
 
 2016, מאיב 19                                                                                                             הודעה  לעיתונות

 

 
 
 
 
 

  2016של  אשוןברווח הנקי  ברבעון הר 17.6%של גידול 
 מיליון ש"ח 147-ל

 המקביל אשתקדמיליון ש"ח ברבעון  125 רווח של  לעומת
 
 

  8.5%: הראשון התשואה להון ברבעון
 
 

 מיליון ש"ח 74,534: האשראי לציבור
 . 2015 מרץב 31-בהשוואה ל 5.4%גידול  של 

 
 

 מיליון ש"ח  103,853: פקדונות הציבור
 2015 מרץב 31-בהשוואה ל 6.8%גידול של   

 
 

 מיליון ש"ח 7,216 : ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק
 2015מרץ ב 31-השוואה לב 4.5%גידול של  

 
 

 9.92% לרכיבי סיכון:   1יחס הון עצמי רובד 
 12.92%: יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 יעלותיוהתצמיחה 
 

             והסתכם  ביחס לתקופה המקבילה אשתקד  5.4%בשעור של  צמח  האשראי לציבור
 :י ניכרת באהצמיחה באשרעיקר . מיליון  ש"ח 74,534 -ב
 

                          9.8%משקי בית 

                 4.2%עסקים בינוניים 

 2.5%     מגזר העסקים הגדולים 

 
 .בהיקף האשראי לציבור 2.7%נרשם גידול של   רבעון הראשון ב
 

והכנסות המימון שאינן  הכנסות הריבית, נטו)רווח המימוני, נטו ב צמיחה ניכרת גם
 . יליון שקל מ 560 -והסתכם ב  7.9% -ב  שגדלמריבית(  

 
מתוכה  אחרותבהוצאות התפעוליות והמיליון שקל  23ירידה של ברבעון הראשון נרשמה 

רבעון המקביל אשתקד )בנטרול השפעה ביחס ל הוצאות השכרב מיליון ש"ח 14ירידה של 
הירידה בהוצאות היא .  אשתקד( בתקופה המקבילהל שחלה "הסכם בל חד פעמית בגין

העובדים בקבוצה  והיא נובעת בעיקר מצמצום מצבת עלותיהלכי התימתוצאה של 
 .ומצמצום בסעיפי ההוצאות האחרות

 
מיליון שקל  11בסך של   הפחתת עודף עלות רכישהההוצאות התפעוליות והאחרות כוללות 

מהתשואה השנתית על ההון.  0.65%-בגין רכישת חברות הבת אוצר החיל ומסד שגורע כ
 מיליון שקל בשנה.  36 -כ ארי של ההפחתה בסך של הסתיים חלק יברבעון השלישי השנה 

 
מיליון שקל ברבעון  94מיליון שקל לעומת  118-הסתכמה ב על הרווח ההפרשה למיסים

בהוצאות מיליון ש"ח  16 של חד פעמי גידול הפרשה למס הרבעון כוללת . אשתקדהמקביל 
 . בנוגע לשיעורי המסחקיקה  משינוי נובע דול שי, גהמסים

 
 איתנות פיננסית

 
                   מיליון ש"ח והסתכם  143-בברבעון שצמח  הקבוצה הוןנמשכת מגמת העלייה ב

יחס ההון הכולל . 9.92%-ל   הגיע לרכיבי סיכון 1עצמי רובד יחס הון יליון ש"ח. מ 7,216-ב
 . 12.92%- לרכיבי סיכון

שירדו  חובות הבעייתיםההיקף איכות תיק הנכסים של הבנק ניכרת בהמשך הירידה ב
ר בשיעוכן ו מיליון ש"ח 2,135-בבעון המקביל אשתקד והסתכמו רביחס ל 21.9%בשיעור של 

  .להפסדי אשראי הההפרש הנמוך של
 
 

 צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי:  -סמדר ברבר
 
צת והמשך מגמת הצמיחה של קב שקפות את מ 2016תוצאות הרבעון הראשון של שנת "

הכנסות גידול בתיק האשראי של הבנק ובגידול בהבינלאומי, צמיחה שבאה לידי ביטוי ב
מהלך ו האסטרטגית של הבנקתיק האשראי היא פרי יישום התכנית ב הצמיחה המימון.

 . להמשכיותה ואגם ה וםיתר , 2015-בהצלחה ב םשהושל יובנק ופאגי  לבינלאומימיזוג 
עלות וחסכון שניכרים בירידה בהוצאות הבנק, כולל יממשיך ליישם מהלכי התיינלאומי הב

שניכרת ביחסי ההון  , איתנות שמירה על איתנות הקבוצה וךתבהוצאות השכר. כל זאת 
  ."והנזילות מהגבוהים במערכת הבנקאית



 נתונים עיקריים
 

       

  רווח ורווחיות 
לשלושת החודשים 

   שנסתיימו ביום

 שינוי  31.3.15  31.3.16  

 %    במיליוני ש"ח  

 (1)רווח מימוני, נטו

 

560 

 

519 

 

7.9 

 (6.6) 363 339 עמלות והכנסות אחרות

 1.9 882 899 ההכנסותסך 

 (8.4) 357 327 עמלות מזה:

  12 (67) הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי

 15.4 376 434 משכורות והוצאות נלוות

 (3.3) 273 264 הוצאות תפעוליות ואחרות )למעט משכורות והוצאות נלוות(

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
 

147  125  17.6 

 

 
           

 לעומת שינוי      ליום  מאזן

  31.3.16  31.3.15  31.12.15  31.3.15  31.12.15 

   באחוזים      במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים )סך כל המאזן( 

 

126,608 

 

120,305 

 

125,476 

 

5.2  0.9 

 2.7 5.4 72,555 70,746 74,534 אשראי לציבור, נטו

 1.0 21.9 16,439 13,614 16,599 ניירות ערך 

 0.6 6.8 103,262 97,277 103,853 פקדונות הציבור 

 (2.8) (6.7) 5,862 6,106 5,697 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 2.0 4.5 7,073 6,905 7,216 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 (3.8) (21.9) 2,219 2,735 2,135 סיכון אשראי בעייתי
           

 
       

  
לשלושת החודשים 

  שנסתיימו ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

 יחסים פיננסיים עיקריים

 

31.3.16 

 

31.3.15 

 

31.12.15 

 5.6% 5.7% 5.7% הון המיוחס לבעלי מניות הבנק לסך כל המאזן

 0.02% 0.07% (0.36%) הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור, נטו

 9.81% 9.49% 9.92% לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 13.26% 13.57% 12.92% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 5.43%  5.44% (2)יחס מינוף

 104%  105% (2)יחס כיסוי נזילות

 57.8% 58.8% 58.9% אשראי לציבור, נטו לסך כל המאזן

 82.3% 80.9% 82.0% פקדונות הציבור לסך כל המאזן

 142.3% 137.5% 139.3% פקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

 77.6% 73.6% 77.6% ואחרות לסך ההכנסותהוצאות תפעוליות 

 6.5% 7.5% 8.5% תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

 רווח מימוני, נטו כולל הכנסות רבית, נטו והכנסות מימון שאינן מרבית. (1)

. לפיכך לא מוצגים נתוני 2015השני של שנת בהתאם להוראות בנק ישראל יחס המינוף ויחס כיסוי הנזילות חושבו החל מהרבעון  (2)

 השוואה.
 

 

 

 

 
 


