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עיקרי הנתונים לרבעון השני של שנת 2013

לעומת ש"ח  מיליון   263  - השני  ברבעון  נקי   רווח 
 165 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה בשיעור

של 59.4%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון 
השני - 9.0% לעומת 6.1% ברבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי במחצית הראשונה של שנת 2013 - 526 מיליון 
ש"ח לעומת 412 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

עליה בשיעור של 27.7%.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק במחצית 
בתקופה   7.7% לעומת   ,9.0%  -  2013 שנת  של  הראשונה 

המקבילה אשתקד, ולעומת 7.1% בכל שנת 2012.

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.4%. יחס הון ליבה- 9.1%.

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו



3 הודעה לעיתונות 2013
דוחות כספיים מאוחדים ליום 30 ביוני

דבר המנכ"ל

קבוצת דיסקונט מסכמת את המחצית הראשונה של שנת 2013 עם רווח נקי של 526 מיליון ש"ח ותשואה 
להון של 9.0%.

רווח  לעומת   ,9.0% להון של  ותשואה  מיליון ש"ח   263 רווח של  ברבעון השני מציגה הקבוצה 
של 167 מיליון ש"ח ותשואה של 6.1% ברבעון המקביל אשתקד. התוצאות הכספיות מעידות על התקדמות 

בהשגת יעדי הקבוצה. 
השיפור ברווחיות הקבוצה ברבעון השני )עליה בשיעור של 59.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד(, 
בולט במיוחד לנוכח ההתמתנות המתמשכת בפעילות המשק וסביבת הריבית הנמוכה. ברבעון השני גדלו 
ההכנסות שאינן מריבית בשיעור של 24.2% בהשוואה לרבעון הראשון לשנת 2013. בהכנסות מריבית 

נטו, נמשכת יציבות. 
השיפור בטיב תיק האשראי נמשך גם ברבעון השני. ההוצאה להפסדי אשראי הסתכמה ברבעון השני 
ב-141 מיליון ש"ח, המהווים 0.48% מסך תיק האשראי וזאת לעומת 145 מיליון ש"ח, המהווים 0.49% מסך 

תיק האשראי, ברבעון הקודם.

לצד זה, אנו ממשיכים ובמרץ לפעול במגזר הקמעונאי. "תוכנית המשפחה" מתרחבת ואנו עדים לגידול 
בקצב גיוס לקוחות חדשים לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשבועות הקרובים נציע במסגרת התוכנית 

הטבות ייחודיות נוספות שיטיבו עם המצטרפים לתוכנית.

לפני שבוע, הודעתי על החלטתי לפרוש מתפקידי בסוף חודש מרס 2014. נסיבות אישיות ומשפחתיות 
הובילו אותי להחלטה זו. בכוונתי להמשיך ולנהל את הקבוצה עד סוף חודש מרס 2014, ולקדם מהלכים 

אותם אני מוביל בשנים האחרונות.

אני משוכנע כי קבוצת דיסקונט תעמוד בהצלחה באתגרים הרבים שלפניה ובשיתוף פעולה עם העובדים 
והמנהלים המסורים של הקבוצה, תמשיך להציג שיפור מתמשך וצמיחה בכל מגזרי הפעילות.

ראובן שפיגל              
מנהל כללי              

המנכ"ל ראובן שפיגל
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הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט הסתכם במחצית הראשונה 
של שנת 2013 ב-526 מיליון ש"ח, לעומת 412 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 27.7%. 

בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו

הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה במחצית 
הראשונה של שנת 2013 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 166 מיליון ש"ח )7.4%(.  -
עליה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 45 מיליון ש"ח )18.7%(.  -

-  עליה בסך כל ההכנסות שאינן מריבית, בסך של 206 מיליון ש"ח )12.8%(, שהושפעה מעליה בסך 
של 227 מיליון ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית )114.1%(, עליה בסך של 4 מיליון ש"ח בעמלות 

)0.3%( וירידה בסך של 25 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות )30.5%(.
-  עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 23 מיליון ש"ח )0.8%(, שהושפעה, בעיקר, מעליה בסך 

של 32 מיליון ש"ח במשכורות והוצאות נלוות )1.8%(.
-  הפרשה למסים על הרווח בסך של 207 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של שנת 2013, לעומת 222 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד. 
_  עליה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 116 מיליון ש"ח, אשר 
הושפעו מעדכון בחישוב ההפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי הבנק הבינלאומי. הרווחים במחצית 
הראשונה של שנת 2012 הם לאחר הפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, בסכום 

נטו של 73 מיליון ש"ח.

התפתחות בסעיפי המאזן העיקריים ליום 30 ביוני 2013:
-  סך כל הנכסים קטן בשיעור של 1.9% והסתכם ב-197.2 מיליארד ש"ח לעומת 201.0 מיליארד ש"ח 

בסוף שנת 2012.
-  האשראי לציבור, נטו קטן בשיעור של 2.1% והסתכם ב-115.1 מיליארד ש"ח לעומת 117.6 מיליארד ש"ח, 

בסוף שנת 2012.
-  ניירות ערך גדלו בשיעור של 6.2% והסתכמו ב-48.8 מיליארד ש"ח לעומת 46.0 מיליארד ש"ח בסוף 

שנת 2012.
-  פיקדונות הציבור קטנו בשיעור של 1.6% והסתכמו ב-149.5 מיליארד ש"ח לעומת 151.9 מיליארד ש"ח, 

בסוף שנת 2012.
-  ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור 1.3% והסתכם ב-12.0 מיליארד ש"ח לעומת 11.8 

מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012.
-  סך כל ההון גדל בשיעור של 1.3% והסתכם ב-12.3 מיליארד ש"ח לעומת 12.1 מיליארד ש"ח בסוף 

שנת 2012.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק הגיעה 
במחצית הראשונה של שנת 2013, לשיעור של 9.0% לעומת 7.7% 

בתקופה המקבילה אשתקד.
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נתונים על חברות בת
מחצית ראשונה של שנת 2013

רווח נקי
תשואה

להון

יחס
הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.15.5%*4.4%  18 מ' דולר

10111.0%14.4% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

6712.6%16.7% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(
*  לפי הכללים המחייבים בארה"ב

מחצית ראשונה של שנת 2012

רווח נקי
תשואה

להון

יחס
הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.15.5%*5.5% 22 מ' דולר

849.8%14.2% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

19.6%17.0% 108 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(

שנתיחצי שנתירבעון שני

2012שינוי ב-2012% 2013שינוי ב-20132012%

4,459)7.4(2,0852,251)9.7(1,0411,153הכנסות ריבית, נטו

14111819.528624118.7726הוצאות בגין הפסדי אשראי

92474424.21,8191,61312.83,257סך כל ההכנסות שאינן מריבית

1,5041,4533.52,9762,9530.85,826סך כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,164)4.2(642670)1.8(320326רווח לפני מיסים

757)2.9(2312195.5435448רווח לאחר מיסים

26316559.452641227.7802רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות 
9.06.19.07.77.1הבנק ב-% 

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(
31 בדצמבר30 ביוני

שינוי ב-2012%שינוי ב-20132012%

)1.9(201,012)1.7(197,207200,642סך כל הנכסים

)2.1(117,611)3.6(115,121119,412אשראי לציבור, נטו

48,83245,4557.446,0016.2ניירות ערך

)1.6(151,935)0.9(149,502150,862פיקדונות הציבור

11,99111,3076.011,8381.3הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

12,29111,6335.712,1341.3סך כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

30.6.1330.6.1231.12.12

6.25.86.0סך כל ההון ביחס לסך כל הנכסים

14.414.114.3יחס ההון לרכיבי סיכון

9.18.38.6יחס הון ליבה

0.480.410.61הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

58.459.558.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך כל הנכסים

77.079.277.4אשראי לציבור, נטו ביחס לפיקדונות הציבור

75.875.275.6פיקדונות הציבור ביחס לסך כל הנכסים

61.154.655.9סך כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

76.276.475.5ההוצאות התפעוליות ביחס לסך כל ההכנסות

10.18.37.8תשואה 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


