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  2016ברווח הנקי  במחצית הראשונה  של  15.6%גידול של 
 מיליון ש"ח  281-ל

 אשתקד מיליון ש"ח במחצית  המקבילה 243לעומת רווח של 
  8%התשואה להון:  

 
 

  2016של  שניברווח הנקי  ברבעון ה 13.6%גידול של 
 מיליון ש"ח 134-ל

 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד 118לעומת רווח של 
 
 

 מקזזות:  השפעות חד פעמיות ברבעון השני היו מספר 
 הוצאהמול שקוזזה  אירופה ויזהעיסקת ממיוחדת הכנסה 

 כאמור להלן ,התייעלות מהלכי פרשה בגיןהו להפסדי אשראי
 
 

 9.97%לרכיבי סיכון:   1יחס הון עצמי רובד 
 13.65%: יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון 

 
 
 מיליון ש"ח 76,097: אשראי לציבורה

 בשנה האחרונה 7.8%שנה  ושל ת הראשונה של החצימב  4.9%גידול  של 
 
 

 ש"חמיליון  1,060 : הכנסות הריבית, נטו
  מקבילה אשתקדמחצית הלעומת ה  10.8% שלל ודיג
 
 

 מיליון ש"ח 1,356הוצאות תפעוליות ואחרות: 
)בנטרול השפעות חד מקבילה אשתקד מחצית הלעומת ה 4.7%רידה של י

 (פעמיות
 
 

 מיליון ש"ח 7,339: ההון המיוחס לבעלי מניות הבנק
 האחרונה בשנה 5.4%נה ושל ששל ה ת הראשונה חצימב 3.8%גידול של  

 



 צמיחה והתייעלות
 
 

. ש"חמיליון  76,097-והסתכם ב 4.9%מחצית השנה בשיעור של צמח בהאשראי לציבור 
 מגזרי הפעילות העיקריים: בכלצמיחת האשראי ניכרת 

 
 8.8%     עסקים גדולים: 

 4.3%             משקי בית 
 2.3%   עסקים בינוניים   

 3.7%       קטנים  םעסקי
 

לעומת המחצית המקבילה אשתקד מיליון ש"ח(  103) 10.8%-גדלו בהכנסות הריבית, נטו 
 מיליון ש"ח.  1,060-והסתכמו   ב

 
ישום  בנטרול השפעתו צעדי התייעלות בנטרול ההפרשה  להוצאות התפעוליות והאחרות ב

 מחצית בהשוואה ל( 4.7%) ש"חמיליון  65נרשמה ירידה של  הסכם  קיבוצי מיוחד  אשתקד,
   "חמיליון ש 44ירידה של בנטרול הגורמים לעיל בהוצאות השכר חלה  . המקבילה אשתקד

  מצמצום מצבת העובדים בקבוצה ומהמרת זכויות עובדים למענקי יובל. ,בין היתר ,שנבעה
 

. שיפור נרשם ביחס היעילות גם 70.1%-ל 2016השתפר והגיע ברבעון השני של  יחס היעילות
 . 72.6%בנטרול  הרווח מעסקת  ויזה אירופה והוא הגיע לשיעור של 

 
 2016ברבעון השני של  שאינן מפעילות שוטפתהשפעות חד פעמיות 

 
 :מקזזותחד פעמיות  שפעותון השני היו מספר העברב

 

  בהתאם להנחיית גידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי  וזאת ברבעון השני נרשם
לפיה יש לכלול את שנת  2016הפיקוח על הבנקים לתאגידים הבנקאיים מיולי 

בממוצע שיעורי ההפסד שמשמש בסיס לקביעת ההפרשה הקבוצתית. יישום  2011
 נטומיליון ש"ח  36מיליון ש"ח בהפרשה הקבוצתית ) 57נחיה הביא לגידול של הה

ו כולה ברבעון השני. במחצית . הבנק בחר לזקוף הפרשה ז(לאחר השפעת מס
הראשונה של השנה נרשמה יציבות בהיקף ההוצאות בגין הפסדי אשראי ביחס 

 . 0.07%-למחצית המקבילה אשתקד ושיעור ההפרשות הגיע ל

 מיליון ש"ח 25  בהוצאות התפעוליות והאחרות נרשמה ברבעון השני הפרשה של  
שתבוצע בעתיד במסגרת  של פעילותלסגירה הדרגתית  נטו( ש"חמיליון  16)

 מהלכי התייעלות 

  נטו, סכום אשר כולל את חלק   מיליון ש"ח 57ברבעון השני  נרשם רווח בסך של
,  בניכוי הבנק בתמורה מעסקת ויזה אירופה ואת חלקו ברווחי כאל מהעסקה

 הפרשה מיוחדת בכאל

 
 
 
 
 
 



 איתנות פיננסית
 

 7,339-הסתכם בו  (3.8%), ש"חמיליון  266-במחצית שצמח ב הוןנמשכת מגמת העלייה ב
וזאת  13.65%- לעלה   יחס ההון הכולל ו 9.97%-הגיע   ל  1יחס הון עצמי רובד מיליון ש"ח. 

מסוג  כתבי התחייבות נדחים לאחר שהבנק השלים בהצלחה ברבעון השני מהלך של גיוס 

COCO   .איכות תיק הנכסים של הבנק ניכרת בהמשך הירידה בהיקף תוך ביקושי יתר
   אשתקד והסתכמו ההמקביל מחציתביחס ל 16.6%שירדו בשיעור של  החובות הבעייתים

  .0.07%-גיע במחצית להשפסדי אשראי הוצאה בגין ההמיליון ש"ח וכן בשיעור  1,850-ב
 

הראשונה של שנת תוצאות המחצית "  צדיק מנכ"ל קבוצת הבינלאומי:-סמדר ברבר
הן  ,על צמיחת קבוצת הבינלאומי, צמיחה שניכרת בגידול באשראי לציבור ותמעיד 2016

זאת תוך גידול ברווחי המימון. בכתוצאה מכך ופרטיים, הן לעסקיים והאשראי ללקוחות ב
ביחסי ההון  הגבוהים  ,בין היתר ,שמתבטאתשמירה על האיתנות הפיננסית של הבינלאומי 

 . הבינלאומי להמשיך במתווה הצמיחה לקבוצת יםמאפשרש
 כל סעיפי ההוצאותבירידה ב ילידי ביטו יםעלות  שבאיהתיבתהליכי וימשיך הבנק ממשיך 

 ."ביחסי היעילות בבנק ובשיפור 
 



 נתונים עיקריים
 

       

  רווח ורווחיות 
לששת החודשים 

   שנסתיימו ביום

 שינוי  30.6.15  30.6.16  

 %    במיליוני ש"ח  

 (1)רווח מימוני, נטו

 

1,127 

 

1,060 

 

6.3 

 - 710 710 עמלות והכנסות אחרות

 3.8 1,770 1,837 סך ההכנסות

 (6.4) 701 656 עמלות מזה:

 (3.8) 26 25 הוצאות בגין הפסדי אשראי

 6.7 786 839 משכורות והוצאות נלוות

 (3.9) 538 517 הוצאות תפעוליות ואחרות )למעט משכורות והוצאות נלוות(

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות הבנק
 

281  243  15.6 

 

 
           

 לעומת שינוי      ליום  מאזן

  30.6.16  30.6.15  31.12.15  30.6.15  31.12.15 

   באחוזים      במיליוני ש"ח  

 סך כל הנכסים )סך כל המאזן( 

 

127,307 

 

121,424 

 

125,476 

 

4.8  1.5 

 4.9 7.8 72,555 70,589 76,097 אשראי לציבור, נטו

 (9.3) (3.3) 16,439 15,434 14,917 ניירות ערך 

 2.0 6.8 103,262 98,634 105,316 פקדונות הציבור 

 (2.9) (5.9) 5,862 6,050 5,693 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 3.8 5.4 7,073 6,966 7,339 הון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 (16.6) (22.8) 2,219 2,396 1,850 סיכון אשראי בעייתי

           

 
       

  
לששת החודשים 

  שנסתיימו ביום

לשנה 
שנסתיימה 

 ביום

 יחסים פיננסיים עיקריים

 

30.6.16 

 

30.6.15 

 

31.12.15 

 5.6% 5.7% 5.8% הון המיוחס לבעלי מניות הבנק לסך כל המאזן

 0.02% 0.07% 0.07% (2)הוצאות בגין הפסדי אשראי לאשראי לציבור, נטו

 9.81% 9.69% 9.97% לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

 13.26% 13.56% 13.65% יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 5.43% 5.46% 5.49% יחס מינוף

 104% 93% 109% יחס כיסוי נזילות

 57.8% 58.1% 59.8% אשראי לציבור, נטו לסך כל המאזן

 82.3% 81.2% 82.7% פקדונות הציבור לסך כל המאזן

 142.3% 139.7% 138.4% פקדונות הציבור לאשראי לציבור, נטו

 77.6% 74.8% 73.8% הוצאות תפעוליות ואחרות לסך ההכנסות

 6.5% 7.2% 8.0% (2)תשואת הרווח הנקי להון המיוחס לבעלי מניות הבנק

 

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

 על בסיס שנתי. (2)

 


