
הרווח הנקי בשנת 2016 - 193 מיליון ש"ח

תשואת הרווח הנקי על ההון - 8.9%

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ דין וחשבון שנתי

 הודעה
לעיתונות



מר יאיר אבידן, יו"ר הדירקטוריון:

התוצאות הכספיות שמציג הבנק, הינן פועל יוצא של יישום ראייה אסטרטגית ארוכת 

טווח, הממנפת את חוזקות הבנק, בעיקר בתחום הפעילות הקמעונאית, תוך התמקדות 

בפלחי אוכלוסיה ספציפיים שנצברה בגינם התמחות רבת שנים.

הבנק,  לקוחות  לפלחי  המתאימה  קמעונאית  אסטרטגיה  לגיבוש  ניתן  מיוחד  דגש 

ולשינויים בסביבת התחרות  שיהיה בה בכדי לתת מענה לצמיחת הפעילות הצפויה 

העסקית והרגולטורית, זאת לצד מתן מענה לייעול תהליכים ולאתגרי התייעלות.

ובאיכות  בתרבות  לפעול  וימשיך  פועל  הבנק  הבנקאית,  הפעילות  לפיתוח  במקביל 

ניהול סיכונים התואמים את פרופיל הסיכון ואת האתגרים המתפתחים.

מר שוקי בורשטיין, מנכ"ל הבנק:

עליה  לרבות   ,2016 בשנת  גם  נאות  תוצאות  להציג  ממשיך  דיסקונט  מרכנתיל  בנק 

בפעילות העסקית, תוך גידול במספר הלקוחות ובתיק האשראי.

לפיתוח  דגש  ניתן  במסגרתה  האסטרטגית  התוכנית  מיישום  נגזרות  אלו  תוצאות 

היעד,  בפלחי  מיקוד  תוך  קטנים(,  ועסקים  בית  )משקי  הקמעונאי  במגזר  הפעילות 

נדבך משמעותי בפיתוח  "קרנות לעסקים קטנים", המהווה  לרבות פעילות במסגרת 

הפעילות הבנקאית במגזר זה, הנמצא בליבת העסקים של הבנק.

במכרז  מוסדי(  גוף  עם  )בשיתוף  הבנק  זכה   2016 שנת  במהלך  כי  זה,  בהקשר  יצוין 

שפרסם משרד האוצר למתן הלוואות במסגרת הקרן לעסקים קטנים, בהיקף של כ- 

650 מיליון ש"ח.

מתן  בהמשך  הן  המתבטא  עליון,  ערך   - ללקוחות  מיטבי  שירות  במתן  רואה  הבנק 

שירותים פרונטאליים בסניפים והן בפיתוח שירותי בנקאות ישירה, ובכלל זה פיתוח 

יישומים מתקדמים למכשירי תקשורת ניידים.
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בנק מרכנתיל דיסקונט מדווח על המשך מגמת הצמיחה בפעילות העסקית

193 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה  2016 הסתכם בכ-  הרווח הנקי של הבנק בשנת 

בשיעור של כ- 8.9%.

בנטרול השפעות חד פעמיות הנובעות מהשלכות יישום תוכנית התייעלות ומשינויים בחוקי 

המס, הסתכם הרווח הנקי בכ- 221 מיליון ש"ח והתשואה על ההון הסתכמה בכ- 10.2%.

ההון  על  והתשואה  ש"ח  מיליון   210 ב-  הבנק  של  השנתי  הנקי  הרווח  הסתכם   2015 בשנת 

השכר,  בהוצאות  פעמי  חד  מקיטון  לחיוב  הושפע  הנקי אשתקד  )הרווח   10.4% ב-  הסתכמה 

שתרם לרווח כ- 18 מיליון ש"ח(.

 22 כ-  של  לסך  לציבור  באשראי  כ-8%  של  בשיעור  צמיחה  משקפות  הכספיות  התוצאות 

2015, לסך  7% בהכנסות הריבית לעומת שנת  מיליארד ש"ח, המתבטאת בעליה בשיעור של 

של כ-934 מיליון ש"ח.

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
דין וחשבון שנתי

שוקי בורשטיין
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ברווח הרווח הנקי  מיליון ש"ח אשתקד. הקיטון   210 לעומת  מיליון ש"ח,   193 ב-   2016 הבנק הסתכם בשנת  של 

הנקי מוסבר, בין היתר, בהוצאות חד פעמיות הנובעות מהשלכות יישום תוכנית התייעלות ומשינויים 

בחוקי המס שהקטינו את הרווח הנקי בשנת 2016 בסך של כ- 28 מיליון ש"ח מחד, ובהכנסה חד פעמית 

שנרשמה אשתקד בגין חתימת הסכם שכר, שהגדילה את הרווח הנקי בשנת 2015 בסך של כ- 18 מיליון 

 ,2016 15% ברווח הנקי בשנת  ש"ח, מאידך. בנטרול גורמים אלו הייתה נרשמת עליה בשיעור של כ- 

לעומת הרווח הנקי אשתקד.

לתקופה  בהשוואה   ,2016 בשנת  הבנק  של  הכספיות  התוצאות  על  שהשפיעו  העיקריים  הגורמים 

המקבילה אשתקד היו:

עליה בשיעור של 7.1% בהכנסות הריבית, לסך של 934 מיליון ש"ח.  

ירידה בשיעור של 46.3% בהוצאות בגין הפסדי אשראי, לסך של 36 מיליון ש"ח.   

ירידה בשיעור של 8.2% בהכנסות שאינן מריבית לסך של 349 מיליון ש"ח )בעיקר בגין קיטון בסך   

של 25 מיליון ש"ח ברווחים ממימוש מבנים(. 

עליה בשיעור של 8.2% בהוצאות התפעוליות לסך של 910 מיליון ש"ח.   

על ההון הסתכמה בשנת 2016 בשיעור של 8.9% )בניכוי הוצאות חד פעמיות - 10.2%(, לעומת 10.4% אשתקד.תשואת הרווח הנקי

872 מיליון ש"ח אשתקד. העליה בהכנסות הריבית הכנסות הריבית 934 מיליון ש"ח, לעומת  2016 ב-  הסתכמו בשנת 

מוסברת בגידול בשיעור של 9.7% ביתרה הממוצעת של הנכסים המניבים.

ההוצאות בגין 

הפסדי אשראי

הסתכמו בשנת 2016 בסך של 36 מיליון ש"ח, לעומת 67 מיליון ש"ח אשתקד, המהווה קיטון בשיעור 

פרטני  בסיס  על  אשראי  להפסדי  בהפרשות  בקיטון  בעיקר,  מוסברת,  בהוצאות  הירידה   .46.3% של 

ובעליה בגביית חובות בעייתיים שנמחקו בעבר.

הסתכמו בשנת 2016 ב- 304 מיליון ש"ח, לעומת 310 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון ההכנסות מעמלות

בעמלות נובע, בעיקר, מיישום הוראות חקיקה שהפחיתו את הכנסות הבנק בתחום זה, בכ- 6 מיליון ש"ח.

ההוצאות 

התפעוליות 

והאחרות

הסתכמו בשנת 2016 ב- 910 מליון ש"ח, לעומת 841 מיליון ש"ח אשתקד. העליה בהוצאות התפעוליות 

הן בהשלכות הנובעות מיישום  12.2% בהוצאות השכר, המוסבר  נובעת, בעיקר, מגידול בשיעור של 

תוכנית התייעלות, שהגדילה את הוצאות השכר בשנת 2016 בכ- 38 מיליון ש"ח והן בקיטון חד פעמי 

30 מיליון ש"ח שנרשם בשנה הקודמת, בגין יישום הסכם שכר חדש. בנטרול גורמים אלו, עלו  בסך 

ההוצאות התפעוליות בשנת 2016 בשיעור של 0.1% בלבד.

ליום 31.12.2016 הסתכם ב- 32.2 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 6.9% לעומת 31.12.2015. סך כל המאזן 

ליום 31.12.2016 הסתכם ב- 22.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 7.8% לעומת 31.12.2015. האשראי לציבור

ליום 31.12.2016 הסתכמו ב- 27.2 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של כ- 7.1% לעומת 31.12.2015.פקדונות הציבור

31.12.2015, המוסברת ההון העצמי 6.7% לעומת  2.2 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של  31.12.2016 הסתכם ב-  ליום 

ברווח השוטף שרשם הבנק בשנת 2016. 

יחס ההון לרכיבי 

סיכון

ליום 31.12.2016, הסתכם ב- 13.8%, העולה בכ- 1.1 נקודות האחוז על היעד שנקבע על ידי בנק ישראל. 

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

ביום 20.12.2016 החליטה חברת הדירוג "S&P - מעלות" להעלות את דירוג האשראי של הבנק בדרגה דירוג הבנק

אחת ל- "+AA", באופק דירוג יציב )במקביל הועלה גם דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים שהונפקו על ידי 

 .)"AA" -ל ,"AA-" הבנק בעבר, מדירוג

בנק מרכנתיל דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו:



שינוי לעומתלשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

20162015201420152014

%%מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

רווח ורווחיות

9348728007.116.8הכנסות ריבית, נטו

140.0)46.3(366715הוצאות בגין הפסדי אשראי

)2.0()8.2(349380356הכנסות שאינן מריבית

9108419028.20.9הוצאות תפעוליות ואחרות

41.0)2.0(337344239רווח לפני מיסים

31.3)8.1(193210147רווח נקי 

שינוי לעומתליום 31 בדצמבר

20162015201420152014

%%מיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

מאזן - סעיפים עיקריים

32,16430,07628,5706.912.6סך כל המאזן

22,00120,41718,9157.816.3אשראי לציבור

6,0023,4323,83174.956.7ניירות ערך 

27,19925,38824,0607.113.0פקדונות הציבור

2,2442,1031,9166.717.1הון עצמי

לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר

201620152014

%%%

יחסים פיננסיים עיקריים

7.07.06.7הון עצמי לסך מאזן

13.814.014.5הון לרכיבי סיכון 

68.467.966.2אשראי לציבור לסך המאזן

84.684.484.2פקדונות הציבור לסך המאזן

70.967.278.0הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

0.20.30.1הוצאות בגין הפסדי אשראי מתוך האשראי לציבור

3.13.22.9מרווח פיננסי כולל

8.910.47.8תשואת הרווח הנקי להון העצמי

נתונים כספיים עיקריים
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