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בנק דיסקונט לישראל וחברות מאוחדות שלו2

עיקרי הנתונים לשנת 2013

רווח נקי 874 מיליון ש"ח לעומת 802 מיליון ש"ח בשנת 2012, עליה 
בשיעור של 9.0%.

בניטרול ההפרשה לירידת ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, 
לעומת  ש"ח,  מיליון   1,032 של  בסך  מסתכם   2013 לשנת  הרווח  היה 

875 מיליון ש"ח בשנת 2012, עליה בשיעור של 17.9%.

של 7.1%  שיעור  לעומת   ,7.3% - הבנק  של  המניות  לבעלי  המיוחס  להון  נטו   התשואה 
בשנת 2012.

הבינלאומי,  הבנק  במניות  הבנק  השקעת  ערך  לירידת  ההפרשה   בניטרול 
התשואה בשנת 2013 הייתה מגיעה לשיעור של 8.6%, לעומת 7.8% בשנת 2012.

לעומת  ש"ח  מיליון   72  -  2013 שנת  של  הרביעי  ברבעון  נקי  רווח 
169 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 57.4%.

הבינלאומי,  הבנק  במניות  הבנק  השקעת  ערך  לירידת  ההפרשה  בניטרול 
היה הרווח ברבעון הרביעי של שנת 2013 מסתכם בסך של 230 מיליון ש"ח, 

עליה בשיעור של 36.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ברבעון הרביעי של שנת 2013 - 
2.4%, לעומת שיעור של 5.9% ברבעון המקביל אשתקד. 

הבינלאומי, הבנק  במניות  הבנק  השקעת  ערך  לירידת  ההפרשה   בניטרול 
התשואה ברבעון הרביעי של שנת 2013 הייתה מגיעה לשיעור של 7.7%.

יחס הון לרכיבי סיכון - 14.4%. יחס הון ליבה - 9.3%.
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דבר היו"ר והמנכ"לית
קבוצת דיסקונט מסכמת את שנת 2013 עם רווח נקי של 874 מיליון ש"ח, לעומת רווח בסך 802 מיליון ש"ח 

בשנת 2012. עליה בשיעור של 9.0% ותשואה נטו להון של 7.3%.
התוצאות הושפעו מההפרשה לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי. הרווח הנקי בניטרול הפרשה 
זו, היה מסתכם ב-1,032 מיליון ש"ח, לעומת 875 מיליון ש"ח בשנת 2012 והעליה הייתה בשיעור של 

17.9%, ותשואה להון של 8.6%. 

בשנת 2013 המשיכו הבנק והקבוצה לפעול למימוש המתווה והיעדים האסטרטגיים שהציב הדירקטוריון: 
חיזוק בסיס ההון, בניית תשתיות, התייעלות, שיפור מערכות המדידה והתמקדות ברווחיות.

הבנק פועל בהתאמה למתווה ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון ובהלימה לדרישות הרגולטוריות. יחס הון 
הליבה גדל בשנת 2013 ועומד על 9.3% )באזל II(, מעל היעד שקבע הדירקטוריון בעניין זה.

ניהול מושכל וטיובו של תיק האשראי, הביאו לשיפור עקבי באיכות התיק תוך ירידה משמעותית בהוצאה להפסדי 
אשראי. ההוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בשנת 2013 ב-580 מיליון ש"ח, לעומת 726 מיליון ש"ח בשנת 
2012. השיעור המצטבר של ההוצאות בגין הפסדי האשראי מתחילת השנה, מהווה 0.49% מסך תיק האשראי.

חברות הבת של הקבוצה המשיכו להציג רווחיות נאה ולהוות גורם מרכזי בפעילות הקבוצה. 
תוצאות בנק דיסקונט ניו יורק הושפעו מההחלטה על בחינת האפשרות למכירת חברת הבת באורוגוואי 
)DBLA(. כתוצאה מהחלטה זו נרשמה הפרשה למס בסך 28 מיליון דולר והבנק בניו יורק הציג רווחיות 

נטו של 9 מיליון דולר. 
בנק מרכנתיל דיסקונט סיכם את שנת 2013 ברווח נקי של 182 מיליון ש"ח. חברת כאל סיימה את 

שנת 2013 ב-132 מיליון ש"ח.

הבנק ממשיך להעמיק ולפתח את פעילותו במגזר משקי הבית. "תוכנית המשפחה" מתרחבת ואנו עדים 
לגידול בקצב גיוס לקוחות חדשים ביחס לשנה החולפת. בכוונתנו להמשיך ולהציע הצעות ערך שונות 

וחדשות ללקוחות הקיימים ולמצטרפים החדשים. 

לצערנו, מזה תקופה מצוי הבנק בסכסוך עבודה. הנהלת הבנק עושה את מירב המאמצים על מנת לצמצם 
ככל שניתן את הפגיעה בשירות ללקוחות ולהביא לסיום הסכסוך.

לפני כחודש נפרדנו ממנכ"ל הבנק, ראובן שפיגל, אשר פרש מתפקידו. אנו מבקשים להודות לראובן על 
תרומתו לבנק ולקבוצה. העבודה המאומצת שנעשתה בשנים האחרונות והתשתיות שהונחו, יעזרו להוביל 

את הבנק לצמיחה והתחדשות בשנים הקרובות.

 היו"ר
ד"ר יוסי בכר

המנכ"לית
לילך אשר-טופילסקי

ד"ר יוסי בכר
יו"ר הדריקטוריון

לילך אשר-טופילסקי
המנהלת הכללית
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הסתכם   2013 בשנת  דיסקונט  קבוצת  של  הנקי  הרווח 
ב-874 מיליון ש"ח, לעומת 802 מיליון ש"ח בשנת 2012, עליה 

בשיעור של 9.0%. 

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק בשנת 2013 - 
7.3%, לעומת 7.1% בשנת 2012.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הקבוצה 
בשנת 2013, בהשוואה לשנת 2012:

<   ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 209 מיליון ש"ח )4.7%(.
<   ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 146 מיליון ש"ח )20.1%(.

<  עליה בסך-כל ההכנסות שאינן מריבית בסך של 262 מיליון ש"ח )0.8%(, שהושפעה בעיקר מעליה בסך 
של 280 מיליון ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית )79.5%(, עליה בסך של 19 מיליון ש"ח בעמלות 
)0.7%( ומירידה בסך של 37 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות, שהושפעה בעיקר מירידה ברווח הון ממכירת 

בניינים ומירידה ברווחי הקופה לפיצויים.
<  עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 192 מיליון ש"ח )3.3%(, שהושפעה, בעיקר, מעליה 

במשכורות והוצאות נלוות בסך של 175 מיליון ש"ח )5.1%(.
<  הפרשה למיסים על הרווח בסך של 305 מיליון ש"ח בשנת 2013, לעומת 407 מיליון ש"ח בשנת 2012. הירידה 

במיסים בשנת 2013 נובעת, בעיקר, מהגדלת יתרת מסים נדחים לקבל, כתוצאה מעליית שיעורי המס.
<  ירידה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 59 מיליון ש"ח, אשר 
הושפעו מעידכון )הקטנה( בחישוב ההפרשה למס בגין חלק הבנק ברווחי הבנק הבינלאומי, בסך של 
45 מיליון ש"ח )מזה 42 מיליון ש"ח בגין שנים קודמות(. הרווחים בשנת 2013 הם לאחר הפרשה לירידת 
ערך השקעת הבנק במניות הבנק הבינלאומי, בסכום נטו של 158 מיליון ש"ח, לעומת 73 מיליון ש"ח 

בשנת 2012.

התפתחות בסעיפי המאזן העיקריים ליום 31 בדצמבר 2013:

<  סך-כל הנכסים הסתכם ב-200.5 מיליארד ש"ח, לעומת 201.0 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012, ירידה 
בשיעור של 0.3%.

<  האשראי לציבור, נטו הסתכם ב-115.9 מיליארד ש"ח, לעומת 117.6 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012, 
ירידה בשיעור של 1.5%.

<  פקדונות הציבור הסתכמו ב-148.9 מיליארד ש"ח, לעומת 151.9 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012, ירידה 
בשיעור של 2.0%.

<  ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור של 3.3% והסתכם ב-12.2 מיליארד ש"ח, לעומת 
11.8 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2012.

<  סך-כל ההון גדל בשיעור של 3.3% והסתכם ב-12.5 מיליארד ש"ח, לעומת 12.1 מיליארד ש"ח בסוף 
שנת 2012.
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 נתונים על חברות הבת

שנת 2013

  רווח נקי
   תשואה

   להון עצמי
   יחס הלימות 

ההון

Discount Bancorp Inc.13.9%*91.1% מ' דולר

1829.7%14.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

13212.1%16.2% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

שנת 2012

  רווח נקי
    תשואה

להון עצמי
   יחס הלימות 

ההון

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

10.8%15.0% 191 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(
   שנת

2013  
   שנת

2012  
  שינוי
  ב-%

Q4   

2013
  Q4    

2012
   שינוי
  ב-%

1,0711,0660.5)4.7(4,2504,459הכנסות ריבית, נטו

)51.2(123252)20.1(580726הוצאות בגין הפסדי אשראי

3,5193,2578.08617849.8סך-כל ההכנסות שאינן מריבית

6,0185,8263.31,5571,37912.9סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,1711,1640.625221915.1רווח לפני מיסים

86675714.420111279.5רווח לאחר מיסים

(57.4)8748029.072169רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול 
הפרשה לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק 

1,03287517.923016936.1הבינלאומי

7.37.12.45.9תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק ב-%

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

8.67.87.75.9הבנק הבינלאומי

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

ליום 31 בדצמבר

 שינוי ב-20132012%  
)0.3(200,507201,012סך-כל הנכסים

)1.5(115,859117,611אשראי לציבור, נטו

)10.2(41,32546,001ניירות ערך

)2.0(148,928151,935פקדונות הציבור

12,23311,8383.3הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

12,53812,1343.3סך-כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

20132012

6.36.0סך-כל ההון ביחס לסך-כל הנכסים

14.414.3יחס הון לרכיבי סיכון

9.38.6יחס הון ליבה

0.490.61הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

57.858.5אשראי לציבור, נטו ביחס לסך-כל הנכסים

77.877.4אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

74.375.6פקדונות הציבור ביחס לסך-כל הנכסים

58.555.9סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

77.575.5ההוצאות התפעוליות ביחס לסך-כל ההכנסות

8.27.8תשואה 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

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