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עיקרי הנתונים לרבעון הראשון של שנת 2015

הרווח הנקי של קבוצת דיסקונט ברבעון הראשון של שנת 2015, 

הסתכם ב-242 מיליון ש"ח, לעומת 131 מיליון ש"ח ברבעון 

המקביל אשתקד, עליה בשיעור של 84.7%.

התשואה להון נטו, המיוחס לבעלי המניות של הבנק, הגיעה ברבעון הראשון 

של שנת 2015 לשיעור של 7.7%, לעומת 4.5%, ברבעון המקביל אשתקד. 

האשראי לציבור, נטו, ליום 31 במרס 2015 הסתכם ב-121,718 מיליון ש"ח, 

לעומת 115,871 מיליון ש"ח, ביום 31 במרס 2014, עליה בשיעור של 5.0%. 

הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2015 ב-32 מיליון ש"ח 

לעומת 75 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה בשיעור של 57.3%. 

ההוצאות התפעוליות והאחרות ברבעון הראשון של שנת 2015 ירדו בשיעור 

של 2.8%, לעומת הרבעון המקביל אשתקד והושפעו בעיקר מירידה בשיעור של 

7.8% במשכורות והוצאות נלוות.

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון - 14.3%.

יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון - 9.4%.
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לילך אשר-טופילסקי

המנהלת הכללית

לילך אשר-טופילסקי 

המנהלת הכללית

דבר המנהלת הכללית

תוצאות קבוצת דיסקונט ברבעון הראשון של שנת 2015, מבטאות את ההתקדמות במתווה האסטרטגי ומצביעות על 

עשייה וצמיחה בפעילויות הליבה של הקבוצה.

בדוח הכספי, ניתן ביטוי ראשוני למהלכי ההתייעלות אותם אנו מובילים בחודשים האחרונים. בהקשר זה,  ראוי 

לציין את הפעילות הממוקדת בבנק ובקבוצה, לצמצום ההוצאות בדגש על הוצאות השכר. הירידה בהוצאות השכר 

הושפעה, בין השאר, מפרישתם של מאות עובדים במסגרת התוכנית לפרישה מרצון שהופעלה בסוף שנת 2014.

יחס הון עצמי רובד 1 עומד על 9.4%, בדומה לסוף שנת 2014, וזאת למרות יישום כללי חשבונאות חדשים בנושא 

זכויות עובדים, אשר גרעו מההון סך של כ-557 מיליון ש"ח. חיזוק בסיס ההון של הקבוצה מאפשר להפנות 

משאבים, הון ותשומות ניהוליות, למיקוד ביעדי המטרה שלנו וזאת במקביל להמשך תהליכי התייעלות והטמעת 

תרבות ארגונית תומכת שינוי.

חברות הבת העיקריות - IDBNY, מרכנתיל וכ.א.ל, ממשיכות לצמוח ולתרום תרומה נאה לרווחיות הקבוצה.

עם זאת, הסביבה שבה אנו פועלים, הריבית הנמוכה, הרגולציה המתהדקת, התחרות הגוברת במערכת הבנקאית 

ומחוץ לה ותנאי אי הוודאות, יוסיפו להשפיע על פעילותינו גם בהמשך.

אנו נחושים להמשיך לפעול בהתאם למתווה האסטרטגי ולהתמקד במטרות וביעדים שהצבנו לעצמנו. נפעל להעניק 

שירות איכותי והצעות ערך ללקוחותינו, תוך מחויבות משותפת של ההנהלה והעובדים, להמשך צמיחתו והצלחתו 

של הבנק.
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 נתונים על חברות הבת

רבעון ראשון של שנת 2015

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

יחס הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.13.1%*136.7% מ' דולר

8819.3%14.0% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

3111.1%16.1% מ' ש"חכרטיסי אשראי לישראל )הבנק מחזיק 71.8% בהון(

* לפי הכללים המחייבים בארה"ב

רבעון ראשון של שנת 2014

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

יחס הלימות

ההון

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

4810.6%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

שנת 2014

רווח נקי

תשואה להון 

המיוחס לבעלי 

המניות

יחס הלימות

ההון

Discount Bancorp Inc.12.9%*222.8% מ' דולר

1487.8%14.6% מ' ש"חמרכנתיל דיסקונט

14113.0%16.3% 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 2014שינוי ב-20152014%

1,0201,0180.24,218הכנסות ריבית, נטו

164)57.3(3275הוצאות בגין הפסדי אשראי

87576214.83,153סך-כל ההכנסות שאינן מריבית

6,436)2.8(1,4611,503סך-כל ההוצאות התפעוליות והאחרות

40220299.0771רווח לפני מיסים

255125104.0508רווח לאחר מיסים

24213184.7491רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של הבנק

7.74.54.0תשואה נטו להון המיוחס לבעלי המניות של הבנק ב-%

התפתחות סעיפי המאזן )במיליוני ש"ח(

שינוי ב-31.12.2014%שינוי ב-31.3.201531.3.2014%

207,879198,2804.8207,2820.3סך-כל הנכסים

121,718115,8715.0120,1231.3אשראי לציבור, נטו

)0.8(37,353)6.3(37,05239,541ניירות ערך

)0.1(152,804147,7793.4152,903פקדונות הציבור

12,99312,0667.712,6862.4הון המיוחס לבעלי המניות של הבנק

13,40212,3748.313,0842.4סך-כל ההון
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יחסים פיננסיים עיקריים )באחוזים(

31.3.201531.3.201431.12.2014

6.46.26.3סך-כל ההון ביחס לסך-כל הנכסים 

0.100.250.14הוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס ליתרה הממוצעת של האשראי לציבור

58.658.458.0אשראי לציבור, נטו ביחס לסך-כל הנכסים

79.778.478.6אשראי לציבור, נטו ביחס לפקדונות הציבור

73.574.573.8פקדונות הציבור ביחס לסך-כל הנכסים

59.950.749.0סך-כל ההכנסות שאינן מריבית ביחס להוצאות התפעוליות והאחרות

77.184.487.3ההוצאות התפעוליות והאחרות ביחס לסך-כל ההכנסות 

7.84.54.1תשואה מותאמת לנכסי סיכון

יחס הון לרכיבי סיכון )באחוזים(

III באזל

31.3.201531.3.201431.12.2014

9.49.19.4יחס הון עצמי רובד 1 לרכיבי סיכון

10.39.910.4יחס הון רובד 1 לרכיבי סיכון

14.314.314.9יחס ההון הכולל לרכיבי 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




