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עיקרי הנתונים לשנת 2010

 רווח נקי - 724 מיליון ש"ח לעומת 923 מיליון ש"ח 
בשנת 2009, קיטון בשיעור של 21.6%

התשואה להון העצמי - 6.9%, לעומת 9.8% בשנת 2009

 רווח נקי מפעולות רגילות - 688 מיליון ש"ח לעומת 943 מיליון ש"ח בשנת 2009, 

קיטון בשיעור של 27%.

רווח נקי ברבעון הרביעי - 135 מיליון ש"ח לעומת 154 
מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור 12.3% 

 התשואה להון העצמי ברבעון הרביעי - 5.1% לעומת שיעור של 6.3% 
ברבעון המקביל אשתקד

יחס הון ראשוני - 8.5%. יחס הון ליבה - 7.9%

 13.69% - )II יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל
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דבר היו"ר והמנכ"ל

שנת 2010 הייתה שנה מאתגרת עבור קבוצת דיסקונט. בשנה זו הוצבו במוקד הפעילות התכנית לחיזוק ההון, יישום שינויים ארגוניים 

ומבניים וגיבוש אסטרטגיה תאגידית. בשנת 2010 הציג הבנק רווח נקי בסכום של 724 מיליוני ש"ח, ותשואה להון בשיעור של 6.9%, 

תוצאה שלדעתנו אינה משקפת את פוטנציאל הרווחיות של הקבוצה.

חברות הבת של הבנק המשיכו גם השנה להוות גורם מרכזי וחשוב בהצלחת הקבוצה. בנק דיסקונט ניו יורק המשיך במגמת השיפור 

בתוצאותיו, עם רווחי שיא של כ- 51 מיליון דולר; בנק מרכנתיל סיים את השנה עם רווח נקי של כ- 147 מיליון ש"ח; וכ.א.ל, למרות 

האתגרים העסקיים והארגוניים שעמדו בפניה, סיימה את השנה עם רווח נקי של כ- 215 מיליון ש"ח וחילקה דיבידנד בסכום של 

כ- 150 מיליון ש"ח.

במהלך השנה השלים הבנק גיוס מוצלח של הון ראשוני בסכום של כ - 450 מיליון ש"ח וגיבש תכנית מפורטת ומקיפה לניהול ההון 

בקבוצה. מטרת התכנית היא להגיע בסוף שנת 2011 ליחס הון ליבה בשיעור של 7.5% - 8% וליחס הון כולל בשיעור של 13%.

בתחילת שנת 2010 החל בבנק מהלך מקיף של שינויים מבניים ופרסונלים. במסגרת המהלך, שעיקרו יושלם במהלך שנת 2011, 

התחלפו יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל הקבוצה, מונה מנהל לחטיבה הבנקאית, מונתה מנהלת לחטיבה העסקית, מונה מנכ"ל לבנק דיסקונט 

ניו יורק, בוצעו שינויים נרחבים בהנהלת חברת כ.א.ל והוקם המערך לניהול סיכונים. בחודשים הקרובים, תושלם ההקמה של חטיבת 

אסטרטגיה, שיווק ושירות, תוקם חטיבת נכסי לקוחות ויוטמעו מערכי השירות החדשים בחטיבות העסקיות.

במהלך שנת 2010 הותנע מהלך של תכנון אסטרטגי בקבוצה, במסגרתו נקבעו יעדים וקווים מנחים לאסטרטגיה הקבוצתית ואושרו 

העקרונות שיעמדו בבסיס התוכנית. עקרונות אלה כוללים ניהול אפקטיבי של הון הקבוצה, התייעלות באמצעות חתירה לפתרון מקיף 

ובר קיימא בתחום יחסי העבודה ושיפור תהליכים בתחום מערכות המידע והתפעול, הגדלת הרווחיות באמצעות הרחבת תמהיל המוצרים 

שאנו מציעים ללקוחותינו ופיתוח תחומים בהם צריכת ההון נמוכה ו/או שחלקו של הבנק נמוך מחלקו במערכת.

אנו נמצאים בעיצומו של תהליך מקיף לשינוי המיקוד העסקי בדיסקונט. במהלך שנת 2011 צפויה הקבוצה להשלים את השינויים 

המבניים שהחלו בשנת 2010 ולהציג תכנית אסטרטגית מקיפה ועדכנית. אנו ערוכים לטפל כראוי בכל הנושאים הנדרשים, תוך שיתוף 

פעולה עם עובדי הקבוצה ומנהליה. אין לנו ספק שנוכל לבצע את המפנה ולעלות על מסלול של שיפור מתמשך ביחסי היעילות, 

ברווחיות ובתשואה להון, לשפר את השירות ללקוחותינו ולהשיא ערך לבעלי המניות.

ראובן שפיגל ד"ר יוסי בכר   

מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון   

המנכ"ל ראובן שפיגלהיו"ר ד"ר יוסי בכר
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 הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בשנת 2010 הסתכם ב-724 מיליון ש"ח, 
לעומת סך של 923 מיליון ש"ח בשנת 2009. התשואה להון בשנת 2010 הגיעה 

ל-6.9% לעומת 9.8% אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בשנת 2010, בהשוואה לשנת 2009:

-  עליה בשיעור של 1.5% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.

-   ירידה בשיעור של 17.7% בהפרשה לחובות מסופקים.

-   ירידה של 40 מיליון ש"ח בהפרשה למיסים. 

-  רווח מפעולות רגילות של החברות הכלולות בסך 186 מיליון ש"ח לעומת 158 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 17.7%.

הגורמים שקיזזו חלקית את העלייה ברווח בשנת 2010, בהשוואה לשנת 2009:

-   ירידה בהכנסות תפעוליות ואחרות, בשיעור של 13.9%. ירידה של 86 מיליון ש"ח בעמלות התפעוליות, בעיקר מירידה בעמלות 

מכרטיסי אשראי, ירידה של 178 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות, שהושפעה בעיקרה מירידה ברווחי הקופות לפיצוים, וירידה של 

166 מיליון ש"ח ברווחים מהשקעות במניות.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 2.6%, שהושפעה מגידול בשיעור של 0.5% בהוצאות השכר ומגידול בהוצאות 

הפחת והאחרות בשיעור של 11.2%. 

התפתחויות עיקריות במאזן לשנת 2010 בהשוואה לשנת 2009:

-  סך הנכסים של קבוצת דיסקונט קטן בשיעור של 1% והסתכם ב-185.8 מיליארד ש"ח לעומת 187.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2009.

-  האשראי לציבור גדל בשיעור של 3.7% והסתכם ב-118.7 מיליארד ש"ח לעומת 114.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2009.

-  פיקדונות הציבור קטנו בשיעור 2.7% והסתכמו ב-138.0 מיליארד ש"ח לעומת 141.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2009.

-  ההון העצמי עלה בשיעור של 12.5% והסתכם ב-11.2 מיליארד ש"ח לעומת 10 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2009.
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נתונים לגבי חברות בת:

שנת 2010

רווח נקי
 תשואה 

להון העצמי

 יחס 
 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.14.7%*516.8% מ' דולר

1478.2%13.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

302.8%18.3% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

21518.3%16.2% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

שנת 2009

רווח נקי
 תשואה 

להון העצמי

 יחס 
 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.14.9%*446.6% מ' דולר

18011.1%12.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

313.4%18.8% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

24926.3%13.7% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב
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קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים 

רווח ורווחיות )במיליוני ש"ח(

רבעונישנתי

20102009
 שינוי 
20102009ב-%

 שינוי 
ב-%

)28.6(1,222 4,8304,7571.5873רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים

36626936.0)17.7(821998הפרשה לחובות מסופקים

)7.1(745802)13.9(2,6613,091הכנסות תפעוליות ואחרות

)0.5(1,4681,476)2.6(5,6315,486הוצאות תפעוליות ואחרות

)12.3(130156)27.0(688943רווח נקי מפעולות רגילות

)12.3(135154)21.6(724923רווח נקי לתקופה

7.611.85.57.4תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות ב-%

6.99.85.16.3תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי ש"ח(

 31 דצמבר 
2010

 31 דצמבר 
שינוי ב-2009%

)1.1(185.8187.8סך כל המאזן

118.7114.43.7אשראי לציבור

)2.7(138.0141.8פיקדונות הציבור

37.236.32.3ניירות ערך

11.210.012.5הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

 31 דצמבר 
2010

 31 דצמבר 
2009

6.25.5אמצעים הוניים ביחס לסך כל הנכסים

86.080.7אשראי לציבור לסך פיקדונות הציבור

13.6912.15ההון הכולל לנכסי הסיכון )יחס הלימות ההון(

7.96.9הון ליבה לנכסי הסיכון

8.07.1הון ראשוני מקורי לנכסי הסיכון

0.660.83ההפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור

1.481.41מרווח פיננסי

75.269.9ההוצאות התפעוליות מסך כל ההכנסות )יחס היעילות(
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בנק דיסקונט

משרד ראשי: 

מגדל דיסקונט

רח' יהודה הלוי 23 תל אביב

טל. 03-514555

Website: 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


