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עיקרי הנתונים לרבעון ראשון, 2011

רווח נקי ברבעון הראשון - 278 מיליון ש"ח לעומת רווח 
בסך של 143 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול 

בשיעור של 94.4%

התשואה להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון הראשון - 10.8% לעומת 
שיעור של 5.8% ברבעון המקביל אשתקד

יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל II( - 13.39%. יחס הון ליבה - 7.7% 



3

הודעה לעיתונות 2011
דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס

3

הודעה לעיתונות 2011
דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס

דבר המנכ"ל

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט לרבעון הראשון של 2011 הוא 278 מיליון ש"ח לעומת 143 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

גידול בשיעור של 94.4%. הרווח הנקי מהווה תשואה על ההון בשיעור של 10.8%. 

סך כל ההון של הבנק ברבעון הראשון, מסתכם בסך של 10.8 מיליארד ש"ח ומהווה 5.9% מסך נכסי הבנק. יחס הלימות ההון הכולל 

הינו 13.39%. 

בהתאם לתוכנית העבודה, בשנת 2011 תתמקד הקבוצה בשיפור יחסי הלימות ההון בהתאם לדרישות הרגולטוריות ולמתווה 

 שגובש, ביצירת תשתית להתייעלות הבנק ובהשלמת המבנים והשינויים הארגוניים. כל אלה על מנת לאפשר המשך צמיחה ואיתנות 

גבוהה לקבוצה. 

תוצאות הרבעון הראשון מעידות על הנחישות והביצועיות ביישום תוכנית העבודה האמורה. הבנק מציג שיפור ברווח הנקי, ברווח 

מפעילות מימון ושיפור ביחס הון הליבה לרמה של 7.7%. בנוסף בוצעו שינויים מבניים ופרסונאליים משמעותיים ובכלל זה, שיפור 

מערכי השירות בחטיבות העסקית והבנקאית וכן הקמתן של החטיבה לנכסי לקוחות ושל החטיבה לשיווק ואסטרטגיה.

לצד עשייה רבה ואינטנסיבית כאמור, הציגו חברות הבת בקבוצה שיפור בתוצאות העסקיות: אי. די. בי. ניו יורק סיימה את הרבעון 

הראשון ברווח נקי של 14 מיליון דולר. כאל הציגה רווח נקי של 64 מיליון ש"ח בדומה לרבעון מקביל אשתקד, וזאת לאחר מיקודה 

האסטרטגי המחודש בשוק הסליקה המקומי. הרווח הנקי של בנק מרכנתיל לרבעון הראשון הוא 43 מיליון ש"ח לעומת 30 מיליון 

ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנק דיסקונט למשכנתאות סיים את הרבעון הראשון ברווח נקי של 8.9 מיליון ש"ח לעומת 6.2 מיליון 

ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

אנו נמצאים בעיצומו של תהליך מקיף לשינוי המיקוד העסקי בבנק ואני מברך על שיתוף הפעולה של כל הגורמים בקבוצה ובמיוחד 

על תרומתם בתהליך של עובדי הקבוצה ומנהליה. אני משוכנע שבדרך זו נוכל לחולל את המפנה ולהציג שיפור מתמשך בפרמטרים 

העסקיים של הבנק.

ראובן שפיגל   

מנהל כללי   

המנכ"ל ראובן שפיגל
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 הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט ברבעון ראשון 2011 הסתכם ב-278 מיליון ש"ח, 
לעומת סך של 143 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 

94.4%. התשואה להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון ראשון 2011, 
הגיעה ל-10.8% לעומת 5.8% ברבעון המקביל אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה ברבעון ראשון של שנת 2011, בהשוואה 

לתקופה המקבילה אשתקד:

-  עליה בשיעור של 15.6% ברווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   ירידה בשיעור של 4.3% בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 2.0%.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 4.5%.

-   עליה בהפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות בסך של 28 מיליון ש"ח.

התפתחויות עיקריות במאזן לרבעון ראשון בשנת 2011:

-   סך כל הנכסים קטן בשיעור של 1.0% והסתכם ב-184.0 מיליארד ש"ח לעומת 185.8 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

-   האשראי לציבור, נטו קטן בשיעור של 1.7% והסתכם ב-116.7 מיליארד ש"ח לעומת 118.7 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

-   ניירות ערך קטנו בשיעור של 7.9% והסתכמו ב-34.3 מיליארד ש"ח לעומת 37.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2010.

-   פיקדונות הציבור קטנו בשיעור 1.4% והסתכמו ב-136.1 מיליארד ש"ח לעומת 138.0 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

 -   ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק קטן בשיעור של 6.7% והסתכם ב-10.5 מיליארד ש"ח לעומת 11.2 מיליארד ש"ח, 

בסוף שנת 2010.

-   סך כל ההון קטן בשיעור של 6.5% והסתכם ב-10.8 מיליארד ש"ח לעומת 11.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2010.
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נתונים על חברות בת:

רבעון ראשון של שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.16.0%*147.6% מ' דולר

4310.6%12.8% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

8.93.3%17.0% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

6426.1%16.0% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

רבעון ראשון של שנת 2010

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 הלימות 

ההון

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

307.3%12.4% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

6.22.3%19.2% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

6425.8%16.0% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

שנת 2010

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 הלימות 

ההון

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

1478.2%13.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

30.42.8%18.3% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

21518.3%16.2% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

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

רווח ורווחיות )במיליוני ש"ח(

שנתירבעון ראשון

2010שינוי ב-20112010%

1,2891,11515.64,830רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי

821)4.3(112117הוצאות בגין הפסדי אשראי

6536402.02,661הכנסות תפעוליות ואחרות

1,4601,3974.55,631הוצאות תפעוליות ואחרות

37024153.51,039רווח מפעולות רגילות לפני מסים

21911885.6572רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

24014367.8688רווח נקי מפעולות רגילות

27814394.4724רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

10.85.86.9תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליארדי ש"ח(

31 בדצמבר31 במרס

שינוי ב-2010%שינוי ב-20112010%

)1.0(185.8)1.7(184.0187.2סך כל המאזן

)1.7(116.7114.32.1118.7אשראי לציבור, נטו

)7.9(37.2)6.3(34.336.6נירות ערך

)1.4(138.1)2.7(136.1139.9פקדונות הציבור

)6.7(10.510.31.911.2הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

)6.5(10.810.61.811.6סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר31 במרס

201120102010

5.95.76.2סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים 

85.781.786.0אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

)II 13.3912.5013.69יחס ההון לרכיבי סיכון )באזל

7.77.27.9יחס הון ליבה

0.380.390.66הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס לאשראי הציבור

1.491.371.48מרווח פיננסי

75.279.675.2ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות
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בנק דיסקונט

משרד ראשי: 

מגדל דיסקונט

רח' יהודה הלוי 23 תל אביב

טל. 03-5145555

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


