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בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ תמצית דוחות כספיים

לרבעון השני של שנת 2017

הרווח הנקי ברבעון השני - 54 מיליון ש"ח

לעומת 45 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

התשואה על ההון ברבעון השני - 9.6%,

לעומת 8.7% בתקופה המקבילה אשתקד



מר שוקי בורשטיין, מנכ"ל הבנק:

השיפור בתוצאות הכספיות שמציג הבנק, הינו פועל יוצא של יישום התוכנית 

האסטרטגית של הבנק ששמה דגש הן על העמקת הפעילות במגזר הקמעונאי 

והמסחרי והן על יישום התייעלות תפעולית באמצעות ניהול קפדני של ההוצאות 

התפעוליות.

הניתנים  הבנקאות  שירותי  והרחבת  בפיתוח  הבנק  המשיך  הדוח  בתקופת 

התקני  באמצעות  לרבות  מתקדמים,  דיגיטליים  יישומים  באמצעות  ללקוחות 

תקשורת ניידים, המאפשרים זמינות גבוהה של שירותים אלו ותורמים לשיפור 

חוויית הלקוח.
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בנק מרכנתיל דיסקונט מדווח על שיפור בתוצאות העסקיות והמשך מגמת הצמיחה 

בפעילות העסקית.

הרווח הנקי של הבנק עלה ברבעון השני של שנת 2017 בשיעור של כ- 20.0% לעומת 

התקופה המקבילה אשתקד והסתכם בסך של 54 מיליון ש”ח.

התשואה על ההון הסתכמה ברבעון השני של שנת 2017 בשיעור של 9.6%, לעומת 

תשואה בשיעור של 8.7% בתקופה המקבילה אשתקד.

בנק מרכנתיל דיסקונט מפרסם את התוצאות הכספיות שלו:

בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
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הסתכם ברבעון השני של שנת 2017 ב- 54 מיליון ש”ח, לעומת 45 מיליון ש”ח בתקופה הרווח הנקי  

המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 20.0%.

העליה ברווח הנקי ברבעון השני, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, מוסברת בעיקר 

על ידי הגורמים הבאים:

עליה בשיעור 12.3% בהכנסות הריבית לסך של  256 מיליון ש”ח.  

עליה בשיעור של 4.0% בהכנסות מעמלות, לסך של 78 מיליון ש”ח.  

ירידה בשיעור של 1.8% בהוצאות התפעוליות והאחרות, לסך של 221 מיליון ש”ח.   

5.6% והסתכם בסך של  הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה עלה בשיעור של 

95 מיליון ש”ח.

8.7% תשואת הרווח הנקי לעומת   ,9.6% של  בשיעור   2017 שנת  של  השני  ברבעון  הסתכמה  ההון  על 

בתקופה המקבילה אשתקד.

תשואת הרווח הנקי במחצית הראשונה של השנה הסתכמה בשיעור של 8.5%, לעומת 

8.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

שוקי בורשטיין
מנכ"ל הבנק

יאיר אבידן
יו"ר הדירקטוריון



הסתכמו ברבעון השני של שנת 2017 בסך של 256 מיליון ש”ח, לעומת 228 מיליון ש”ח בתקופה הכנסות הריבית

המקבילה אשתקד, עליה בשיעור של 12.3%. הגידול בהכנסות הריבית נובע הן מעליה בשיעור 

0.15 נקודות האחוז במרווח  6.2% ביתרה הממוצעת של הנכסים המניבים, והן משיפור של  של 

הריבית.

במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו הכנסות הריבית בסך של 497 מיליון ש”ח, לעומת 458 

מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות שאינן 

מריבית

85 מיליון ש”ח בתקופה  74 מיליון ש”ח, לעומת  2017 בסך של  הסתכמו ברבעון השני של שנת 

בירידה  מעמלות, שקוזזה  בהכנסות   4.0% של  בשיעור  עליה  נרשמה  מחד  המקבילה אשתקד. 

בסך של 7 מיליון ש”ח בהכנסות ממימוש מבנים.

157 מיליון ש”ח,  2017 הסתכמו ההכנסות שאינן מריבית בסך של  במחצית הראשונה של שנת 

לעומת 161 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ההוצאות בגין 

הפסדי אשראי

19 מיליון ש”ח בתקופה  23 מיליון ש”ח, לעומת  2017 בסך של  הסתכמו ברבעון השני של שנת 

המקבילה אשתקד. העליה בהוצאות מוסברת ברובה בקיטון בגביית חובות שנמחקו בעבר. 

במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו ההוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של 55 מיליון ש”ח, 

לעומת 14 מיליון ש”ח אשתקד.

ההוצאות 

התפעוליות 

והאחרות

הסתכמו ברבעון השני של שנת 2017 בסך של 221 מיליון ש”ח, לעומת 225 מיליון ש”ח בתקופה 

המקבילה אשתקד, ירידה בשיעור של 1.8%. הירידה בהוצאות מוסברת בעיקר בקיטון בשיעור 

של 1.4% בהוצאות השכר, ונובעת ברובה מהשלכות תוכנית ההתייעלות שיושמה בשנה הקודמת. 

במחצית הראשונה של שנת 2017 הסתכמו ההוצאות התפעוליות והאחרות בסך של 447 מיליון 

ש”ח, לעומת 454 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.

31.12.2016.סך כל המאזן  לעומת   1.8% של  בשיעור  עליה  ש”ח,  מיליארד   32.8 ב-  הסתכם   30.6.2017 ליום 

31.12.2016.האשראי לציבור לעומת   5.6% של  בשיעור  עליה  ש”ח,  מיליארד   23.2 ב-  הסתכם   30.6.2017 ליום 

31.12.2016.פקדונות הציבור לעומת   2.2% של  בשיעור  עליה  ש”ח,  מיליארד   27.8 ב-  הסתכמו   30.6.2017 ליום 

31.12.2016. ההון העצמי לעומת   4.9% של  בשיעור  עליה  ש”ח,  מיליארד   2.4 ב-  הסתכם   30.6.2017 ליום 

יחס ההון לרכיבי 

סיכון

הנגזר  נקודות האחוז על השיעור המינימלי   0.6 בכ-  13.3%, העולה  ב-  30.6.2017, הסתכם  ליום 

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



)1( הוצג מחדש.

לשישה חודשים שהסתיימו ביום

שיעור השינוי30.6.201730.6.2016

באחוזיםמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

רווח ורווחיות

 4974588.5הכנסות ריבית, נטו

 5514292.9הוצאות בגין הפסדי אשראי

)2.5(157161הכנסות שאינן מריבית

)1.5(447454הוצאות תפעוליות ואחרות

 1521510.7רווח לפני מסים

 95905.6רווח נקי

שיעור השינוי לעומת

30.6.201730.6.201631.12.201630.6.201631.12.2016

באחוזיםבאחוזיםמיליוני ש"חמיליוני ש"חמיליוני ש"ח

מאזן - סעיפים עיקריים

 1.8 32,75630,81432,1646.3סך כל המאזן

 5.6 23,24221,50822,0018.1אשראי לציבור, נטו

)6.5( 5,6134,2276,00232.8ניירות ערך

 2.2 27,79825,81527,1997.7פקדונות הציבור

 4.9 2,3542,1722,2448.4הון עצמי

30.6.201730.6.201631.12.2016

באחוזיםבאחוזיםבאחוזים

יחסים פיננסיים עיקריים

7.0 7.0 7.2הון עצמי לסך מאזן

13.8 13.7 13.3הון לרכיבי סיכון

68.4 69.8 71.0אשראי לציבור לסך המאזן

84.6 83.8 84.9פקדונות הציבור לסך המאזן

71.0)1( 73.3 68.3הוצאות תפעוליות לסך ההכנסות

0.2 0.1 0.5הוצאות בגין הפסדי אשראי, מתוך האשראי לציבור

3.1 3.1 3.1מרווח פיננסי כולל

8.9 8.6 8.5תשואת הרווח הנקי להון העצמי

נתונים כספיים עיקריים
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