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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

עיקרי הנתונים ל-30 בספטמבר, 2010

 הרווח הנקי ברבעון השלישי - 288 מיליון ש"ח, 
 לעומת 158 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2010, גידול בשיעור 82.3%,

ולעומת 292 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 1.4%.

 התשואה להון העצמי ברבעון השלישי - 11.3% על בסיס שנתי,
 לעומת שיעור של 6.3% ברבעון השני של שנת 2010, 

ולעומת שיעור של 12.7% ברבעון המקביל אשתקד.

 הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים - 589 מיליון ש"ח, 
לעומת 769 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 23.4%.

 התשואה להון העצמי בתשעת החודשים הראשונים - 7.7% על בסיס שנתי, 
 לעומת שיעור של 11.3% בתקופה המקבילה אשתקד, 

ושיעור של 9.8% בכל שנת 2009. 

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

12.9313.54יחס הון כולל

8.019.00יחס הון רובד 1 

-7.37יחס הון ליבה 
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גיורא עופר

דבר המנכ"ל

 הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2010 מסתכם בסך 288 מיליון שקלים המהווים תשואה על ההון של 11.3%. 

 ההון העצמי של הבנק עומד על סך של 10.8 מיליארד שקלים ויחס הלימות ההון הכולל הינו 12.93%. 

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010 הסתכם הרווח הנקי בסך 589 מיליון שקלים המהווים תשואה להון של 7.7%.

התוצאות שאנו מפרסמים היום נותנות ביטוי להישגי הקבוצה בתחומי הפעילות העסקיים השונים. בניית הלימות הון איתנה ללא 

ויתור על צמיחה. עלייה בהכנסות, ירידה בהפרשות לחובות מסופקים והמשך שיפור תיק האשראי. כל זה בצד שליטה בהוצאות 

וביטוי למאמץ ההתייעלות שבוצע בשנים האחרונות. מכירת כל מניות הבנק ע"י המדינה וההנפקה הצפויה בשבועות הקרובים 

הינם אירועים משמעותיים לכל בעלי העניין בבנק.  

קצב גיוס הלקוחות החדשים ממשיך להיות משביע רצון וההישגים ניכרים בכל נתון בדו"ח. "מפתח דיסקונט" אותו השקנו בחודש 

מאי השנה, ימשיך להיות הפלטפורמה השיווקית המרכזית, כאשר יותר מ-250,000 לקוחות הצטרפו למסלולי החיסכון השונים.

הנהלת הבנק, בהנחיית הדירקטוריון, שוקדת על התכנית האסטרטגית לשנים 2011-2015 אשר דגשיה העיקריים הם הסינרגיה 

הקבוצתית, התייעלות והמשך צמיחה ופיתוח עסקי הליבה.

הדו"ח ל-30.9.2010 הינו הדו"ח הכספי האחרון שאציג בתור מנכ"ל הקבוצה ואני מבקש לשוב ולהודות לחברי הדירקטוריון, 

ההנהלה ובעיקר לכל עובדי הבנק והקבוצה על 10 שנים נפלאות בהן ביסס הבנק את מעמדו והפך לבנק מוביל, תחרותי ונאמן 

ללקוחותיו.

אני מבקש לאחל הצלחה גדולה למחליפי מר ראובן שפיגל, שייכנס לתפקידו בסוף השנה. אני סמוך ובטוח כי יצעיד את הבנק 

לשיאים נוספים וחדשים.  

גיורא עופר    

מנהל כללי    
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 הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים - 589 מיליון ש"ח, 
 לעומת 769 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 23.4%.

 התשואה להון העצמי בתשעת החודשים הראשונים - 7.7%, על בסיס שנתי,
לעומת 11.3%, בתקופה המקבילה אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

2010, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

_  ירידה בשיעור של 25.0% בהפרשה לחובות מסופקים.
גידול בשיעור של 0.4% ברווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים.  _

ירידה בהכנסות התפעוליות, בשיעור של 15.0%, שהושפעה מירידה בסך 169 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות,    _
בעיקר מרווחים שנרשמו בקופת הפיצויים, וכן מירידה בעמלות תפעוליות בשיעור של 3.9%, הנובעת בעיקר    

מירידה בהכנסות מכרטיסי אשראי.  

_   ירידה בחלקנו ברווחים מפעולות רגילות של חברות כלולות בשיעור של 58.0%, מ-236 מיליון ש"ח בתשעת 
החודשים הראשונים של שנת 2009 )כולל סך של 130 מיליון ש"ח בגין ביטול ההפרשה למס בגין ההשקעה 

בבנק הבינלאומי הראשון( ל-99 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010.

_  עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 1.5%, בעיקר בעקבות עליה בהוצאות פחת.

התפתחויות עיקריות במאזן קבוצת דיסקונט בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2010:

_  סך המאזן ירד בשיעור של 0.4% והסתכם ב-187.0 מיליארד ש"ח לעומת 187.8 מיליארד ש"ח,
בסוף שנת 2009.  

האשראי לציבור עלה בשיעור של 4.1% והסתכם ב-119.1 מיליארד ש"ח לעומת 114.4 מיליארד ש"ח,   _
בסוף שנת 2009.  

פיקדונות הציבור ירדו בשיעור 2.8% והסתכמו ב-137.8 מיליארד ש"ח לעומת 141.8 מיליארד ש"ח,   _
בסוף שנת 2009.  

ההון העצמי עלה בשיעור של 7.7% והסתכם ב-10.8 מיליארד ש"ח לעומת 10.0 מיליארד ש"ח,   _
בסוף שנת 2009.  
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נתונים לגבי חברות בת:

תשעה חודשים ראשונים שנת 2010

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.14.6%**427.7% מ' דולר

13.1%*1219.3% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

18.3%*24.22.9% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

16.9%*17620.9% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(

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

תשעה חודשים ראשונים שנת 2009

רווח נקי

 תשואה 

להון העצמי

 יחס 

 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.13.5%**296.1% מ' דולר

12.9%*15813.5% מ' ש"חבנק מרכנתיל דיסקונט 

10.4%*25.63.8% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

21.5%*19930.6% 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(

שנתי9 חודשים ראשוניםרבעון שלישי                                                 

2009שינוי ב-%ספט' 2009ספט' 2010שינוי ב-20102009%

 רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

0.43,5373,5220.44,757   1,3311,326לחובות מסופקים

998)25.0(547729)31.3(169246הפרשה לחובות מסופקים

3,091)15.0(1,9572,302)19.0(659814הכנסות תפעוליות ואחרות

4,0714,0101.55,486)4.3(1,3161,375הוצאות תפעוליות ואחרות

1,364)19.3(8761,085)2.7(505519רווח מפעולות רגילות לפני מסים

857)15.1(2752672.2516608רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים

923)23.4(589769)1.4(288292רווח נקי לתקופה

11.312.77.711.39.8תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי שקלים(

31 בדצמבר 302009 בספטמבר

שינוי ב-2009%שינוי ב-20102009%

)0.4(187.8)0.1(187.0187.2סך כל המאזן

119.1115.53.1114.44.1אשראי לציבור

39.635.910.436.39.0ניירות ערך

)2.8(141.8)1.8(137.8140.4פיקדונות הציבור

10.810.07.810.07.7הון עצמי

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר30 בספטמבר

201020092009

5.95.55.5אמצעים הוניים ביחס לסך כל הנכסים

86.482.380.7אשראי לציבור ביחס לסך פיקדונות הציבור

12.93-12.15יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון )יחס הלימות ההון(*

13.5412.9513.22יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון )יחס הלימות ההון(**

8.01-7.57יחס ההון הראשוני לרכיבי סיכון

0.580.800.83ההפרשה לחומ"ס מתוך האשראי לציבור

1.401.361.39מרווח פיננסי

74.168.969.9ההוצאות 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



הודעה לעיתונות

29.11.2010
דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר 2010


