
הודעה לעיתונות

88 מליון ש"ח  - הרווח הנקי בתקופת הדוח 
לעומת 48 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

19.3%  - הדוח  בתקופת  ההון  על  התשואה 
אשתקד המקבילה  בתקופה   10.6% לעומת 
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בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
תמצית דוחות כספיים לרבעון הראשון של שנת 2015
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אורי ברוך מנכ"ל הבנק: 

בהכנסות,  עליה  זה  ובכלל  הבנק  שמציג  הכספיות  בתוצאות  "השיפור 

ובאיכות  היעילות  ביחסי  שיפור  תוך  האשראי,  ובתיק  הלקוחות  בהיקף 

יוצא של המשך יישום התוכנית האסטרטגית  - הינו פועל  תיק האשראי 

של הבנק, המתמקדת בשיפור חווית הלקוח, בפיתוח הפעילות הבנקאית 

העבודה  ובתהליכי  הארגוני  במבנה  שינויים  ובביצוע  הקמעונאי  במגזר 

בבנק, לרבות הקמת "מרכזי מומחים", הקולטים פעילויות תפעוליות רבות 

מסניפי הבנק, במטרה להגדיל את היקף משאבי הסניפים העומדים לרשות 

הלקוחות.

הקטנים  העסקים  במגזר  פעילותו  את  להרחיב  הבנק  המשיך  זה  ברבעון 

ייעודיות  קרנות  במסגרת  אשראי  מתן  באמצעות  היתר,  בין  והבינוניים, 

ולאחרונה הוביל הבנק להקמתה של קרן חדשה במשותף עם התאחדות 

התעשיינים.

יצויין כי התוצאות הכספיות ברבעון הושפעו גם ממספר אירועים בעלי אופי 

חד פעמי".

תפקידי  את  לסיים  החלטתי  על  הבנק,  ליו"ר  הודעתי  ימים  מספר  לפני 

כמנכ"ל הבנק. תקופת כהונתי הייתה רצופה עשייה רבה ושינויים מהותיים 

אשר את חלק מפירותיהם ניתן למצוא בדוחות הנוכחיים וחלק יבואו לידי 

ביטוי בתקופה הקרובה". 
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הרווח הנקי של בנק מרכנתיל דיסקונט עלה ברבעון הראשון של שנת 2015 ב- 83% והסתכם ב- 88 

מיליון ש"ח. התשואה על ההון הסתכמה בשיעור של 19.3%, לעומת 10.6% בתקופה המקבילה 

אשתקד.

בנק מרכנתיל דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו:
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אורי ברוך
מנכ"ל הבנק
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48 מיליון ש”ח בתקופה הרווח הנקי  88 מיליון ש”ח, לעומת  2015 הסתכם ב-  ברבעון הראשון של שנת 

המקבילה אשתקד - המהווה עליה בשיעור של 83.3%.

הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות העסקיות של הבנק ברבעון הראשון של שנת 

2015, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד היו:

עליה בשיעור 13.6%  בהכנסות הריבית לסך של  217 מיליון ש”ח.  

עליה בשיעור של 34.4% בהכנסות שאינן מריבית לסך של 121 מיליון ש”ח.  

ירידה בסך של 12 מיליון ש”ח בהכנסות בגין הפסדי אשראי.  

ריסון תקציבי בסעיפי ההוצאות, שירדו ברבע הראשון של השנה בשיעור של 8.8%.  

על ההון ברבעון הראשון של שנת 2015 הסתכמה בשיעור של 19.3%, לעומת 10.6% בתקופה תשואת הרווח הנקי

המקבילה אשתקד.

ש”ח הכנסות הריבית מיליון   191 לעומת  ש”ח,  מיליון   217 ב-   2015 שנת  של  הראשון  ברבעון  הסתכמו  נטו, 

בתקופה המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 13.6%.

הגידול בהכנסות הריבית מוסבר בעיקר בעליה בשיעור של  0.62% במרווח הפיננסי.

הכנסות המימון 

שאינן מריבית

12 מיליון ש”ח בתקופה  43 מיליון ש”ח, לעומת  ב-   2015 הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 

מיליון ש”ח   25 הגידול בהכנסות המימון מוסבר בעיקר בעליה בסך של  המקבילה אשתקד. 

ברווחים ממימוש אגרות חוב.

ההכנסות בגין 

הפסדי אשראי

הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2015 בסך של 2 מיליון ש”ח, לעומת הכנסה בסך 14 מיליון 

נובעת,  אשראי  הפסדי  בגין  בהכנסות  הירידה  אשתקד.  המקבילה  בתקופה  שנרשמה  ש”ח 

בעיקר, מירידה בהפרשות להפסדי אשראי על בסיס “קבוצתי”.

ההוצאות 

התפעוליות 

והאחרות

הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2015 ב- 198 מליון ש”ח, לעומת 217 מיליון ש”ח בתקופה 

בעיקר  מוסברת  התפעוליות  בהוצאות  הירידה   .8.8% של  בשיעור  ירידה  אשתקד,  המקבילה 

הסכם שכר  מיישום  הנובעת  נלוות”,  והוצאות  “משכורות  בסעיף   13.5% של  בשיעור  בקיטון 

חדש שנחתם בבנק. בעקבות חתימת ההסכם, נרשם בתקופת הדוח קיטון חד פעמי בהוצאות 

השכר בסך של כ- 30 מיליון ש”ח, נטו )בעיקר בשל הפחתה חד פעמית בהתחייבות לתשלום 

“מענקי וותק”(.

31.12.2014. סך כל המאזן  לעומת   4.1% של  בשיעור  ירידה  ש”ח,  מיליארד   27.4 ב-  הסתכם   31.3.2015 ליום 

ליום 31.3.2015 הסתכם ב- 19.5 מיליארד ש”ח, עליה בשיעור של כ- 3.4% לעומת 31.12.2014. האשראי לציבור

ליום 31.3.2015 הסתכמו ב- 22.8 מיליארד ש”ח, ירידה בשיעור של כ- 5.3% לעומת 31.12.2014.פקדונות הציבור

31.12.2014. ההון העצמי לעומת   3.0% של  בשיעור  עליה  ש”ח,  מיליארד   2.0 ב-  הסתכם   31.3.2015 ליום 

יחס ההון לרכיבי 

סיכון

ליום 31.3.2015 הסתכם ב- 14.0%, העולה ב - 1.5 נקודות האחוז על השיעור המינימלי שקבע 

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



נתונים כספיים עיקריים

לשלושה חודשים שנסתיימו ביום
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 34.4 90 121הכנסות שאינן מריבית

)1( 198הוצאות תפעוליות ואחרות
217 )8.8(

)1( 142רווח לפני מסים
78 82.1 

)1( 88רווח נקי
48 83.3 

שיעור השינוי לעומת

31.3.201531.3.201431.12.201431.3.201431.12.2014

באחוזיםבאחוזיםמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

מאזן - סעיפים עיקריים

)4.1()2.0( 28,580)1( 27,951)1( 27,395סך כל המאזן

 3.4 8.7 18,915 17,987 19,547אשראי לציבור, נטו

)14.0()38.2( 3,831 5,331 3,296ניירות ערך

)5.3()2.8( 24,060 23,424 22,779פקדונות הציבור

 3.0 6.2 1,926)1( 1,868)1( 1,983הון עצמי

31.3.201531.3.201431.12.2014

באחוזיםבאחוזיםבאחוזים

יחסים פיננסיים עיקריים

)1( 7.2הון עצמי לסך מאזן
6.7 )1(

6.7 

)2( 14.0הון לרכיבי סיכון
14.7 )2(

14.6 

)1( 71.4אשראי לציבור לסך המאזן
64.4 )1(

66.2 

)1( 83.2פקדונות הציבור לסך המאזן
83.8 )1(

84.2 

)1( 58.6הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות
77.2 )1(

78.0 

 0.1)0.3( -הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי, מתוך האשראי לציבור

 2.9 2.8 3.5מרווח פיננסי כולל

)1( 19.3תשואת הרווח הנקי להון העצמי
10.6 )1(

7.8 

הוצג מחדש בגין היישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא: "זכויות עובדים".  .1

בהתאם להוראות בנק ישראל, נתוני ההשוואה בנושא: "יחס הלימות ההון" ליום 31.12.2014 וליום 31.3.2014, מוצגים לפני ההתאמות הנגזרות   .2

מהיישום למפרע של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב, בנושא: "זכויות עובדים".


