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עיקרי הנתונים לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2011

 רווח נקי ברבעון השלישי - 121 מיליון ש"ח לעומת 
 רווח של 284 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

ירידה בשיעור של 57.4%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון השלישי של 2011 - 
4.7%, לעומת שיעור של 11.6% ברבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 - 
630 מיליון ש"ח, לעומת רווח של 573 מיליון ש"ח בתקופה 

המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 9.9%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בתשעת החודשים 
הראשונים של שנת 2011 - 8.2%, לעומת שיעור של 7.8% בתקופה המקבילה 

אשתקד, ולעומת שיעור של 7.0% בכל שנת 2010.

יחס הון לרכיבי סיכון )במונחי באזל II( - 13.3%. יחס הון ליבה - 7.6%
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דבר המנכ"ל

התוצאות הכספיות והאירועים המדווחים בדוח הכספי ליום 30 בספטמבר 2011 מצביעים על המשך יישום התוכנית האסטרטגית וביצוע 

מהלכים בהתאם למתווה שנקבע, בהם המשך חיזוק תשתיות הון הקבוצה, הידוק הסינרגיה הקבוצתית ויישום המהלכים הנדרשים 

להשגת התייעלות ושיפור הרווחיות.

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט ברבעון השלישי לשנת 2011 מסתכם ב-121 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך 284 מיליון ש"ח ברבעון המקביל 

אשתקד, ירידה בשיעור של 57.4%. הרווח מייצג תשואה להון בשיעור של 4.7%. הקיטון ברווח הינו כתוצאה מירידה ברווח מפעולות 

מימון שנגרמה בעיקר כתוצאה מהשפעת הנגזרים, מעלייה בהוצאה להפסדי אשראי ומירידה בתרומת הבנק הבינלאומי לרווחי הבנק. 

מתחילת השנה מיישם הבנק את הוראות המפקח על הבנקים בעניין החובות הפגומים ובעניין זכויות עובדים, שהקטינו את סך כל 

ההון. על אף עובדה זו הצליחה הנהלת הבנק להציג שיפור ביחס ההון לרכיבי סיכון לשיעור של 13.3% בסוף הרבעון השלישי. יחס 

הון הליבה ליום 30 בספטמבר 2011 הינו 7.6% הגבוה מהיעד שקבע הבנק לסוף שנת 2011 )7.5%(.

בהמשך לתוכנית האסטרטגית שאישר הדירקטוריון לשנים 2013-2011, יצאו לפועל מספר מהלכים שנועדו לתמוך ביעד שנקבע לפיו 

יחס היעילות של הקבוצה לא יעלה על 69% בסוף שנת 2013. בתוך כך, יצאה לפועל לפני מספר שבועות תוכנית פרישה רחבת היקף 

אשר תושלם בחודשים הקרובים. 

לפני מספר ימים אישר דירקטוריון הבנק את ההחלטה למיזוג בנק דיסקונט למשכנתאות עם הבנק במטרה לתת מענה למכלול צרכי 

הלקוח תחת קורת גג אחת. המהלך יוביל לחיסכון בהוצאות כתוצאה מצמצום כפילויות ואיחוד יחידות מטה ויתרום לגידול בהכנסות 

כתוצאה ממיצוי הפוטנציאל הקיים בפעילות העסקית.

התקופה הקרובה תושפע משינויים בסביבה הכלכלית בעולם. אנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ומנהלים מדיניות אשראי זהירה 

ומעקב שוטף אחר בנקים במדינות ה-PIIGS. בשנת 2011 קטנו חשיפות קבוצת דיסקונט למוסדות הפיננסים במדינות האמורות 

והחשיפה נכון להיום אינה מהותית.

חרף ההתפתחויות הכלכליות בארץ ובעולם, אנו נחושים להשלים את היעדים האסטרטגים בהתאם למתווה שנקבע. אני מברך את 

עובדי הקבוצה ומנהליה על תרומתם ומחויבותם להשגת האתגרים שהצבנו לפנינו. 

ראובן שפיגל   

מנהל כללי   

המנכ"ל ראובן שפיגל
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 
הסתכם ב-630 מיליון ש"ח, לעומת סך של 573 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 

אשתקד, עליה בשיעור של 9.9%. 

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בתשעת החודשים 
הראשונים של שנת 2011 - 8.2%, על בסיס שנתי, לעומת 7.8% בתקופה 

המקבילה אשתקד.

 הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים

של שנת 2011, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

-  עליה בשיעור של 3.1% ברווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   ירידה בשיעור של 3.8% בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   עליה בהכנסות התפעוליות והאחרות בשיעור של 3.8%.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 6.9%.

-   ירידה בשיעור של 19.2% בחלקו של הבנק ברווחים נטו מפעולות רגילות של חברות כלולות לאחר השפעת מס.

-   עליה בסך של 30 מיליון ש"ח ברווח נטו, מפעולות בלתי רגילות לאחר מיסים.

התפתחויות עיקריות במאזן ליום 30 בספטמבר 2011:

-   סך כל הנכסים עלה בשיעור של 7.2% והסתכם ב-199.0 מיליארד ש"ח לעומת 185.6 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

-   האשראי לציבור, נטו קטן בשיעור של 0.1% והסתכם ב-118.5 מיליארד ש"ח לעומת 118.7 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

-   פיקדונות הציבור עלו בשיעור 8.1% והסתכמו ב-149.2 מיליארד ש"ח לעומת 138.0 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.

 -   ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק קטן בשיעור של 3.1% והסתכם ב-10.5 מיליארד ש"ח לעומת 10.8 מיליארד ש"ח, 

בסוף שנת 2010.

-   סך כל ההון קטן בשיעור של 2.8% והסתכם ב-10.8 מיליארד ש"ח לעומת 11.2 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2010.
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נתונים על חברות בת:

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 ההון 

לרכיבי סיכון

Discount Bancorp Inc.15.8%*396.6% מ' דולר

13210.7%13.8% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

34.14.1%16.9% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

18122.2%16.3% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2010

רווח נקי

תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס 
 ההון 

לרכיבי סיכון

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

1169.1%12.7% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

24.22.9%18.3% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

17620.9%16.9% 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 
 ההון 

לרכיבי סיכון

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(

שנתיתשעת החודשים הראשוניםרבעון שלישי

2010שינוי ב-20112010%שינוי ב-20112010%

רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין 
3,6453,5373.14,830)19.8(1,0671,331הפסדי אשראי

821)3.8(22616933.7526547הוצאות בגין הפסדי אשראי

7186599.02,0321,9573.82,660הכנסות תפעוליות ואחרות

1,4781,32111.94,3774,0936.95,659הוצאות תפעוליות ואחרות

1,010)9.4(774854)83.8(81500רווח מפעולות רגילות לפני מסים

55350010.6552)50.9(133271רווח מפעולות רגילות לאחר מסים

6305739.9704)57.4(121284רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

4.711.68.27.87.0תשואת הרווח הנקי ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

31 בדצמבר 302010 בספטמבר

שינוי ב-2010%שינוי ב-20112010%

198,995186,7976.5185,5767.2סך כל הנכסים

)0.1(118,666)0.5(118,516119,129אשראי לציבור, נטו

37,1761.6)4.6(37,77439,605ניירות ערך

149,197137,8108.3138,0118.1פקדונות הציבור

)3.1(10,49110,3531.310,824הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

)2.8(10,84010,7111.211,152סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31 בדצמבר30 בספטמבר

201120102010

5.45.76.0סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים 

79.486.486.0אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

)II 13.312.513.2יחס ההון לרכיבי סיכון )באזל

7.67.17.6יחס הון ליבה

0.590.580.66הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס לאשראי הציבור

1.201.401.48מרווח פיננסי

77.174.575.6ההוצאות 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


