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עיקרי הנתונים לרבעון שני 2011

 רווח נקי ברבעון השני - 231 מיליון ש"ח לעומת רווח 
 של 156 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

עליה בשיעור של 48.1%.

 התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון השני של 2011 - 9.4%,
לעומת שיעור של 6.4% ברבעון המקביל אשתקד.

 רווח נקי במחצית הראשונה של שנת 2011 - 509 מיליון ש"ח,
לעומת רווח של 289 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

עליה בשיעור של 76.1%.

 התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק במחצית הראשונה 
 של שנת 2011 - 10.2%, לעומת שיעור של 6.0% בתקופה המקבילה אשתקד, 

ולעומת שיעור של 7.0% בכל שנת 2010.

יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל II( - 13.26%. יחס הון ליבה - 7.6%
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דבר המנכ"ל

תוצאות המחצית הראשונה לשנת 2011, מצביעות על המשך מגמת שיפור הרווחיות, התשואה על ההון ויחסי הלימות ההון בקבוצת 

דיסקונט, וזאת לצד ביצועיות והשלמת יעדים אסטרטגיים חשובים.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט ברבעון השני לשנת 2011 מסתכם ב-231 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 156 מיליון ש"ח ברבעון 

המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 48.1%. הרווח מהווה תשואה על ההון בשיעור של 9.4%.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט במחצית הראשונה לשנת 2011 הוא 509 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 289 מיליון ש"ח בתקופה 

מקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 76.1%. הרווח מהווה תשואה להון בשיעור של 10.2%.

סך כל ההון של הקבוצה במחצית הראשונה, מסתכם בסך של 10.7 מיליארד ש"ח המהווה 5.7% מסך נכסי הקבוצה. יחס הלימות 

ההון הכולל הינו 13.26%.

במחצית הראשונה של שנת 2011, יישמנו את הוראת המפקח על הבנקים בעניין החובות הפגומים ובעניין זכויות העובדים שהקטינו 

את סך כל ההון ליום 31 בדצמבר 2010, ב-1,252 מיליארד ש"ח. למרות ועל אף עובדה זו, הצליחה הנהלת הבנק לעמוד ביעדי הלימות 

ההון, בהתאם למתווה שאושר על ידי הדירקטוריון, ואף למעלה מכך. יחס הון הליבה ליום 30.6.2011 הינו 7.6%.

במחצית הראשונה של שנת 2011, אושרה התוכנית האסטרטגית של הקבוצה לשנים 2011-2013. במסגרת זו, גיבשנו את המדיניות 

לשינוי המיקוד העסקי בקבוצת דיסקונט ובכלל זה המתווה לחיזוק תשתית הון הקבוצה, תוכנית התייעלות רחבה וקביעת דרכי הפעולה 

לשיפור מתמשך של רווחיות הקבוצה, תוך שמירה על פרופיל הסיכון של הקבוצה.

ובנוסף, במחצית הראשונה, הושלם הארגון מחדש של מערכי השירות ביחידות העסקיות של הבנק, ונחתמו הסכמים קיבוציים אשר 

מהווים פריצת דרך בתחום יחסי העבודה בבנק. לצד זה, אושרה תוכנית פרישה רחבת היקף אשר תצא לפועל בשבועות הקרובים.

התקופה הקרובה מאתגרת ואנו נחושים להשלים את היעדים האסטרטגיים בהתאם למתווה שנקבע. אני מברך על שיתוף הפעולה 

של כל הגורמים בקבוצה ובמיוחד על תרומתם בתהליך של עובדי הקבוצה ומנהליה.

ראובן שפיגל   

מנהל כללי   

המנכ"ל ראובן שפיגל
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט במחצית הראשונה של שנת 2011 הסתכם 
ב-509 מיליון ש"ח, לעומת סך של 289 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

עליה בשיעור של 76.1%. 

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק במחצית הראשונה של שנת 
2011 - 10.2%, על בסיס שנתי, לעומת 6.0% במחצית המקבילה אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2011, 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

-  עליה בשיעור של 16.9% ברווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   ירידה בשיעור של 20.6% בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 1.2%.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 4.6%.

-   עליה בסך של 29 מיליון ש"ח ברווח נטו, מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים.

התפתחויות עיקריות במאזן ליום 30 ביוני 2011:

-   סך כל הנכסים עלה בשיעור של 0.2% והסתכם ב-186.0 מיליארד ש"ח לעומת 185.6 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

-   האשראי לציבור, נטו קטן בשיעור של 1.2% והסתכם ב-117.3 מיליארד ש"ח לעומת 118.7 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

-   פיקדונות הציבור עלו בשיעור 0.9% והסתכמו ב-139.3 מיליארד ש"ח לעומת 138.0 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

 -   ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק קטן בשיעור של 4.4% והסתכם ב-10.4 מיליארד ש"ח לעומת 10.8 מיליארד ש"ח, 

בסוף שנת 2010.

-   סך כל ההון קטן בשיעור של 4.3% והסתכם ב-10.7 מיליארד ש"ח לעומת 11.2 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.
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נתונים על חברות בת:

מחצית ראשונה של שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.16.2%*287.3% מ' דולר

10714.4%13.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

20.33.7%16.9% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

12022.6%15.6% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

מחצית ראשונה של שנת 2010

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.14.9%*287.6% מ' דולר

8510.4%13.1% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

162.9%18.1% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

12023.2%16.3% 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

1418.1%13.2% 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(

שנתיחצי שנתירבעון שני

2010שינוי ב-20112010%שינוי ב-20112010%

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין 
1,2891,09118.12,5782,20616.94,830הפסדי אשראי

821)20.6(300378)28.0(188261הוצאות בגין הפסדי אשראי

6616590.31,3141,2981.22,660הכנסות תפעוליות ואחרות

1,4401,3635.62,8992,7724.65,659הוצאות תפעוליות ואחרות

322126155.669335495.81,010רווח מפעולות רגילות לפני מסים

20112166.142022983.4552רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

23115648.150928976.1704רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

9.46.410.26.07.0תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

31 בדצמבר 302010 ביוני

שינוי ב-2010%שינוי ב-20112010%

185,5760.2)1.8(186,020189,417סך כל המאזן

)1.2(117,289116,9350.3118,666אשראי לציבור, נטו

)11.0(37,176)12.9(33,10238,012נירות ערך

138,0110.9)1.0(139,296140,720פקדונות הציבור

)4.3(10,67110,4332.311,152סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר30 ביוני

201120102010

5.75.56.0סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים 

84.283.186.0אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

)II 13.2612.0513.25יחס ההון לרכיבי סיכון )באזל

7.67.17.6יחס הון ליבה

0.500.610.66הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס לאשראי הציבור

1.451.301.48מרווח פיננסי

74.579.175.6ההוצאות 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


