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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

עיקרי הנתונים ל-30 ביוני, 2010

 רווח נקי ברבעון השני - 158 מיליון ש"ח, 
 לעומת 143 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2010, גידול בשיעור 10.5%,

ולעומת 337 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 53.1%.

 התשואה להון העצמי ברבעון השני - 6.3% על בסיס שנתי,
 לעומת שיעור של 5.8% ברבעון הראשון של שנת 2010, 

ולעומת שיעור של 15.8% ברבעון המקביל אשתקד.

 רווח נקי במחצית הראשונה של שנת 2010 - 301 מיליון ש"ח, 
לעומת 477 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 36.9%.

 התשואה להון העצמי במחצית הראשונה לשנת 2010 - 6.0% על בסיס שנתי, 
 לעומת שיעור של 11.0% בתקופה המקבילה אשתקד, 

ושיעור של 9.8% בכל שנת 2009. 

יחסי הון לרכיבי סיכון, ליום 30 ביוני 2010
I I באזל I באזל 

12.513.2יחס הון כולל

7.78.9יחס הון רובד 1 

7.27.7יחס הון ליבה 
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גיורא עופר

דבר המנכ"ל

הרווח הנקי לרבעון השני של שנת 2010 מסתכם בסך של 158 מיליון ש"ח ולמחצית הראשונה של השנה ב-301 מיליון ש"ח 

ותשואה להון של 6.3% ו-6.0% בהתאמה.

ההון העצמי של הבנק עומד על סך של 10.5 מיליארד ש"ח ומהווה 5.7% מסך נכסי הבנק כאשר יחס הלימות ההון הכולל הינו 

12.5% במונחי באזל 2.  

הירידה בתוצאות, בהשוואה לתקופה המקבילה, מקורה בעיקר בשינויים ברווח מחברות כלולות, השפעת השווקים על תשואת 

תיק ההשקעות ורווחי קופת הפיצויים.

אנו חווים האטה בצמיחה המושפעת מהסביבה העסקית המקומית והגלובלית ולמרות זאת, הקבוצה ממשיכה להציג הכנסות 

מימון חזקות בעיקר בתחום הבנקאות הקמעונאית וכן שמירה על רמת הכנסות תפעוליות גבוהה. 

הבנק השיק את "מפתח דיסקונט", קמפיין שיווקי מקיף בתחום כרטיסי האשראי, שמראה תוצאות יוצאות דופן עם למעלה 

מ-170 אלף בעלי כרטיסי אשראי אשר הצטרפו למסלולי החיסכון השונים, בתקופה של כ-3 חודשים .

הקבוצה עוסקת בתכנון רב שנתי בדגשים המתחייבים מהשינויים בסביבה הכלכלית והרגולטורית, כאשר תימשך ההקפדה על 

רמה גבוהה של נזילות ויציבות הונית וישמר פרופיל הסיכון השמרני המאפיין את פעילות קבוצת דיסקונט, תוך חתירה להמשך 

שיפור התוצאות העסקיות.

זוהי הזדמנות לברך את כל בעלי העניין בקבוצה בשנה טובה ומבורכת.

גיורא עופר    

מנהל כללי    
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 הרווח נקי במחצית הראשונה של שנת 2010 - 301 מיליון ש"ח, 
 לעומת 477 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 36.9%.

 התשואה להון העצמי במחצית הראשונה לשנת 2010 - 6.0%, על בסיס שנתי,
לעומת 11.0%, במחצית המקבילה אשתקד.

 הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2010, 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

_  ירידה בשיעור של 21.7% בהפרשה לחובות מסופקים.
גידול בשיעור של 0.5% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.  _

ירידה בהכנסות התפעוליות, בשיעור של 12.8%, שהושפעה מירידה בסך 129 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות,    _
   בעיקר מרווחים שנרשמו בקופת הפיצויים, וכן מירידה בעמלות תפעוליות בשיעור של 3.4%, הנובעת בעיקר  

   מירידה בהכנסות מניהול חשבון, הפרשי המרה ומכרטיסי אשראי.

_   ירידה בחלקנו ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות בשיעור של 65%, מ-190 מיליון ש"ח במחצית 
הראשונה של שנת 2009 )כולל סך של 130 מיליון ש"ח בגין ביטול ההפרשה למס בגין ההשקעה בבנק 

הבינלאומי הראשון( ל-67 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2010.

וגידול                         שכר  הסכמי  עדכון  בעקבות  בעיקר   ,4.6% של  בשיעור  והאחרות  התפעוליות  בהוצאות  _  עליה 
בהוצאות פחת.

התפתחויות עיקריות במאזן קבוצת דיסקונט במחצית הראשונה בשנת 2010:

_  סך המאזן עלה בשיעור של 1.0% והסתכם ב-189.6 מיליארד ש"ח לעומת 187.8 מיליארד ש"ח,           
בסוף שנת 2009.

האשראי לציבור עלה בשיעור של 2.2% והסתכם ב-116.9 מיליארד ש"ח לעומת 114.4 מיליארד ש"ח,   _
   בסוף שנת 2009.

פיקדונות הציבור קטנו בשיעור 0.8% והסתכמו ב-140.7 מיליארד ש"ח לעומת 141.8 מיליארד ש"ח,   _
   בסוף שנת 2009.

ההון העצמי עלה בשיעור של 5.1% והסתכם ב-10.5 מיליארד ש"ח לעומת 10.0 מיליארד ש"ח,   _
   בסוף שנת 2009.
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נתונים לגבי חברות בת:

מחצית ראשונה שנת 2010

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.14.9%**287.9% מ' דולר

13.5%*9010.7% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

18.1%*162.9% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

16.3%*12023.2% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

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

מחצית ראשונה שנת 2009

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.12.0%**154.9% מ' דולר

12.7%*9813.1% מ' ש"חבנק מרכנתיל דיסקונט 

10.5%*18.34.1% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

21.0%*12932.6% 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

12.2%*18011.1% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

18.8%*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(

שנתיחצי שנתירבעון שני                                                 

2009שינוי ב-%יוני 2009יוני 2010שינוי ב-20102009%

 רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

2,2062,1960.54,757)13.3(1,0911,259לחובות מסופקים

998)21.7(26123113.0378483הפרשה לחובות מסופקים

3,091)12.5(1,2981,483)13.4(658760הכנסות תפעוליות ואחרות

1,3581,2816.02,7552,6354.65,486הוצאות תפעוליות ואחרות

1,364)34.5(371566)74.4(130507רווח מפעולות רגילות לפני מסים

857)29.3(241341)37.2(123196רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים

923)36.9(301477)53.1(158337רווח נקי לתקופה

6.315.86.011.09.8תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

31 בדצמבר 302009 ביוני

שינוי ב-2009%שינוי ב-20102009%

189.6189.6-187.81.0סך כל המאזן

116.9116.80.1114.42.2אשראי לציבור

38.037.80.736.34.6ניירות ערך

)0.8(141.8)1.6(143.1  140.7פיקדונות הציבור

10.59.510.110.05.1הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר30 יוני

201020092009

5.75.25.5אמצעים הוניים ביחס לסך כל הנכסים

83.181.780.7אשראי לציבור ביחס לסך פיקדונות הציבור

12.5-12.1יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון )יחס הלימות ההון(*

13.211.613.2יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון )יחס הלימות ההון(**

7.7-7.6יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

0.610.790.83ההפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור

1.291.211.39מרווח פיננסי

78.671.569.9ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

I I מחושב בהתאם לכללי באזל *
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




