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עיקרי הנתונים לרבעון הראשון של שנת 2014

רווח נקי בסך של 165 מיליון ש"ח, לעומת רווח נקי בסך 
של 72 מיליון ש"ח ברבעון הקודם ולעומת רווח נקי בסך של 

263 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

חדה  ירידה  משקפות   ,2014 שנת  של  הראשון  הרבעון  תוצאות 
של  בסך  הקבוצה,  לרווחי  הבינלאומי  הבנק  של  בתרומה 
ברווחים  מירידה  התוצאות  הושפעו  כן  כמו  ש"ח.  מיליון   54
ממימוש של השקעות באמצעות קרנות השקעה, ומיישום הוראה 

 .)FAS-91( חשבונאית חדשה

התשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק ברבעון הראשון - 5.4%, 
לעומת תשואה של 2.4% ברבעון הקודם, ותשואה של 9.2% ברבעון המקביל 

אשתקד.

.9.1% -)  יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון )במונחי באזל 

 שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי ביחס לסך האשראי מהווה  
0.25% מסך תיק האשראי.
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דבר המנהלת הכללית

קבוצת דיסקונט מציגה את תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2014, אשר הושפעו לרעה מהפעילות הממותנת 
במשק ובכלל זה, סביבת ריבית נמוכה, מדד שלילי וירידה בביקושים לאשראי. כן הושפעה הרווחיות 
.)FAS-91( מהירידה החדה בתרומת הבנק הבינלאומי לרווחי הקבוצה, ומיישום כללי חשבונאות חדשים

בשני תחומים מרכזיים רשמנו השגים משמעותיים:

הקבוצה עשתה כברת דרך בייצוב התשתית ההונית ופעלה למימוש המתווה והיעדים שהציב דירקטוריון   >
הבנק. ברבעון זה, יחס ההון העצמי רובד 1 לרכיבי הסיכון )על פי כללי באזל III(, חצה את רף ה-9%, 

אשר נדרש רגולטורית מתחילת שנת 2015. 
השגת היעד כבר בשלב זה, מאפשרת לנו להמשיך ולחזק את יחסי ההון תוך חזרה לפסים של צמיחה בנכסי 

הסיכון של הקבוצה.

תיק האשראי של דיסקונט מצביע על מגמת שיפור באיכותו מזה מספר רבעונים. שיעור ההוצאה בגין   >
הפסדי אשראי ביחס לסך האשראי ברבעון זה, מהווה 0.25% בלבד מתיק האשראי. 

התוכנית האסטרטגית הרב שנתית שתוצג בסוף אוגוסט, מתמקדת בהיערכות הקבוצה אל מול האתגרים 
הניצבים בפניה בשנים הקרובות, ובכלל זה היבטי התחרות הגוברת, הרגולציה המתהדקת ועוד. התוכנית  

שמה דגש על התייעלות וריסון ההוצאות ובמקביל על מימוש פוטנציאל הצמיחה של הקבוצה.
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הגורמים העיקריים שהשפיעו על רווחי הקבוצה ברבעון הראשון 
של שנת 2014, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד:

<   ירידה בהכנסות ריבית, נטו, בסך של 26 מיליון ש"ח )2.5%( וזאת על רקע ירידת הריבית והמדד 
השלילי.

<   ירידה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, בסך של 70 מיליון ש"ח )48.3%(.

<  ירידה בסך-כל ההכנסות שאינן מריבית, בסך של 88 מיליון ש"ח )9.8%(, שהושפעה מירידה בסך של 
66 מיליון ש"ח בהכנסות מימון שאינן מריבית )34.7%(, מירידה ברווח ממימוש השקעות, על ידי קרנות 
ההשקעה בהן מחזיק הבנק וכן מירידה בסך של 37 מיליון ש"ח בעמלות )5.5%( בעיקר כתוצאה מיישום 
כלל חשבונאי חדש )FAS-91(, ומעליה בסך של 15 מיליון ש"ח בהכנסות אחרות )40.5%(, שהושפעה 

מהגידול ברווחי הקופה לפיצויים.

<  עליה בהוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 22 מיליון ש"ח )1.5%(. ההוצאות בגין המשכורות וההוצאות 
הנלוות, גדלו ברבעון הראשון של שנת 2014 בשיעור של 6.8%. העליה נובעת, בין היתר, מהשפעת 
הסכם השכר וכן מעידכון שיעורי מס שכר וביטוח לאומי. בהשוואה לרבעון הרביעי של שנת 2013 גדלו 

הוצאות אלו בשיעור של 1.6% בלבד.

<  ירידה בחלקו של הבנק ברווחים של חברות כלולות לאחר השפעת מס, בסך של 53 מיליון ש"ח )רובה 
ככולה מתרומת הבנק הבינלאומי לרווחי הקבוצה(.

התפתחות בסעיפי המאזן העיקריים ליום 31 במרס 2014:

<  סך-כל הנכסים קטן בשיעור של 1.3% והסתכם ב-198.0 מיליארד ש"ח, לעומת 200.5 מיליארד ש"ח 
בסוף שנת 2013.

<  האשראי לציבור, נטו, הסתכם ב-115.9 מיליארד ש"ח, בדומה לסוף שנת 2013.

<  ההון המיוחס לבעלי המניות של הבנק גדל בשיעור של 2.5% והסתכם ב-12.5 מיליארד ש"ח, לעומת 
12.2 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2013.

<  סך-כל ההון גדל בשיעור של 2.4% והסתכם ב-12.8 מיליארד ש"ח, לעומת 12.5 מיליארד ש"ח בסוף 
שנת 2013.
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 נתונים על חברות הבת

רבעון ראשון של שנת 2014

 רווח נקי

   תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס ההון 
הכולל לרכיבי 

סיכון

Discount Bancorp Inc.13.3%*136.9% מ' דולר

5110.9%14.7% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

3312.8%16.7% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

רבעון ראשון של שנת 2013

רווח נקי

   תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס ההון 
הכולל לרכיבי 

סיכון

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

11.6%14.6% 53 מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

12.9%16.8% 33 מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

שנת 2013

רווח נקי

   תשואה להון 
המיוחס לבעלי 

המניות

 יחס ההון 
הכולל לרכיבי 

סיכון

Discount Bancorp Inc.13.9%*1.1% 9 מ' דולר

9.7%14.6% 182 מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

12.1%16.2% 132 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 2013 שינוי ב-%  2013  2014

4,250)2.5(1,0181,044הכנסות ריבית, נטו

580)48.3(75145הוצאות בגין הפסדי אשראי

3,519)9.8(807895סך-כל ההכנסות שאינן מריבית

1,4941,4721.56,018סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

1,171)20.5(256322רווח לפני מיסים

866)22.1(159204רווח לאחר מיסים

874(37.3)165263רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

 רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק - בניטרול הפרשה
1,032)27.4(191263לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי

5.49.27.3תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק ב-%

 תשואה נטו להון המיוחס לבעלי מניות הבנק ב-%, בניטרול הפרשה 
6.39.28.6לירידת ערך ההשקעה במניות הבנק הבינלאומי

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

 שינוי ב-31.12.2013% שינוי ב-31.3.201431.3.2013%
)1.3(200,507)1.1(197,996200,135סך-כל הנכסים

-115,859)0.2(115,871116,155אשראי לציבור, נטו

)4.3(41,325)17.9(39,54148,140ניירות ערך

)0.8(148,928)2.7(147,779151,933פקדונות הציבור

12,53411,9484.912,2332.5הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

12,84212,2534.812,5382.4סך-כל ההון

יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(
31.3.201431.3.201331.12.2013

6.56.16.3סך-כל ההון ביחס לסך-כל הנכסים

0.250.490.49הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

58.558.057.8אשראי לציבור, נטו ביחס לסך-כל הנכסים

78.476.577.8אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

74.675.974.3פקדונות הציבור ביחס לסך-כל הנכסים

54.060.858.5סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות

81.975.977.5ההוצאות התפעוליות ביחס לסך-כל ההכנסות

6.010.08.2תשואה מותאמת לנכסי סיכון

יחס הון לרכיבי סיכון )באחוזים(

III באזלII באזל

31.3.20141.1.201431.12.2013

9.18.99.3יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון )2013: יחס הון ליבה(

9.99.710.1יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.314.214.4יחס ההון הכולל לרכיבי 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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