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עיקרי הנתונים לשנת 2012

רווח נקי - 802 מיליון ש"ח לעומת 847 מיליון ש"ח בשנת 
2011, ירידה בשיעור של 5.3%.

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, היה 
הרווח לשנת 2012 מסתכם בסך של 875 מיליון ש"ח, עליה בשיעור של 3.3% 

לעומת שנת 2011.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק - 7.1%, 
לעומת שיעור של 8.2% בשנת 2011.

הבנק  במניות  הבנק  השקעת  ערך  לירידת  ההפרשה  בניטרול 
הבינלאומי, התשואה בשנת 2012 הייתה מגיעה לשיעור של 7.8%.

רווח נקי ברבעון הרביעי של שנת 2012 - 169 מיליון 
ש"ח, לעומת 219 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

ירידה בשיעור של 22.8%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון 
 8.6% של  שיעור  לעומת   ,5.9%  -  2012 שנת  של  הרביעי 

ברבעון המקביל אשתקד.

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.3%. יחס הון ליבה - 8.6%.
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דבר היו"ר והמנכ"ל
קבוצת דיסקונט מסכמת את שנת 2012 עם רווח נקי של 802 מיליון ש"ח ותשואה נטו להון של 7.1%. 

התוצאות הכספיות מעידות על שיפור בפעילות הליבה ובפרמטרים העסקיים של הקבוצה.

בשנת 2012, המשיכו הבנק והקבוצה לפעול למימוש המתווה והיעדים האסטרטגיים שהציב הדירקטוריון; 
חיזוק בסיס ההון, בניית תשתיות, התייעלות, שיפור מערכות המדידה והתמקדות ברווחיות. 

מאמץ עיקרי הושקע בחיזוק יחס הלימות ההון ושיפור יחס הון הליבה, נושאים אשר היוו גורם מרכזי 
בשיקולי הנהלת הבנק והחלטותיה. יחס הון הליבה אליו הגיע הבנק בשנת 2012 הינו בשיעור של 8.6%, 

מעל ליעד שקבע הדירקטוריון. 

ברבעון הראשון הושלמה תוכנית פרישה מרצון במסגרתה פרשו 356 עובדים קבועים. ברבעון השלישי של 
השנה הושלם מהלך מיזוג בנק דיסקונט למשכנתאות אל ולתוך הבנק ובמסגרת זו פרשו כ-140 עובדים. 
במהלך השנה בוצעה התייעלות במערך ה-IT, שכללה הסבת כ-110 עובדי מיקור חוץ לעובדים ארעיים 
בבנק. גם בחברות הבת יושמו מהלכי התייעלות: במרכנתיל דיסקונט יושמה תוכנית פרישה מרצון וצמצומים 

נוספים במסגרתה פרשו עשרות עובדים, ובדיסקונט ניו יורק הושלם מהלך צמצום במצבת כוח האדם.

חברות הבת של הבנק המשיכו גם השנה להוות גורם מרכזי וחשוב בהצלחת הקבוצה. דיסקונט ניו יורק 
הציג רווח שנתי בסך של כ-43 מיליון דולר, בנק מרכנתיל דיסקונט הציג רווח שנתי בסך של כ-191 

מיליון ש"ח ו-כ.א.ל. הציגה רווח שנתי בסך של כ-209 מיליון ש"ח.

הבנק ממשיך לפתח את פעילותו במגזר משקי הבית. לפני מספר שבועות השיק הבנק תוכנית שיווקית 
ראשונה מסוגה בישראל, "תוכנית המשפחה", המיועדת ללקוחות קיימים ולמצטרפים חדשים, שקיים 
ביניהם קשר משפחתי. "תוכנית המשפחה", הופכת את התא המשפחתי הקיים לקבוצה פיננסית, שתהנה 

ממגוון שירותים והטבות בלעדיות.

אנו משוכנעים כי פעילות הבנק במערכי השירות השונים יסייעו בידינו להמשיך ולשפר את השירות 
ללקוחותינו ויחד עם העובדים ומנהלי הקבוצה נצליח לעמוד באתגרים הרבים שלפנינו ולהצעיד את 

דיסקונט לצמיחה בשנים הבאות.

ד"ר יוסי בכר          ראובן שפיגל          
יו"ר הדירקטוריון         מנהל כללי          

המנכ"ל ראובן שפיגלהיו"ר ד"ר יוסי בכר
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט בשנת 2012 הסתכם 
ב-802 מיליון ש"ח, לעומת 847 מיליון ש"ח בשנת 2011, 

ירידה בשיעור של 5.3%.
התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בשנת 2012 - 

7.1%, לעומת 8.2% בשנת 2011.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה בשנת 2012 
בהשוואה לשנת 2011:

ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 158 מיליון ש"ח )3.4%(.  -
ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 52 מיליון ש"ח )6.7%(.  -

-  עליה בסך כל ההכנסות שאינן מריבית בסך של 320 מיליון ש"ח )10.9%(, שהושפעה בעיקר מעליה בסך 
של 254 מיליון ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית )259.2%(, עליה בסך של 15 מיליון ש"ח בעמלות 
)0.6%( ומעליה בהכנסות אחרות, שהושפעה מגידול ברווחי הקופה לפיצויים בסך של 137 מיליון ש"ח. 
יצויין כי בשנת 2011 כללו הכנסות המימון שאינן מריבית, סך של 48 מיליון ש"ח ממכירת פעילות 

תעודות הסל וההכנסות האחרות כללו 67 מיליון ש"ח תקבול מחברת ביטוח.
-  ירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 19 מיליון ש"ח )0.3%(, שהושפעה, בעיקר, מירידה 
במשכורות והוצאות נלוות בסך של 22 מיליון ש"ח )0.6%(, עליה באחזקה ופחת בניינים וציוד בסך 

של 44 מיליון ש"ח )3.8%( ירידה בהוצאות אחרות בסך של 40 מיליון ש"ח )3.3%(.
-  הפרשה למסים על הרווח בסך של 407 מיליון ש"ח בשנת 2012, לעומת 114 מיליון ש"ח בשנת 2011. 
_  עליה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 3 מיליון ש"ח. הרווחים 
בשנת 2012 הם לאחר הפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, בסכום נטו של 

73 מיליון ש"ח. 

התפתחות בסעיפי המאזן העיקריים ליום 31 בדצמבר 2012:

-  סך כל הנכסים הסתכם ב-200.9 מיליארד ש"ח לעומת 202.5 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011, ירידה בשיעור 
של 0.8%.

_  האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-117.6 מיליארד ש"ח, לעומת 116.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011, עליה 
בשיעור של 1.1%.

_  פיקדונות הציבור הסתכמו ב-151.9 מיליארד ש"ח, לעומת 153.4 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011, ירידה בשיעור 
של 0.9%.

_  ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור של 10.6% והסתכם ב-11.8 מיליארד ש"ח לעומת 10.7 מיליארד ש"ח 
בסוף שנת 2011.

סך כל ההון גדל בשיעור של 10.1% והסתכם ב-12.1 מיליארד ש"ח, לעומת 11.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2011.  -
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נתונים על חברות בת
שנת 2012

רווח נקי
תשואה

להון

יחס
הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.15.4%*5.3%  43 מ' דולר

19110.8%15.0% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

20917.8%16.8% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(
*  לפי הכללים המחייבים בארה"ב

שנת 2011

רווח נקי
תשואה

להון

יחס
הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.16.5%*5.9% 46 מ' דולר

1629.6%13.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

20.6%16.7% 229 מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.83% בהון(
*   לפי הכללים המחייבים בארה"ב
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קבוצת דיסקונט - נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים המאוחדים 
רווח ורווחיות )במיליוני ש"ח(

 שנת 
2012

 שנת 
2011

 שינוי 
ב-%

Q4 
2012

Q4 
2011

 שינוי 
ב-%

)3.8(1,0661,108)3.4(4,4594,617הכנסות ריבית, נטו

-252252)6.7(726778הוצאות בגין הפסדי אשראי

3,2572,93710.978468814.0סך כל ההכנסות שאינן מריבית

)5.8(1,3791,464)0.3(5,8265,845סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,16493125.021980173.8רווח לפני מיסים

)47.2(112212)7.3(757817רווח לאחר מיסים

)22.8(169219)5.3(802847רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות 
7.18.25.98.6הבנק ב-% 

תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק 
ב-% - בניטרול הפרשה לירידת ערך ההשקעה 

7.88.25.98.6במניות הבנק הבינלאומי

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(
ליום 31 בדצמבר

שינוי ב-20122011%

)0.8(200,880202,472סך כל הנכסים

117,611116,3831.1אשראי לציבור, נטו

46,00142,8987.2ניירות ערך

)0.9(151,935153,368פיקדונות הציבור

11,83810,70210.6הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

12,13411,02110.1סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(
20122011

6.05.4סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים

14.314.1יחס ההון לרכיבי סיכון

8.68.1יחס הון ליבה

0.610.65הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

58.557.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים

77.475.9אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

75.675.7פיקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים

55.950.2סך כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

75.577.4ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

7.88.1תשואה מותאמת לנכסי סיכון
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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

נייד: 052-2461151
mail:spokes@discountbank.net
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