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עיקרי הנתונים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009

ברבעון השלישי של שנת 2009:

רווח נקי - 292 מיליון ש"ח
עליה של 165.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

התשואה להון העצמי - 12.7% על בסיס שנתי  
4.8% בתקופה המקבילה אשתקד

בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות:

רווח נקי - 314 מיליון ש"ח
עליה של 207.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

התשואה להון העצמי - 13.7% על בסיס שנתי
4.5% בתקופה המקבילה אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009: 

רווח נקי - 769 מיליון ש"ח
עליה של 110.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

התשואה להון העצמי - 11.3% על בסיס שנתי
5.3% בתקופה המקבילה אשתקד 

בניטרול הרכיבים המפורטים בהודעה לעיתונות:

רווח נקי - 748 מיליון ש"ח
עליה של 99.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

התשואה להון העצמי - 11.0% על בסיס שנתי
5.4% בתקופה המקבילה אשתקד

יחס ההון לרכיבי סיכון - 12.92%
ליום 31 בדצמבר 2008 - 10.23%
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דבר המנכ"ל גיורא עופר

קבוצת דיסקונט מציגה ברבעון השלישי של שנת 2009 רווח של 292 מיליוני ש"ח ותשואה להון של 12.7%.

הרווח לתשעת החודשים הראשונים 769 מיליוני ש"ח עם תשואה להון של 11.3%. הלימות ההון של

הקבוצה נכון ל-30 בספטמבר הינה 12.92%, כאשר ההון הראשוני עומד על 8.64%.

התוצאות הכספיות של הקבוצה משקפות את אסטרטגית הצמיחה של הבנק אשר מתווה מדיניות ברורה

של התמקדות בליבת העסקים הבנקאית, ליווי ותמיכה ללקוחותינו, תוך חיזוק הון הבנק. האסטרטגיה

מוכיחה את עצמה בגידול בהכנסות הן המימוניות והן התפעוליות, שיפור הרווחיות, יחסים תפעוליים

טובים ויחסי הלימות הון גבוהים.

הקבוצה תמשיך בצמיחה העסקית תוך שימת דגש על הבנקאות המסורתית בתחום העסקי ובתחום

הקמעונאי, ניהול סיכונים מוקפד, העמקת הקשר עם לקוחות הבנק הקיימים, גיוס לקוחות חדשים והמשך

גידול נתח השוק הבנקאי.

בכבוד רב

גיורא עופר, מנהל כללי 

דבר היו"ר שלמה זהר

לקראת תום תקופה בת ארבע שנים, בה אני מכהן כיו"ר קבוצת דיסקונט, אני גאה בתוצאות הכספיות

שמציגה הקבוצה, על כל מגזרי פעילותה, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009, וזאת על רקע

תקופת המשבר הפיננסי העולמי בשנה האחרונה.

התוצאות ברבעון האחרון, המציגות תשואה להון של 12.7%, הינן מהטובות בשנים האחרונות, ומצביעות

על המשך מגמת הצמיחה בפעילות הבנק, אשר נובעת מגידול בתחומי הבנקאות המסורתיים של הקבוצה,

ומיישום מרכיבים רבים של התכנית האסטרטגית הרב שנתית שהותוותה בתחילת הדרך.

יישום מדיניות ההתמקדות של חברות הבנות בתחומי ההתמחות שלהן הוכיחה את עצמה. בנק מרכנתיל

מציג רווחיות מצוינת, בנק דיסקונט למשכנתאות מגדיל את נתח השוק שלו, חברת כאל רושמת רווחי

שיא, וכמובן בנק דיסקונט בניו יורק שצלח את המשבר, מהקשים ביותר שידעה ארה"ב, ללא הפסד ואף

חזר לרווחיות יפה ברבעון האחרון.

בשנת 2009 הושם דגש על תהליכי התייעלות וחסכון, ובין היתר, על השלמתו המוצלחת של הפרויקט

לשדרוג מערכות המחשוב בבנק. כמו כן, הושם דגש על ניהול הסיכונים הקבוצתי, אושר קוד ממשל

תאגידי, והבנק נערך ליישום כללי באזל 2. בתחום יעדי הלימות ההון, הבנק עמד ביעדים שהציב לעצמו,

ואף מעבר לכך ומציג יחס הון לרכיבי סיכון בשיעור של 12.92%.

אין לי ספק, שלדיסקונט יש תשתית מצוינת ובסיס קבוצתי איתן ויציב. הוא ערוך בהחלט לתחרות

הצפויה לגדול בשוק המקומי בתחום הפיננסי, וימשיך ליזום מהלכים שיבססו את מעמדו כקבוצה בנקאית

מובילה ורווחית בשנים הבאות.

בכבוד רב

שלמה זהר, יו"ר הדירקטוריון



ביום 30 בנובמבר 2009 אישר דירקטוריון בנק דיסקונט לישראל את הדוחות הכספיים
המאוחדים הבלתי מבוקרים ליום 30 בספטמבר 2009.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הסתכם
ב-769 מיליון ש"ח, לעומת 366 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור

של 110.1%. 

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 הגיעה ל-11.3%, על בסיס
שנתי, לעומת 5.3% בתקופה המקבילה אשתקד ו-2.7% בכל שנת 2008.

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

לתקופה המקבילה אשתקד:

עליה בשיעור של 8.6% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.

עליה בשיעור של 76.1% בהפרשה לחובות מסופקים.

עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 25.3% שהושפעה מעליה בעמלות תפעוליות בשיעור של 6.2%, עליה בסך של

141 מיליון ש"ח ברווחים מהשקעות במניות ועליה בסך של 206 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות, שהושפעה בעיקר מרווחים שנרשמו

בקופות הפיצויים.

עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 3.4%, שהושפעה מעליה בשיעור של 3.3% במשכורות והוצאות נלוות ועליה

בשיעור של 8.8% באחזקה ופחת בניינים וציוד.

הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 477 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009, לעומת סך של

397 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העליה בהפרשה למסים הושפעה, בין היתר, מהשפעת הירידה בשיעור המס על

יתרת מסים נדחים, בסך של 37 מיליון ש"ח ומביטול מסים נדחים בגין שנים קודמות, בסך של 39 מיליון ש"ח.

חלקו של הבנק ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009 בסך של 

236 מיליון ש"ח לעומת סך של 26 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2009,

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

בניטרול הרכיבים המפורטים להלן:

748 מיליון ש"ח, לעומת 375 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים של 2009 -

11.0%, לעומת 5.4% בתקופה המקבילה אשתקד.התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של 2009 -

נוטרלה השפעת ההפרשה בגין הסכם השכר על גידולבגין תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי,לשנים 2008 ו-2009, 

בהתחייבויות בגין הפרשות נלוות לשכר. 

לשנת 2009 נוטרלו בנוסף הרכיבים שלהלן:

ביטול מסים נדחים בגין שנים קודמות; הפסדים ממכירת חברות מוחזקות; ביטול ההפרשהבגין תשעת החודשים הראשונים - 

השפעת הפחתת שיעורי מס חברות.בגין תשעת החודשים הראשונים והרבעון השלישי - למס בגין ההשקעה בבינלאומי. 

הרכיבים שלהלן:בנוסף לשנת 2008 נוטרלו 

בגין תשעת החודשיםסגירת שומות וביטול הפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי כאל. בגין תשעת החודשים הראשונים - 

הפסדים מירידת ערך של חברות מוחזקות.הראשונים והרבעון השלישי - 
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חברות מוחזקות עיקריות

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. 

29 מיליון דולר, לעומת 33 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 35 מיליון דולר בכל שנת 2008. רווח נקי - 

6.1%, על בסיס שנתי, לעומת 6.9% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 5.5% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

13.5%, בהשוואה ל-12.1% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2009 -

רווח בסך של 83 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של התרומה של השקעת הבנק בבנקורפ לתוצאות העסקיות -

16 מיליון ש"ח), לעומת הפסד בסך של 188 מיליון ש"ח (לאחר ניכוי הפרשה למס בסך של 18 מיליון ש"ח) בתקופה המקבילה אשתקד.

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

158 מיליון ש"ח, לעומת סך של 138 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 14.5%, ולעומת רווח נקי -

148 מיליון ש"ח בכל שנת 2008.

13.5%, על בסיס שנתי, לעומת 13.0% בתקופה המקבילה אשתקד ו-10.3% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

12.9%, לעומת 12.4% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2009 -

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

25.6 מיליון ש"ח, לעומת 25.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 0.8%, ולעומת 28.4 מיליון ש"חרווח נקי -

בכל שנת 2008.

3.8%, על בסיס שנתי, לעומת 3.9% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 3.2% בכל שנת 2008.תשואה להון העצמי -

10.4%, לעומת 10.8% ביום 31 בדצמבר 2008. יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2009 -

חברה כלולה של הבנק. ליום 30 בספטמבר 2009 הבנק החזיקהבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ,

ב-26.4% מהון המניות וב-11.1% מזכויות ההצבעה.

416 מיליון ש"ח, לעומת 241 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 72.6%.רווח נקי -

111 מיליון ש"ח, לעומת 64 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליהחלקו של הבנק ברווח הנקי של הבנק הבינלאומי -

בשיעור של 73.4%.

9.6%, על בסיס שנתי, לעומת 5.8% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת 2.9% בכל שנת 2008.תשואה להון -

14.3%, לעומת 12.3% ביום 31 בדצמבר 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2009 -

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

מזכויות ההון ו-79.0% מזכויות הצבעה.

202 מיליון ש"ח, לעומת 169 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 19.5%.רווח נקי -

121 מיליון ש"ח, לעומת 97 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.התרומה של כאל לתוצאות העסקיות של הבנק -

21.5%, לעומת 19.9% בסוף שנת 2008.יחס ההון לרכיבי סיכון ליום 30 בספטמבר 2009 - 
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים

רווחיות

ל 9 חודשים שהסתיימו ב 30 בספטמברבעון שהסתיים ב 30 בספטמברלר

שינוי20092008שינוי20092008

באחוזיםבמיליוני ש"חבאחוזיםבמיליוני ש"ח

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה 

1,3291,05725.73,5353,2548.6בות מסופקיםלחו

24618235.272941476.1בות מסופקיםהפרשה לחו

רווח מפעולות מימון לאחר הפרשה 

(1.2)87523.82,8062,840 1,083בות מסופקיםלחו

81163926.92,2891,82725.3הכנסות תפעוליות ואחרות 

6646630.21,9611,8466.2מזה: עמלות תפעוליות

1,3144.64,0103,8793.4 1,375הוצאות תפעוליות ואחרות

519200159.51,08578837.7ילות לפני מסיםרווח מפעולות רג

26713597.860839155.5ילות לאחר מסיםרווח מפעולות רג

292110165.5769366110.1רווח נקי

בים המפורטים רווח נקי בניטרול רכי

314102207.874837599.5בגוף ההודעה לעיתונות

0.300.110.780.37ב (בש"ח)רווח נקי למניה בת 0.1 ש"ח ערך נקו

12.74.811.35.3תשואה נטו להון, ב % 

בים תשואה נטו להון, ב %, בניטרול רכי

13.74.511.05.4המפורטים בגוף ההודעה לעיתונות

מאזן

שינוי באחוזים לעומת30.9.200930.9.200831.12.2008 

30.9.200831.12.2008במיליוני ש"ח

187,535170,955182,0449.73.0סך כל הנכסים

(0.7) 115,840113,461116,6692.1בוראשראי לצי

13.7 35,86629,86031,53520.1ניירות ערך

140,390127,686139,2329.90.8בורפיקדונות הצי

13.8 10,2698,9669,02314.5בות זכויות בעלי מניות חיצונייםאמצעים הוניים, לר

9,9868,7728,79713.813.5הון עצמי 
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נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

יחסים פיננסיים

 30.9.200930.9.200831.12.2008

באחוזים

5.55.25.0אמצעים הוניים ביחס לסך כל הנכסים

12.9210.5210.23בי סיכון יחס הון לרכי

0.800.460.64בור בות מסופקים ביחס לאשראי לציההפרשה לחו

61.866.464.1בור ביחס לסך כל הנכסיםאשראי לצי

82.588.983.8בור בור ביחס לפיקדונות הציאשראי לצי

74.974.776.5בור ביחס לסך כל הנכסים פיקדונות הצי

57.147.148.1הכנסות תפעוליות ביחס להוצאות תפעוליות

68.976.379.8הוצאות תפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות
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