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עיקרי הנתונים לתשעת החודשים הראשונים 
של שנת 2012
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 רווח נקי ברבעון השלישי - 221 מיליון ש"ח לעומת 121 מיליון ש"ח 
 ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 82.6%. 

 התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון השלישי של שנת 2012 -
 7.9%, לעומת שיעור של 4.7% ברבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 - 633 מיליון ש"ח, 
לעומת רווח של 628 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה 

בשיעור של 0.8%. 

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, 
היה הרווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 מסתכם בסך 

של 706 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 12.4% לעומת התקופה המקבילה 
אשתקד.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בתשעת החודשים הראשונים של 
 שנת 2012 - 7.7%, לעומת שיעור של 8.2% בתקופה המקבילה אשתקד ושיעור 

של 8.2% בכל שנת 2011. 

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, התשואה בתשעת 

 החודשים הראשונים של שנת 2012 היתה מגיעה לשיעור של 8.6% על בסיס שנתי.

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.2%. יחס הון ליבה - 8.4%.
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דבר המנכ"ל

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-221 מיליון ש"ח המהווה גידול בשיעור של 34% בהשוואה לרבעון הקודם וגידול בשיעור של 

83% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012, הסתכם ב-633 מיליון ש"ח לעומת רווח של 628 מיליון ש"ח, בתקופה 

המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 0.8%.

התשואה להון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הגיעה לשיעור של 7.7% על בסיס שנתי. 

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

ההכנסות, הבנק מציג שיפור ניכר בהשוואה לרבעון הקודם ולרבעון המקביל אשתקד. סך כל הכנסות הבנק מריבית נטו וההכנסות 

שאינן מריבית, גדלו בשיעור של 5% בהשוואה לרבעון הקודם, ו-12% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. ברבעון השלישי, רשם 

הבנק גידול בתחום ההוצאות בשיעור של 2.6% בהשוואה לרבעון הקודם ו-0.7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, תוך ריסון סעיף 

משכורות והוצאות נלוות, מגמה הנמשכת מתחילת השנה.

ברבעון הנוכחי נרשם גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי בהשוואה לרבעון הקודם. ההוצאות בגין הפסדי האשראי ברבעון השלישי, 

הינם בשיעור של 0.78% מסך האשראי לציבור. לעומת זאת, השיעור המצטבר של ההוצאות בגין הפסדי האשראי מתחילת השנה, 

מהווה 0.53% מסך תיק האשראי.

יחס הון הליבה גדל בתקופה זו ועומד על 8.4%, לעומת 8.25% בסוף הרבעון הקודם. הבנק פועל בהתאמה למתווה ההון שנקבע על 

ידי הבנק ובהלימה לדרישות הרגולטוריות הצפויות בעתיד.

בסעיפי המאזן ניכרת התפתחות חיובית. מאז סוף שנת 2011, עלה היקף המאזן של הבנק בשיעור של 1.4%. סך כל ההון גדל בשיעור 

של 8.4%, האשראי לציבור צמח ב-2.3%, פיקדונות הציבור גדלו בשיעור של 0.9% ובניירות הערך נרשם גידול בשיעור של 5.7%.

קבוצת דיסקונט פועלת להשגת היעדים שנקבעו בניהול מתווה ההון, מהלכי ההתייעלות ופיתוח קווי העסקים במטרה לאפשר המשך 

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

ראובן שפיגל             
מנהל כללי             

המנכ"ל ראובן שפיגל

הודעה לעיתונות 2012
דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 בספטמבר
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בתשעת החודשים הראשונים של 
שנת 2012 הסתכם ב-633 מיליון ש"ח, לעומת סך של 628 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 0.8%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בתשעת החודשים 
הראשונים של שנת 2012 - 7.7%, על בסיס שנתי, לעומת 8.2% בתקופה 

המקבילה אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012, 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

-  ירידה בסך של 116 מיליון ש"ח בהכנסות ריבית, נטו )3.3%(.

-  ירידה בסך של 52 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי )9.9%(.

-   עליה בסך של 217 מיליון ש"ח בסך כל ההכנסות שאינן מריבית )9.7%(, שהושפעה בעיקר מעליה בסך של 183 מיליון ש"ח 

בהכנסות מימון שאינן מריבית )181.2%(, עליה בסך של 18 מיליון ש"ח בעמלות )0.9%( ומעליה ברווחי הקופה לפיצויים בסך 

של 127 מיליון ש"ח. יצויין כי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011 כללו ההכנסות האחרות, סך של 48 מיליון ש"ח 

ממכירת פעילות תעודות הסל ו-67 מיליון ש"ח תקבול מחברת ביטוח.

-   עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 59 מיליון ש"ח )1.3%(, שהושפעה, בעיקר, מעליה בסך של 17 מליון ש"ח 

במשכורות והוצאות נלוות )0.6%( ומעליה בסך של 45 מיליון ש"ח באחזקה ופחת בניינים וציוד )5.3%(.

-   הפרשה למיסים על הרווח בסך של 300 מיליון ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012, לעומת 246 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, שהושפעה בין היתר, מהגידול ביתרת נכסי מיסים נדחים, בסך של 25 מיליון ש"ח, כתוצאה 

משינויים בשיעורי המס.

-   ירידה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 48 מיליון ש"ח. הירידה האמורה נגרמה 

כתוצאה מהפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, בסכום נטו של 73 מיליון ש"ח. 

התפתחויות עיקריות במאזן ליום 30 בספטמבר 2012:

-  סך כל הנכסים עלה בשיעור של 1.4% והסתכם ב-205.2 מיליארד ש"ח, לעומת 202.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011. 

-  האשראי לציבור, נטו גדל בשיעור של 2.3% והסתכם ב-119.0 מיליארד ש"ח, לעומת 116.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011. 

-  פיקדונות הציבור עלו בשיעור 0.9% והסתכמו ב-154.7 מיליארד ש"ח, לעומת 153.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011.

 -   ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור של 8.5% והסתכם ב-11.6 מיליארד ש"ח, לעומת 10.7 מיליארד ש"ח 

בסוף שנת 2011.

-  סך כל ההון גדל בשיעור של 8.4% והסתכם ב-11.9 מיליארד ש"ח, לעומת 11.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011.



נתונים על חברות בת:
תשעת החודשים הראשונים של שנת 2012

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.15.2%*365.9% מ' דולר

1289.8%14.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

16219.1%16.9% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

תשעת החודשים הראשונים של שנת 2011

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס הלימות 

ההון

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

13210.7%13.7% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט 

18522.8%16.2% 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 

22920.6%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(

רבעון שלישי

תשעת החודשים 

שנתיהראשונים

2011שינוי ב-20122011%שינוי ב-20122011%

4,617)3.3(3,3933,509)0.8(1,1421,151הכנסות ריבית, נטו

778)9.9(2332263.1474526הוצאות בגין הפסדי אשראי

85562935.92,4622,2459.72,930סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,4891,4780.74,4364,3771.35,838סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

19712853.96456056.6817רווח לאחר מיסים

22112182.66336280.8848רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

7.94.77.78.28.2תשואה נטו להון המיוחס לבעלי הבנק ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

31 בדצמבר30 בספטמבר

שינוי ב-2011%שינוי ב-20122011%

205,239198,9763.1202,4711.4סך כל הנכסים

119,040118,5160.4116,3832.3אשראי לציבור, נטו

45,33437,77420.042,8985.7ניירות ערך

154,688149,1973.7153,3680.9פקדונות הציבור

11,61210,44811.110,7018.5הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק 

11,94210,75211.111,0208.4סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(
31 בדצמבר30 בספטמבר

201220112011

5.85.45.4סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים

14.213.214.1יחס ההון לרכיבי סיכון

8.47.68.1יחס הון ליבה

0.530.590.65הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס לאשראי הציבור

58.059.657.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים

77.079.475.9אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

75.475.075.7פקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים

55.551.350.2סך כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

75.876.177.4ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

8.38.18.1תשואה 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
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