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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

עיקרי הנתונים לרבעון ראשון, 2010

רווח נקי ברבעון הראשון - 143 מיליון ש"ח לעומת רווח 
בסך של 140 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול 

בשיעור 2.1%

התשואה להון העצמי ברבעון הראשון - 5.8% לעומת שיעור של 6.5% ברבעון 
המקביל אשתקד

יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל I( - 13.41%. יחס הון ראשוני - 9.01%

יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל II( - 12.50%. יחס הון ראשוני - 7.75%
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גיורא עופר

דבר המנכ"ל

 הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט לרבעון הראשון של שנת 2010 הוא 143 מיליון ש"ח וזאת לעומת 140 מיליון ש"ח ברבעון 

המקביל אשתקד.

בעיקר  הבאים  מאפירים  עננים  שבצידם  כלכלית  התאוששות  של  ראשונים  בסימנים  מתאפיינת   2010 שנת   תחילת 

מהכלכלה האירופאית.

הקבוצה ממשיכה להציג גידול בהכנסות במגזרי הפעילות העיקריים, הקמעונאות והבנקאות העסקית למרות תנאי השוק 

 וסביבת הריבית הנמוכה. מגמת השיפור באיכות תיק האשראי נמשכת הן בירידה ניכרת בהפרשה לחובות מסופקים והן במצבת 

החובות הבעייתיים.

הקבוצה ערכה מספר שינויים פרסונלים וארגוניים מהותיים בקבוצה, ביניהם מינוי מנכ"ל חדש לחברת Cal, מהפכה ארגונית 

.)CRO( בחטיבה הקמעונאית, הקמת חטיבת טכנולוגיות ותכנון וחטיבת התפעול והלוגיסטיקה ומינוי מנהל סיכונים ראשי

 בסיס ההון הצומח של הקבוצה בשילוב עם יחסי ההון האיתנים והנזילות הגבוהה, יאפשרו לקבוצה את המשך הצמיחה 

ברבעונים הבאים.

גיורא עופר    

מנהל כללי    
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 הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט ברבעון ראשון 2010, הסתכם ב-143 מיליון ש"ח, 
לעומת סך של 140 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 

2.1%. התשואה להון ברבעון ראשון לשנת 2010 הגיעה ל-5.8% לעומת 6.5% 
ברבעון המקביל אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה ברבעון ראשון של שנת 2010, בהשוואה 

לתקופה המקבילה אשתקד:

עליה בשיעור של 18.6% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.  _
_  ירידה בשיעור של 53.6% בהפרשה לחובות מסופקים.

רווח מפעולות רגילות של החברות הכלולות בסך 45 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של 28 מיליון ש"ח.  _

הגורמים שקיזזו חלקית את העלייה ברווח ברבעון ראשון לשנת 2010:

ירידה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 11.7%, בעיקר בשל קיטון ברווח העודף של הקופה לפיצויים.  _
עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 3.2%, בעיקר בעקבות עדכון הסכמי שכר וגידול   _

בהוצאות הפחת.    

הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 123 מיליון ש"ח, לעומת חסכון במס בסך של 86 מיליון       _
    ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

התפתחויות עיקריות במאזן לרבעון ראשון בשנת 2010:

_  המאזן של קבוצת דיסקונט קטן בשיעור של 0.3% והסתכם ב-187.2 מיליארד ש"ח לעומת 187.8 מיליארד ש"ח 
בסוף שנת 2009.

האשראי לציבור קטן בשיעור של 0.1% והסתכם ב-114.3 מיליארד ש"ח לעומת 114.4 מיליארד ש"ח   _
   בסוף שנת 2009.

פיקדונות הציבור קטנו בשיעור 1.4% והסתכמו ב-139.9 מיליארד ש"ח לעומת 141.8 מיליארד ש"ח   _
   בסוף שנת 2009.

ההון העצמי עלה בשיעור של 3.1% והסתכם ב-10.3 מיליארד ש"ח לעומת 10.0 מיליארד ש"ח   _
   בסוף שנת 2009.
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נתונים לגבי חברות בת:

רבעון ראשון שנת 2010

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.15.0%**158.6% מ' דולר

12.4%*307.3% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

19.1%*6.22.3% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

16.0%*6425.8% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

I I  מחושב בהתאם לכללי באזל *
 ** לפי הכללים המחייבים בארה"ב

רבעון ראשון שנת 2009

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.11.8%**95.6% מ' דולר

12.8%*267.1% מ' ש"חבנק מרכנתיל דיסקונט 

10.8%*11.45.2% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

21.3%*6031.9% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

I מחושב בהתאם לכללי באזל *
 ** לפי הכללים המחייבים בארה"ב

שנת 2009

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

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

12.3%*18011.1% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

19.3%*313.4% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

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

I I  מחושב בהתאם לכללי באזל *
** לפי הכללים המחייבים בארה"ב
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קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים

רווח ורווחיות )במיליוני שקלים(

שנתירבעון ראשון                                                 

2009שינוי ב-20102009%

 רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

1,11594018.64,757לחובות מסופקים

998)53.6(117252הפרשה לחובות מסופקים

3,091)11.7(640725הכנסות תפעוליות ואחרות

1,3971,3543.25,486הוצאות תפעוליות ואחרות

24159308.51,364רווח מפעולות רגילות לפני מסים

857)18.6(118145רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים

943)8.9(143157רווח נקי מפעולות רגילות

1431402.1923רווח נקי לתקופה

5.68.210.7תשואת הרווח הנקי מפעולות רגילות ב-%

5.86.59.8תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

31 בדצמבר31 במרס

שינוי ב-2009%שינוי ב-20102009%

)0.3(187.8)3.1(187.2193.1סך כל המאזן

)0.1(114.4)5.1(114.3120.4אשראי לציבור

)1.4(141.8)4.6(139.9146.6פיקדונות הציבור

10.39.014.910.03.1הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר31 במרס

201020092009

5.74.85.5אמצעים הוניים ביחס לסך כל הנכסים

81.782.180.7אשראי לציבור לסך פיקדונות הציבור

12.50-12.06ההון הכולל לנכסי הסיכון )יחס הלימות ההון(

13.4110.4213.12ההון הכולל לנכסי הסיכון )יחס הלימות ההון(*

7.75-7.51ההון הראשוני לנכסי הסיכון

0.390.800.83ההפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור

1.370.661.39מרווח פיננסי

79.681.369.9ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

I מחושב בהתאם לכללי באזל *
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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




