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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

עיקרי הנתונים לרבעון שני, 2012

רווח נקי ברבעון השני - 165 מיליון ש"ח לעומת 229 מיליון ש"ח ברבעון 
 המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 27.9%. 

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, 
היה הרווח ברבעון השני של שנת 2012 מסתכם בסך של 238 מיליון ש"ח, 

עליה בשיעור של 3.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון השני של 2012 - 6.1%, 
 לעומת שיעור של 9.3% ברבעון המקביל אשתקד.

 בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, התשואה 
ברבעון השני של שנת 2012 היתה מגיעה לשיעור של 8.9% על בסיס שנתי.

 רווח נקי במחצית הראשונה של שנת 2012 - 412 מיליון ש"ח, לעומת 
 רווח של 507 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור 

 של 18.7%. 

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, 
 הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2012 היה מסתכם בסך של 

485 מיליון ש"ח,ירידה בשיעור של 4.3%.

 התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק במחצית הראשונה של שנת 2012 -
7.7%, לעומת שיעור של 10.2% בתקופה המקבילה אשתקד, ולעומת שיעור של 8.2% 

 בכל שנת 2011. 

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, התשואה 
במחצית הראשונה של שנת 2012 הייתה מגיעה לשיעור של 9.1%.

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.1%. יחס הון ליבה - 8.25%.

2



הודעה לעיתונות 2012
דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני

3

דבר המנכ"ל

תוצאות הרבעון השני של שנת 2012 מעידות על המשך יציבות ברווחיות הבנק ושיפור מתמשך בפרמטרים העסקיים.

בתקופה זו רשם הבנק גידול בשיעור של 5% בהכנסות מריבית נטו, ירידה בשיעור של 4.1% בהוצאות בגין הפסדי אשראי, גידול 

בעמלות בשיעור של 2.4%, ירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות בשיעור של 3%, כל זאת בהשוואה לרבעון הקודם.

רווחיות הבנק ברבעון השני הושפעה מהפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, בסכום נטו של 73 מיליון ש"ח. 

בחוות הדעת שקיבלנו מפרופ' עדן, נקבע ששווי ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי הינו בטווח שבין 88.4% ל-97.9% משוויה המאזני. 

ניתן היה לאמץ את הערך העליון שהוגדר בחוות הדעת של פרופ' עדן. עם זאת, החלטנו לבצע הפרשה לירידת ערך בשיעור של 7% 

משוויה המאזני של ההשקעה. בקביעת אומדן ההפרשה, בתחום הטווח שהגדיר פרופ' עדן, הבאנו בחשבון את תנאי השוק הנוכחיים 

ואת המתווה למכירת המניות. 

ללא הפרשה זו, היה הרווח הרבעוני מסתכם ב-238 מיליון ש"ח בדומה לתוצאות הרבעון הקודם ותוצאות הרבעון המקביל אשתקד. 

יחס הון הליבה ברבעון השני, חרף ההפרשה שבוצעה, עומד במתווה ההון והינו בשיעור של 8.25%.

בהתאם לתוכניות העבודה לשנה הנוכחית, נמשכו מהלכי ההתייעלות בבנק. במחצית הראשונה של שנת 2012, הושלם המיזוג עם בנק 

דיסקונט למשכנתאות. מתחילת 2012 פרשו מהבנק כ-350 עובדים במהלך פרישה מרצון. במסגרת מיזוג בדמ"ש פרשו עד כה 104 

עובדים ו-68 עובדים נוספים צפויים לפרוש במהלך החודשים הקרובים. בנוסף, כ-80 עובדי מיקור חוץ הוסבו למעמד ארעי מחשוב, 

ועד סוף השנה מתוכננת הסבתם של כ-50 עובדים נוספים. לצד זה הושלמו שינויים ארגוניים בבנק ובקבוצה. מהלכי ההתייעלות 

נמשכים ואני משוכנע שתוצאות מהלכים אלו ישתקפו בתוצאות הבנק ברבעונים הבאים.

מערכת הבנקאות בישראל ניצבת כיום בפני אתגרים לא פשוטים. משבר פיננסי עולמי, סימנים מדאיגים בכלכלה המקומית ושינויים 

רגולאטוריים מהותיים שניצבים לפתחנו: יישום הוראות באזל 3, יישום המלצות "ועדת זקן" ועוד. קבוצת דיסקונט נערכת לשינויים 

בסביבה הכלכלית והרגולאטורית ונחושה לעמוד באתגרים המרכזיים שקבענו לעצמנו, גם בעתיד.

ראובן שפיגל             
מנהל כללי             

המנכ"ל ראובן שפיגל
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 הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט במחצית הראשונה של שנת 2012 
הסתכם ב-412 מיליון ש"ח, לעומת סך של 507 מיליון ש"ח בתקופה 

המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 18.7%.

 התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק במחצית 
 הראשונה של שנת 2012 - 7.7%, על בסיס שנתי, לעומת 10.2% 

במחצית המקבילה אשתקד.

 הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי קבוצת דיסקונט ברבעון השני של שנת 2012, 

בהשוואה לרבעון ראשון 2012:

-   הפרשה לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי, בסך של 73 מיליון ש"ח, נטו.

-  עליה בסך של 55 מיליון ש"ח בהכנסות ריבית, נטו )5%(.

-  ירידה בסך של 5 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי )4.1%(.

-   ירידה בהכנסות מימון שאינן מריבית בסך של 127 מיליון ש"ח, שהושפעה בעיקר מהתאמות לשווי הוגן של נגזרים.

-  עליה בסך של 16 מיליון ש"ח בעמלות )2.4%(.

-  ירידה בסך של 45 מיליון ש"ח בהוצאות התפעוליות והאחרות )3.0%(.

 -   ירידה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת המס, בסך של 70 מיליון ש"ח. הירידה האמורה נגרמה, 

בין היתר, כתוצאה מההפרשה לירידת ערך, כאמור לעיל.

 הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה במחצית הראשונה של שנת 2012, 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

-   הפרשה לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי, בסך של 73 מיליון ש"ח, נטו.

-  ירידה בסך של 107 מיליון ש"ח בהכנסות ריבית, נטו )4.5%(.

-  ירידה בסך של 59 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי )19.7%(.

-  ירידה בסך של 9 מיליון ש"ח בהכנסות שאינן מריבית )0.6%(.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 48 מיליון ש"ח )1.7%(.

-   הפרשה למסים על הרווח בסך של 222 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2012, לעומת 298 מיליון ש"ח בתקופה 

המקבילה אשתקד.

 -   ירידה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 77 מיליון ש"ח. הירידה האמורה נגרמה, 

בין היתר, כתוצאה מהפרשה לירידת ערך, כאמור לעיל.

התפתחויות עיקריות במאזן ליום 30 ביוני 2012:

-  סך כל הנכסים ירד בשיעור של 0.9% והסתכם ב-200.6 מיליארד ש"ח לעומת 202.5 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011. 

-  האשראי לציבור, נטו גדל בשיעור של 2.6% והסתכם ב-119.4 מיליארד ש"ח לעומת 116.4 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011. 

-  ניירות ערך גדלו בשיעור של 6.0% והסתכמו ב-45.5 מיליארד ש"ח לעומת 42.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011.

-  פיקדונות הציבור ירדו בשיעור 1.6% והסתכמו ב-150.9 מיליארד ש"ח לעומת 153.4 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011.

 -   ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור של 5.7% והסתכם ב-11.3 מיליארד ש"ח לעומת 10.7 מיליארד ש"ח,

בסוף שנת 2011. 

-  סך כל ההון גדל בשיעור של 5.6% והסתכם ב-11.6 מיליארד ש"ח לעומת 11.0 מיליארד ש"ח, בסוף שנת 2011.



נתונים על חברות בת:
מחצית ראשונה של שנת 2012

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.15.5%*225.5% מ' דולר

849.8%14.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

29.46.9%13.3% מ' ש"חבנק דיסקונט למשכנתאות 

10819.6%17.0% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

מחצית ראשונה של שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

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

10613.3%13.1% 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

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(

שנתיחצי שנתירבעון שני

2011שינוי ב-20122011%שינוי ב-20122011%

4,617)4.5(2,2512,358)5.9(1,1531,225הכנסות ריבית, נטו

778)19.7(241300)37.2(118188הוצאות בגין הפסדי אשראי

2,930)0.6(1,6071,616)1.1(742750סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,4511,4400.82,9472,8991.75,838סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

817)6.1(448477)0.5(219220רווח לאחר מיסים

848)18.7(412507)27.9(165229רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

6.19.37.710.2תשואה נטו להון המיוחס לבעלי הבנק ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

31 בדצמבר30 ביוני

שינוי ב-2011%שינוי ב-20122011%

)0.9(200,641186,0017.9202,471סך כל הנכסים

119,412117,2891.8116,3832.6אשראי לציבור, נטו

45,45533,10237.342,8986.0ניירות ערך

)1.6(150,862139,2968.3153,368פקדונות הציבור

11,30610,3339.410,7015.7הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

11,63210,6529.211,0205.6סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(
31 בדצמבר30 ביוני

201220112011

5.85.75.4סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים

14.113.314.1יחס ההון לרכיבי סיכון

8.37.68.1יחס הון ליבה

0.410.500.65הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס לאשראי הציבור

59.563.157.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים

79.284.275.9אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

75.274.975.7פקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים

54.555.750.2סך כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

76.472.977.4ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

8.39.98.1תשואה 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


