
הרווח הנקי בשנת 2015 - 210 מליון ש"ח
לעומת 147 מיליון ש"ח אשתקד

תשואת הרווח הנקי על ההון - 10.4%
לעומת 7.8% אשתקד

 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
הודעה לעיתונות דין וחשבון שנתי 2015
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גב' לילך אשר טופילסקי, יו"ר הדירקטוריון:

מתמשך  שיפור  על  מעידות   2015 לשנת  דיסקונט  מרכנתיל  בנק  שמציג  התוצאות 

ברווחיות הבנק ועל צמיחתו במגזרי היעד, בדומה לשנים האחרונות.

להרחבת  ופועל  הקרובות  לשנים  האסטרטגית  התוכנית  את  הבנק  עדכן   2015 בשנת 

ושיפור  התייעלות  מהלכי  ביצוע  לצד  וזאת  היעד,  מגזרי  בקרב  הקמעונאית  פעילותו 

הפריסה הסניפית.

יישום התכנית האסטרטגית והתמקדות במגזרי היעד, בנוסף לתשתיות הקיימות, כוח 

האדם המקצועי והשירות הייחודי יאפשרו לבנק להתמודד בשנים הבאות עם האתגרים 

הרבים הנובעים מהשינויים המתמשכים בסביבה העסקית, הכלכלית והרגולטורית.

מר שוקי בורשטיין, מנכ"ל הבנק:

ביישום תוכניתו האסטרטגית, תוך מיקוד הפעילות  2015 המשיך הבנק  במהלך שנת 

במגזר הקמעונאי בפלחי היעד - פעילות אשר הניבה, בין היתר, גידול באשראי למשקי 

בית ועסקים קטנים, תוספת של אלפי לקוחות חדשים וצמיחה בהכנסות.

במטרה לשפר ולשדרג את חוויית השירות של לקוחותינו, השלים הבנק בשנה החולפת 

יישומם של מספר תהליכים מרכזיים, לרבות:

להעמיד    במטרה  עורפית,  מטה  ליחידת  מהסניפים  תפעוליות  פעילויות  העתקת 

ואיכותי  ומודרני הנותן מענה מהיר, מקצועי  יעיל  לרשות לקוחותינו מערך סניפים 

לצרכי הלקוחות.

פישוט וקיצור תהליכי העבודה ומיסוד שגרות עבודה וניהול.  

הרחבת התשתיות לביצוע פעולות באמצעות שירותים אוטומטיים.  

מקורות  בחינת  באמצעות  היעילות,  יחסי  בשיפור  להתמקד  צפוי  הבנק   2016 בשנת 

לשיפור  לפעול  ימשיך  הבנק  במקביל,  ההוצאות.  רמת  וצמצום  להכנסות  חדשים 

הייחודית  מדיניות השירות  עדכון  לרבות  ערוצי התקשורת,  בכל  ללקוחותיו,  השירות 

ללקוחות מרכנתיל.
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בנק מרכנתיל מציג צמיחה בשיעור של 9% בהכנסות הריבית לסך של כ- 872 מ' ש"ח, 

שלוותה בגידול של 8% באשראי לציבור.

הרווח הנקי של הבנק בשנת 2015 הסתכם ב-210 מיליון ש"ח, ומהווה תשואה על ההון 

147 מ' ש"ח ותשואה על ההון בשיעור של  10.4%, לעומת רווח נקי בסך  בשיעור של 

7.8% אשתקד. היחס התפעולי הסתכם ב- 67.2%, לעומת 78.0% בשנת 2014.
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210 מיליון ש"ח. הגידול ברווח הנקי מוסבר, הרווח הנקי  43% והסתכם ב-  2015 בכ-  של הבנק עלה בשנת 

בעיקר, בעליה בשיעור של כ- 8.3% בהכנסות הכוללות של הבנק, לסך של כ-1.25 מיליארד ש"ח.

בהשוואה   ,2015 בשנת  הבנק  של  העסקיות  התוצאות  על  שהשפיעו  העיקריים  הגורמים 

לתקופה המקבילה אשתקד היו:

עליה בשיעור של 9.0% בהכנסות הריבית, לסך של 872 מיליון ש"ח.  

בגין    )בעיקר  ש"ח  מיליון   380 של  לסך  מריבית,  שאינן  בהכנסות   6.7% של  בשיעור  עליה 

רווחים ממימוש מבנים בסך של כ- 33 מיליון ש"ח(.

עליה בסך של 52 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי.  

ירידה בשיעור של 6.8% בהוצאות התפעוליות, לסך של 841 מיליון ש"ח.  

על ההון הסתכמה בשנת 2015 בשיעור של 10.4% )לעומת 7.8% אשתקד(.תשואת הרווח הנקי

הסתכמו בשנת 2015 ב- 872 מיליון ש"ח, לעומת 800 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות הריבית

העליה בהכנסות הריבית מוסברת בעליה בשיעור של 0.28% במרווחי הריבית.

ההוצאות בגין 

הפסדי אשראי

15 מיליון ש"ח אשתקד.  67 מיליון ש"ח, לעומת הוצאה בסך  2015 בסך של  הסתכמו בשנת 

העליה בהוצאות מוסברת, בעיקר, בגידול בהפרשות להפסדי אשראי על בסיס קבוצתי.

הסתכמו בשנת 2015 ב- 310 מיליון ש"ח, לעומת 313 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות מעמלות

הקיטון בעמלות מוסבר, בעיקר, ביישום צעדי חקיקה שהקטינו את הכנסות הבנק בתחום זה.

ההוצאות 

התפעוליות 

והאחרות

קיטון  מיליון ש"ח, אשתקד, המהווה   902 לעומת  מליון ש"ח,   841 ב-   2015 הסתכמו בשנת 

 11.5% 6.8%. הירידה בהוצאות התפעוליות נובעת, בעיקר, מקיטון בשיעור של  בשיעור של 

בגין  מיליון ש"ח שנרשמה בשנה הקודמת   33 בהוצאה בסך של  בהוצאות השכר, המוסבר 

תוכנית פרישה מרצון, ויישום הסכמי שכר חדשים שנחתמו בתקופת הדוח.

ליום 31.12.2015 הסתכם ב- 30.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 5.3% לעומת 31.12.2014. סך כל המאזן 

ליום 31.12.2015 הסתכם ב- 20.4 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 7.9% לעומת 31.12.2014. האשראי לציבור

ליום 31.12.2015 הסתכמו ב- 25.4 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 5.5% לעומת 31.12.2014.פקדונות הציבור

31.12.2014, ההון העצמי 9.8% לעומת  2.1 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של  ב-  31.12.2015 הסתכם  ליום 

המוסברת ברווח השוטף שרשם הבנק בשנת 2015. 

יחס ההון לרכיבי 

סיכון

1.5 נקודות האחוז על היעד שנקבע על ידי  14.0%, העולה בכ-  31.12.2015, הסתכם ב-  ליום 

בנק ישראל. השיעור הגבוה של נתון זה מצביע על איתנותו הפיננסית של הבנק. 

לבנק דירוג הבנק דירוג האשראי שנקבע  - מעלות" את   S&P" 23.12.2015 אישררה חברת הדירוג  ביום 

 ."AA" בעבר, בדרגת

בנק מרכנתיל דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו:



שינוי לעומתלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

20152014201320142013

%%מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

רווח ורווחיות

 20.8 8728007229.0הכנסות ריבית, נטו

)10.7( 671575346.7הוצאות בגין הפסדי אשראי

)16.5( 3803564556.7הכנסות שאינן מריבית

)0.1()6.8(842*902*841הוצאות תפעוליות ואחרות

 32.3 26043.9*239*344רווח לפני מיסים

 17.3 17942.9*147*210רווח נקי 

שינוי לעומתליום 31 בדצמבר

20152014201320142013

%%מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

מאזן - סעיפים עיקריים

 5.6 28,4775.3*28,570*30,076סך כל המאזן

 14.8 20,41718,91517,7927.9אשראי לציבור

)44.2()10.4(3,4323,8316,154ניירות ערך 

 5.9 25,38824,06023,9645.5פקדונות הציבור

 13.2 1,8579.8*1,916*2,103הון עצמי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

201520142013

%%%

יחסים פיננסיים עיקריים

6.5*6.7*7.0הון עצמי לסך מאזן

14.5*14.5*14.0הון לרכיבי סיכון 

66.262.5*67.9אשראי לציבור לסך המאזן

84.284.2*84.4פקדונות הציבור לסך המאזן

71.5*78.0*67.2הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

0.30.10.4הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור

3.22.92.5מרווח פיננסי כולל

9.9*7.8*10.4תשואת הרווח הנקי להון העצמי

* הוצג מחדש בגין היישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא: "זכויות עובדים" ובגין היישום למפרע של הנחיות המפקח על הבנקים בנושא:"היוון עלויות תוכנה".

נתונים כספיים עיקריים


