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עיקרי הנתונים לרבעון הראשון של שנת 2013

לעומת ש"ח  מיליון   263  - הראשון  ברבעון  נקי   רווח 
 247 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור

של 6.5%.

ברבעון  הבנק  של  המניות  לבעלי  המיוחס  להון  התשואה 
הראשון - 9.2%, לעומת 9.5% ברבעון המקביל אשתקד.

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.2%. יחס הון ליבה - 8.9%.

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו
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דבר המנכ"ל

תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2013, המציגות רווח נקי של 263 מיליון ש"ח ותשואה להון בשיעור 
 של 9.2%, משקפות שיפור מתמשך בהשגת יעדי הקבוצה להרחבת תשתיות ההון ויישום מהלכי ההתייעלות. 
יחס הלימות ההון הכולל הינו 14.2%. יחס הון הליבה הסתכם ב-8.9%, מעל היעד שקבע הדירקטוריון 

בעניין זה.
השיפור ברווחיות הבנק ברבעון הראשון )עליה של 6.5% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד(, בולט במיוחד 
על רקע ההתמתנות בפעילות המשק וסביבת הריבית הנמוכה. ברבעון הראשון גדלו ההכנסות שאינן מריבית 

בשיעור של 14%, לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2012.

נמשכת מגמת השיפור בתיק האשראי של הבנק ושיעור ההפרשה עומד על 0.49% מהתיק.

לצד המהלכים לניהול מתווה ההון ולהתייעלות, קודמו ברבעון הראשון מהלכים להעמקת הפעילות הקמעונאית 
של הבנק במגזר משקי הבית. בחודש פברואר השנה, השיק הבנק תוכנית ראשונה מסוגה בישראל, המיועדת 
ללקוחות קיימים ולמצטרפים החדשים, שקיים בניהם קשר משפחתי. "תוכנית המשפחה" שמציע הבנק, 

הופכת את התא המשפחתי הקיים גם לקבוצה פיננסית, שנהנית ממגוון שירותים והטבות בלעדיות.

חברות הבת של הבנק המשיכו גם ברבעון הראשון להציג רווחיות נאה ולהוות גורם מרכזי בפעילות הקבוצה. 
בנק דיסקונט ניו יורק הציג ברבעון הראשון רווח בסך של כ-10.3 מיליון דולר, בנק מרכנתיל דיסקונט 
הציג ברבעון הראשון רווח נקי של 53 מיליון ש"ח וחברת כאל הציגה רווח של 33 מיליון ש"ח ברבעון 

הראשון של השנה.

הנהלת הבנק נחושה להמשיך ולנהל באופן קפדני את מתווה ההון גם ברבעונים הבאים על מנת לאפשר 
לקבוצה המשך צמיחה. בד בבד, יימשך פיתוח מערכי השירות בכל הערוצים במטרה להוסיף ולשפר את 

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 2013 
הסתכם ב-263 מיליון ש"ח, לעומת סך של 247 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 6.5%. 

התשואה להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון הראשון 
של שנת 2013, הגיעה ל-9.2% לעומת 9.5% ברבעון המקביל 

אשתקד.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה ברבעון הראשון 
של שנת 2013 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 54 מיליון ש"ח )4.9%(.  -
עליה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 22 מיליון ש"ח )17.9%(.  -

-  עליה בסך כל ההכנסות שאינן מריבית, בסך של 26 מיליון ש"ח )3.0%(, שהושפעה מעליה בסך של 
28 מיליון ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית )17.3%(, עליה בסך של 9 מיליון ש"ח בעמלות )1.4%( 

וירידה בסך של 11 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות )22.9%(.
-  ירידה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 28 מיליון ש"ח )1.9%(, שהושפעה, בעיקר, מירידה בסך 

של 24 מיליון ש"ח במשכורות והוצאות נלוות )2.7%(.
-  הפרשה למסים על הרווח בסך של 118 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2013, לעומת 115 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד. 
_  עליה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 36 מיליון ש"ח, אשר 

הושפעה מעדכון בחישוב ההפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי הבנק הבינלאומי. 

התפתחות בסעיפי המאזן העיקריים ליום 31 במרס 2013:

-  סך כל הנכסים קטן בשיעור של 0.4% והסתכם ב-200.1 מיליארד ש"ח לעומת 201.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת  
.2012

_  האשראי לציבור, נטו קטן בשיעור של 1.2% והסתכם ב-116.2 מיליארד ש"ח לעומת 117.6 מיליארד ש"ח בסוף 
שנת 2012.

ניירות ערך גדלו בשיעור של 4.6% והסתכמו ב-48.1 מיליארד ש"ח לעומת 46.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012.  _
_  פיקדונות הציבור הסתכמו ב-151.9 מיליארד ש"ח בדומה לסוף שנת 2012.

לעומת  ש"ח  מיליארד  ב-11.9  והסתכם   0.9% של  בשיעור  גדל  הבנק  של  המניות  לבעלי  המיוחס  _  ההון 
11.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012.

סך כל ההון גדל בשיעור של 1.0% והסתכם ב-12.3 מיליארד ש"ח, לעומת 12.1 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012.  -

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו



5 הודעה לעיתונות 2013
דוחות כספיים מאוחדים ליום 31 במרס

נתונים על חברות בת
רבעון ראשון של שנת 2013

רווח נקי
תשואה

להון

יחס
הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.15.6%*5.1%  10 מ' דולר

5311.6%14.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

3312.9%16.8% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(
*  לפי הכללים המחייבים בארה"ב

רבעון ראשון של שנת 2012

רווח נקי
תשואה

להון

יחס
הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.15.7%*3.7% 7 מ' דולר

399.1%14.0% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

18.5%17.3% 50 מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(
*   לפי הכללים המחייבים בארה"ב

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

17.8%16.8% 209 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(

לשלושת החודשים 
שהסתיימו ב-31 במרס

שנת 2012שינוי ב-2012% 2013

4,459)4.9(1,0441,098הכנסות ריבית, נטו

14512317.9726הוצאות בגין הפסדי אשראי

8958693.03,257סך כל ההכנסות שאינן מריבית

5,826)1.9(1,4721,500סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,164)6.4(322344רווח לפני מיסים

757)10.9(204229רווח לאחר מיסים

2632476.5802רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות 
9.29.5הבנק ב-% 

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(
 ליום

31 במרס
 ליום

31 בדצמבר

שינוי ב-2012%שינוי ב-20132012%

)0.4(200,135199,3150.4201,012סך כל הנכסים

)1.2(116,155115,0800.9117,611אשראי לציבור, נטו

48,14045,2406.446,0014.6ניירות ערך

-151,933149,8111.4151,935פיקדונות הציבור

11,94810,9209.411,8380.9הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

12,25311,2449.012,1341.0סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31.3.1331.3.1231.12.12

6.15.66.0סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים

14.214.114.3יחס ההון לרכיבי סיכון

8.98.28.6יחס הון ליבה

0.490.420.61הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

58.057.758.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים

76.576.877.4אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

75.975.275.6פיקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים

60.857.955.9סך כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

75.976.375.5ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

10.010.17.8תשואה 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



www.discountbank.co.il


