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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

עיקרי הנתונים לרבעון ראשון, 2012

רווח נקי ברבעון הראשון - 247 מיליון ש"ח לעומת 278 מיליון 
ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של 11.2%

התשואה להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון הראשון - 9.5% 

לעומת 11.3% ברבעון המקביל אשתקד

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.1%. יחס הון ליבה - 8.2%
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דבר המנכ"ל

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2012, המציגות רווח של 247 מיליון ש"ח ותשואה להון בשיעור של 9.5%, משקפות את המשך 

המיקוד האסטרטגי של הקבוצה לשיפור תשתיות ההון ויישום מהלכי התייעלות. יחס הלימות ההון הכולל הינו 14.1%. יחס הון ליבה 

לרבעון הראשון מסתכם בשיעור של 8.2%, הרבה מעל היעד שקבע הדירקטוריון בעניין זה.

בהתאם לתכנית העבודה לשנת 2012, נמשכו מהלכי ההתייעלות בבנק ובכלל זה המיזוג עם בנק דיסקונט למשכנתאות, שצפוי להסתיים 

ברבעון השלישי של שנת 2012. במהלך הרבעון הראשון של השנה, פרשו מהבנק כ-330 עובדים קבועים, בתכנית פרישה מרצון 

שהותנעה בסוף השנה החולפת. מהלכי התייעלות נוספים מיושמים במערך ה-IT בבנק ובקבוצה.

לצד מהלכי ההתייעלות וניהול מתווה ההון, קודמו ברבעון הראשון מנועי הצמיחה הבאים: השקת "דיסקונט Invest" - מהלך שוק 

ההון החדשני של הבנק המעניק ללקוחותינו מערכי שירות וטכנולוגיה מתקדמים בתחום זה, ופיתוח הבנקאות הפרטית ללקוחות 

ישראלים ותושבי חוץ. 

ניהול ההון בהתאם למתווה, ניהול קפדני של מהלכי ההתייעלות שגובשו בתוכניות העבודה ופיתוח קווי העסקים של הבנק, יאפשרו 

המשך צמיחה בקבוצה הן בצד העסקי והן בצד הקמעונאי, תוך שיפור חווית השירות ללקוחות הבנק.

ראובן שפיגל             
מנהל כללי             

המנכ"ל ראובן שפיגל
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט ברבעון הראשון של שנת 2012 הסתכם 
ב-247 מיליון ש"ח, לעומת סך של 278 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה 

אשתקד, ירידה בשיעור של 11.2%. התשואה להון המיוחס לבעלי המניות 
של הבנק ברבעון הראשון של שנת 2012, הגיעה ל-9.5% לעומת 11.3% 

ברבעון המקביל אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה ברבעון ראשון של שנת 2012, בהשוואה 

לתקופה המקבילה אשתקד:

-  ירידה בשיעור של 3.1% בהכנסות ריבית, נטו, לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי.

-  עליה בשיעור של 9.8% בהוצאות בגין הפסדי אשראי.

-   ירידה בהכנסות שאינן מריבית בשיעור של 0.1%.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 2.5%.

-   הפרשה למיסים על הרווח בסך של 115 מיליון ש"ח, לעומת 171 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

-  ירידה בשיעור של 25.6% בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס.

התפתחויות עיקריות במאזן ליום 31 במרס 2012:

-   סך כל הנכסים קטן בשיעור של 1.6% והסתכם ב-199.3 מיליארד ש"ח לעומת 202.5 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011.

-   האשראי לציבור, נטו קטן בשיעור של 1.1% והסתכם ב-115.1 מיליארד ש"ח לעומת 116.4 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011.

-   ניירות ערך גדלו בשיעור של 5.5% והסתכמו ב-45.2 מיליארד ש"ח לעומת 42.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011.

-   פיקדונות הציבור קטנו בשיעור של 2.3% והסתכמו ב-149.8 מיליארד ש"ח לעומת 153.4 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011.

 -   ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור של 2.0% והסתכם ב-10.9 מיליארד ש"ח לעומת 10.7 מיליארד ש"ח, 

בסוף שנת 2011.

-   סך כל ההון גדל בשיעור של 2.0% והסתכם ב-11.2 מיליארד ש"ח לעומת 11.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011.



נתונים על חברות בת:
רבעון ראשון של שנת 2012

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.15.7%*73.7% מ' דולר

399.1%14.0% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

14.56.9%13.1% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

5018.5%17.3% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

רבעון ראשון של שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

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

399.9%12.4% 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

שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.16.5%*465.9% מ' דולר

1629.6%13.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

45.34.0%13.9% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

23020.6%16.7% 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 המאוחדים 

רווח ורווחיות )במיליוני ש"ח(

שנתירבעון ראשון

2011שינוי ב-20122011%

4,617)3.1(1,0981,133הכנסות ריבית, נטו

1231129.8778הוצאות בגין הפסדי אשראי

2,930)0.1(865866סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,4961,4592.55,838סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

817)10.9(229257רווח לאחר מיסים

848)11.2(247278רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

9.511.3תשואה נטו להון המיוחס לבעלי הבנק ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

31 בדצמבר31 במרס

שינוי ב-2011%שינוי ב-20122011%

)1.6(199,314183,7618.5202,471סך כל הנכסים

)1.1(116,383)1.4(115,080116,670אשראי לציבור, נטו

45,24034,25732.142,8985.5ניירות ערך

)2.3(149,811136,08810.1153,368פקדונות הציבור

10,91910,0588.610,7012.0הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

11,24310,3808.311,0202.0סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(
31 בדצמבר31 במרס

201220112011

5.65.65.4סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים

14.112.914.1יחס ההון לרכיבי סיכון

8.27.48.1יחס הון ליבה

0.420.380.65הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס לאשראי הציבור

57.763.557.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים

76.885.775.9אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

75.274.175.7פקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים

57.859.450.2סך כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

76.273.077.4ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

10.110.98.1תשואה מותאמת לנכסי סיכון
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בנק דיסקונט

משרד ראשי: 

מגדל דיסקונט

רח' יהודה הלוי 23 תל אביב

טל. 03-514555

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


