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בתקופה הרווח הנקי  ש"ח  מיליון   35 לעומת  ש"ח,  מיליון   34 ב-  הסתכם   2014 שנת  של  השלישי  ברבעון  הנקי  הרווח 

המקבילה אשתקד. הקיטון ברווח הנקי מוסבר ברישום הפרשות לתשלום פיצויי פרישה מוגדלים בסך של 

כ-33 מיליון ש"ח בגין תכנית פרישה מרצון. בנטרול הפרשות אלו הסתכם הרווח הנקי ב - 54 מיליון ש"ח.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הבנק ברבעון השלישי של שנת 2014, בהשוואה 

לתקופה המקבילה אשתקד היו:

   "FAS-91" עליה בשיעור של 19.9% בהכנסות המימון, לסך של 223 מיליון ש"ח )בניכוי השלכות יישום תקן

- עליה בשיעור של 10.8%(.

   "FAS-91" ירידה בשיעור של 20.8% בהכנסות מעמלות, לסך של 76 מיליון ש"ח )בניכוי השלכות יישום תקן

- עליה בשיעור של 1.0%(.

ירידה בסך של 37 מיליון ש"ח בהוצאות בגין הפסדי אשראי.  

הפרשות  )בנטרול  ש"ח  מיליון   129 ב-  הסתכם   2014 שנת  של  הראשונים  החודשים  בתשעת  הנקי  הרווח 

לתכנית פרישה מרצון - הסתכם הרווח הנקי בסך של כ- 149 מיליון ש"ח, לעומת 136 מיליון ש"ח בתקופה 

המקבילה אשתקד - עליה בשיעור של 9.6%(.

לילך אשר טופילסקי
יו"ר הדירקטוריון

אורי ברוך
מנכ"ל הבנק

אורי ברוך, מנכ"ל הבנק:

)המתבטא  השנה  של  השלישי  ברבע  הבנק  של  העסקיות  בתוצאות  שנרשם  השיפור 

בגידול בהכנסות ושיפור בתיק האשראי(, נובע מיישום התוכנית האסטרטגית של הבנק, 

המתמקדת בהעמקת הפעילות במגזר הקמעונאי )משקי בית ועסקים קטנים ובינוניים(.

במקביל לפעילות זו, מיישם הבנק תכנית התייעלות נרחבת הכוללת צמצום בהיקף שטחי 

המשרדים והסניפים וצמצום במצבת עובדי הבנק באמצעות תכנית פרישה מרצון.

במסגרת הצעדים לשיפור רמת השירות הניתן ללקוחות, השיק הבנק לאחרונה "מרכזי 

מומחים ארציים" הפועלים לקליטת פעילויות תפעוליות מסניפי הבנק, במטרה להגדיל 

וביחס  בזמינות  שיפור  )לרבות  הלקוחות  לרשות  העומדים  הסניפים  היקף משאבי  את 

האישי של עובדי הסניף(, באופן שיתרום לשיפור חווית השירות של הלקוחות בסניפים, 

תוך שיפור וייעול התהליכים התפעוליים בבנק.

בנק מרכנתיל דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו:

הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט הסתכם ברבעון השלישי של שנת 2014 ב- 34 מיליון ש"ח 

והתשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 7.0%. בנטרול השפעת הפרשות לתשלום פיצויי פרישה 

מוגדלים בסך של 33 מיליון ש"ח בגין תכנית פרישה מרצון, הסתכם הרווח הנקי ברבעון השלישי 

בכ- 54 מיליון ש"ח )לעומת 35 מיליון ש"ח אשתקד, המהווה עליה בשיעור של כ- 54%( והתשואה 

על ההון הסתכמה בכ- 11.1% )לעומת 7.7% ברבעון המקביל אשתקד(. 



לתוכנית תשואת הרווח הנקי הפרשות  )בניכוי   7.0% של  בשיעור  הסתכמה   2014 שנת  של  השלישי  ברבעון  ההון  על 

פרישה מרצון - 11.1%, לעומת 7.7% בתקופה המקבילה אשתקד(.

תשואת הרווח הנקי על ההון בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמה בשיעור של 8.9% 

)בנטרול הפרשות ל"תוכנית פרישה מרצון - 10.3% לעומת 9.8% בתקופה המקבילה אשתקד(.

הכנסות המימון 

הכוללות

בתקופה  ש"ח  מיליון   186 לעומת  ש"ח,  מיליון   223 ב-   2014 שנת  של  השלישי  ברבע  הסתכמו 

המקבילה אשתקד. מחד, נרשמה עליה בשיעור של 0.43% במרווח הפיננסי שקוזזה בירידה בשיעור 

של 0.2% בהיקפי הפעילות, מאידך. 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשמה עליה בשיעור של 1.0% בהכנסות המימון לסך של 

625 מיליון ש"ח.

ההכנסות בגין הפסדי 

אשראי

הסתכמו ברבע השלישי של שנת 2014 בסך של 1 מיליון ש"ח, לעומת הוצאה בסך 36 מיליון ש"ח 

בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהוצאות, מוסברת, בעיקר, ברישום הפרשות חריגות להפסדי 

אשראי בתקופה המקבילה אשתקד, בגין מספר לקוחות מצומצם בחטיבה העסקית. 

ההכנסות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 ב- 18 מיליון 

ש"ח, לעומת הוצאה בסך 70 מיליון ש"ח שנרשמה בתקופה המקבילה אשתקד.

הסתכמו ברבע השלישי של שנת 2014 ב- 76 מיליון ש"ח, לעומת 96 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה ההכנסות מעמלות

אשתקד. מחד, נרשם גידול בסך של 1 מיליון ש"ח בהיקף העמלות שנגבו )המהווה עליה בשיעור 

של 1.0%(, שקוזז מאידך, בסיווג עמלות בסך של 21 מיליון ש"ח לסעיף "הכנסות ריבית" בשל יישום 

 ."FAS - 91" תקן

2014 הסתכמו העמלות בסך של 228 מיליון ש"ח, לעומת  בתשעת החודשים הראשונים של שנת 

274 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד )בניכוי השלכות יישום תקן "FAS - 91" - עליה בשיעור 

של 5.8%(.

ההוצאות התפעוליות 

והאחרות

הסתכמו ברבע השלישי של שנת 2014 ב- 244 מליון ש"ח )בנטרול הפרשה לתכנית לפרישה מרצון 

- 211 מיליון ש"ח, לעומת 203 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 3.9%(.

בתשעת החודשים הראשונים של השנה נרשם גידול בשיעור של 5.8% בהוצאות התפעוליות, לסך 

של 660 מיליון ש"ח )בנטרול הפרשות לתוכנית פרישה מרצון - גידול בשיעור של 0.5%(.

ליום 30.9.2014 הסתכם ב- 27.3 מיליארד ש"ח, ירידה בשיעור של כ- 3.9% לעומת 31.12.2013. סך כל המאזן 

31.12.2013. האשראי לציבור לעומת   4.0% כ-  של  בשיעור  עליה  ש"ח,  מיליארד   18.5 ב-  הסתכם   30.9.2014 ליום 

31.12.2013.פקדונות הציבור לעומת   4.9% כ-  של  בשיעור  ירידה  ש"ח,  מיליארד   22.8 ב-  הסתכמו   30.9.2014 ליום 

ליום 30.9.2014 הסתכם ב- 2.0 מיליארד ש"ח, עליה בשיעור של 4.5% לעומת 31.12.2013. העליה בהון ההון העצמי

העצמי נובעת מהרווח השוטף בתקופת הדוח וקוזזה על ידי חלוקת דיבידנד בסך של 45 מיליון ש"ח. 

היעד יחס ההון לרכיבי סיכון על  האחוז  נקודות   2.3 ב-  העולה   ,14.8% ב-  הסתכם   ,"3 "באזל  כללי  פי  על   30.9.2014 ליום 

שנקבע על ידי בנק ישראל ליום 1.1.2015. השיעור הגבוה של נתון זה מצביע על איתנותו הפיננסית 

של הבנק. 
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במונחי "באזל 2"  .1

הבנק מיישם החל מיום 1 בינואר 2014 את הוראות בנק ישראל בנושא: "מדידת הכנסות ריבית" )תקן FAS-91( לגבי הלוואות שניתנו מיום   .2

1 בינואר 2014, ואילך. לפיכך חלק מהנתונים התוצאתיים לתקופות קודמות, אינם ברי השוואה לנתונים הכספיים בתקופת הדוח.

נתונים כספיים עיקריים


