואה להון של 11%.

המשך הצמיחה בבסיס ההכנסות תוך ניהול מבוקר של רמת ההוצאות מאפשרים את השיפור ברווחיות

הקבוצה. 

ב-30 ביוני 2009, הגיעה קבוצת דיסקונט להלימות הון כוללת של 11.5% והון ראשוני של 8.08%. המשך

הפעולות שנעשו לאחר תאריך המאזן הביאו את הלימות ההון ל-12.08% במונחי סוף יוני 2009. 

דירקטוריון הבנק אישר בסוף חודש אוגוסט עדכון לתוכנית האסטרטגית, המאמץ מחדש את יעדי 

הגידול הדו ספרתי ברווח מפעולות רגילות והשיפור ביחסים התפעוליים, תוך עדכון יעד התשואה להון 

לשנים 2010-11 לטווח שבין 9% ל-11%. בנוסף אישר הדירקטוריון ב-30 באוגוסט פרסום תשקיף מדף

אשר מאפשר לבנק המשך גיוס הון במסלולים השונים.

הבנק מצליח גם בתקופה לא פשוטה העוברת על השווקים, להמשיך וללוות את לקוחותיו במגזרי הפעילות

השונים, לגייס לקוחות חדשים ולהרחיב את היקפי הפעילות בכל מגזרי העשייה העסקית. 

ניהול סיכונים מוקפד, המשך השבחת איכות הנכסים, שיפור ביחסי הלימות ההון ושמירה על רמת נזילות

גבוהה, מאפשרים לבנק להמשיך ולממש את תוכניותיו העסקיות תוך שיפור בתוצאות הכספיות. 

בכבוד רב

גיורא עופר, מנהל כללי 
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ביום 31 באוגוסט 2009 אישר דירקטוריון בנק דיסקונט לישראל את הדוחות הכספיים
המאוחדים הבלתי מבוקרים ליום 30 ביוני 2009

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט במחצית הראשונה של שנת 2009 הסתכם ב-477 מיליון ש"ח,
לעומת 256 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 86.3%.

התשואה להון במחצית הראשונה של שנת 2009 הגיעה ל-11.0%, על בסיס שנתי, לעומת
5.6% בתקופה המקבילה אשתקד ו-2.7% בכל שנת 2008.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2009, בהשוואה לתקופה

המקבילה אשתקד:

עליה בשיעור של 108.2% בהפרשה לחובות מסופקים.

עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 24.3% שהושפעה מעליה בעמלות תפעוליות, בשיעור של 9.5%, עליה בסך

של 40 מיליון ש"ח ברווחים מהשקעות במניות ועליה בסך של 136 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות, שהושפעה בעיקר מרווחים

שנרשמו בקופות הפיצויים.

עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות, בשיעור של 2.7%, שהושפעה מירידה בשיעור של 0.5% במשכורות והוצאות נלוות, עליה

בשיעור של 11.8% באחזקה ופחת בניינים וציוד ועליה בשיעור של 4.0% בהוצאות אחרות.

הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 225 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2009, לעומת סך של 

332 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2009 בסך של 190 מיליון

ש"ח לעומת סך של 34 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח במחצית הראשונה של שנת 2009, כולל סך של 

130 מיליון ש"ח, בגין ביטול ההפרשה למס בגין ההשקעה בבנק הבינלאומי הראשון.

הפסד, נטו, מפעולות בלתי רגילות בסך של 18 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2009, לעומת 4 מיליון ש"ח בתקופה

המקבילה אשתקד.

בניטרול הרכיבים המפורטים להלן:

369 מיליון ש"ח, לעומת 289 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.רווח נקי במחצית הראשונה של 2009 -

8.4% לעומת 6.4% בתקופה המקבילה אשתקד.התשואה להון במחצית הראשונה של 2009 -

הרכיבים שנוטרלו למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2008 ו-2009:

הפרשה לירידת ערך של איגרות חוב זמינות למכירה; הפסדים והפרשה לירידת ערך מניות זמינות למכירה; רווחים מקופות הפיצויים;

השפעת ההפרשה בגין הסכם השכר על גידול בהתחייבויות בגין הפרשות נלוות לשכר.

בגין המחצית הראשונה והרבעון השני של 2009 נוטרלו גם הרכיבים שלהלן:

ביטול מסים נדחים בגין שנים קודמות; הפסדים ממכירת חברות מוחזקות (במחצית השנה בלבד); ביטול ההפרשה למס בגין

ההשקעה בבינלאומי.

בגין המחצית הראשונה והרבעון השני של 2008 נוטרלו גם הרכיבים שלהלן:

הוצאות פרישה מרצון; עלות ביצוע שיפורים ובדיקות באי די בי ניו יורק; סגירת שומות וביטול הפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי כאל.
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חברות מוחזקות עיקריות - נתונים למחצית הראשונה של 2009

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

הבנק הגדול מבין הבנקים הישראליים הפועלים בחו"ל.

15 מיליון דולר, לעומת 31 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 35 מיליון דולר בכל שנת 2008. רווח נקי -

4.9%, על בסיס שנתי, לעומת 9.6% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 5.5% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

12.0%, בהשוואה ל-12.1% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2009 -

רווח בסך של 131 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך התרומה של השקעת הבנק בבנקורפ לתוצאות העסקיות -

8 מיליון ש"ח), לעומת הפסד בסך של 223 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של 14 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.

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

98 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד ולעומת 148 מיליון ש"ח בכל שנת 2008.רווח נקי -

13.1%, על בסיס שנתי, לעומת 14.4% בתקופה המקבילה אשתקד ו-10.3% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

12.7%, לעומת 12.4% ביום 31 בדצמבר 2008.יום 30 ביוני 2009 -יחס ההון לרכיבי סיכון ל

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

18.3 מיליון ש"ח, לעומת 15.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 20.6% ולעומת 28.4 מיליוןרווח נקי -

ש"ח בכל שנת 2008.

4.1%, על בסיס שנתי, לעומת 3.5% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 3.2% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

10.5%, לעומת 10.8% ביום 31 בדצמבר 2008. יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2009 -

חברה כלולה של הבנק. ליום 30 ביוני 2009 הבנק החזיק ב-26.4%הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,

מהון המניות וב-11.1% מזכויות ההצבעה.

249 מיליון ש"ח, לעומת 186 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 33.9%.רווח נקי -

66 מיליון ש"ח, לעומת 47 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליהחלקו של הבנק ברווח הנקי של הבנק הבינלאומי - 

בשיעור של 40.4%.

8.8%, על בסיס שנתי, לעומת 6.8% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 2.9% בכל שנת 2008.תשואה להון -

13.9%, לעומת 12.3% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2009 - 

חברה בת של הבנק. ליום 30 ביוני 2009 הבנק החזיק 71.8% מזכויותכרטיסי אשראי לישראל בע"מ ("כאל"),

ההון ו-79.0% מזכויות הצבעה.

129 מיליון ש"ח, לעומת 108 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 19.4%.רווח נקי - 

76 מיליון ש"ח, לעומת 61 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.התרומה של כאל לתוצאות העסקיות של הבנק -

21.0%, לעומת 19.9% בסוף שנת 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 ביוני 2009 -
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים

רווחיות

ל�6 חודשים שהסתיימו ב�30 ביוניבעון שהסתיים ב�30 ביונילר

שינוי20092008שינוי20092008

באחוזיםבמיליוני ש"חבאחוזיםבמיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 
1,2661,13211.82,2062,1970.4בות מסופקיםלחו

23113966.2483232108.2בות מסופקיםהפרשה לחו

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה 
(12.3)9934.21,7231,965 1,035בות מסופקיםלחו

75360923.61,4781,18924.3הכנסות תפעוליות ואחרות 

64757512.51,2971,1849.5מזה: עמלות תפעוליות

1,1907.62,6352,5662.7 1,281הוצאות תפעוליות ואחרות

(3.7)50741223.1566588ילות לפני מסיםרווח מפעולות רג

34125633.2(8.0)196213ילות לאחר מסיםרווח מפעולות רג

33822252.349526090.4ילות רווח נקי מפעולות רג

33722152.547725686.3רווח נקי

בים המפורטים רווח נקי בניטרול רכי
22314454.936928927.7בגוף ההודעה לעיתונות

0.340.230.490.26ב (בש"ח)רווח נקי למניה בת 0.1 ש"ח ערך נקו

15.89.911.05.6תשואה נטו להון, ב�% 

בים תשואה נטו להון, ב�%, בניטרול רכי
10.26.48.46.4המפורטים בגוף ההודעה לעיתונות

מאזן

שינוי באחוזים לעומת30.6.200930.6.200831.12.2008 

30.6.200831.12.2008במיליוני ש"ח

189,882167,469182,17513.44.2סך כל הנכסים

0.2 117,091107,191116,8009.2בוראשראי לצי

19.7 37,75134,67931,5358.9ניירות ערך

143,064126,945139,23212.72.8בורפיקדונות הצי

8.6 9,8009,4329,0233.9בות זכויות בעלי מניות חיצונייםאמצעים הוניים, לר

9,5379,2558,7973.08.4הון עצמי 



נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

יחסים�פיננסיים

 30.6.200930.6.200831.12.2008

באחוזים

5.25.65.0אמצעים�הוניים�ביחס�לסך�כל�הנכסים

11.4910.9610.22בי�סיכון יחס הון�לרכי

0.780.410.64בור בות�מסופקים�ביחס�לאשראי�לציההפרשה�לחו

61.764.064.1בור�ביחס�לסך�כל�הנכסיםאשראי�לצי

81.884.483.9בור בור�ביחס�לפיקדונות�הציאשראי�לצי

75.375.876.4בור�ביחס�לסך�כל�הנכסים פיקדונות�הצי

56.146.348.1הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות התפעוליות

71.575.879.8ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות
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