ז' בניסן ,תש"ע
 22במרץ2202 ,

הרווח הנקי ברבעון הרביעי בנטרול הפרשה
חד-פעמית לתוכנית פרישה מרצון* 681 :מיליון ₪
לעומת  69מיליון  ₪ברבעון המקביל אשתקד
גידול של כ8.38%-

התשואה להון6638% :
הרווח הנקי השנתי בנטרול הפרשה
חד-פעמית לתוכנית פרישה מרצון 148 :מיליון ₪
לעומת  106מיליון  ₪בשנת 6008
גידול של 631%

התשואה להון6034% :
הרווח הנקי ברבעון הרביעי 664 :מיליון ₪
גידול של כ 6838%-ביחס לרבעון המקביל אשתקד
המשקף תשואה להון של 2.2%
הרווח הנקי ב 0.0 :6008-מיליון ₪
קיטון של כ 6630%-בהשוואה ל2222-
המשקף תשואה להון של 2.8%
יחס הון לרכיבי סיכון ,66306% :הון ראשוני2.22% :

יחס הון לרכיבי סיכון ,במונחי באזל  ,64360% :6הון ראשוני8306% :

*

ההפרשה בגין תוכנית הפרישה מרצון בסך כולל של  660מיליון ₪
( 668מיליון  ₪לאחר מס) התבצעה במחצית השנייה של 6008
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אלי יונס :ההתרחבות המואצת בפעילות הבנק נמשכה גם ב6008-
"הדוחות הכספיים לשנת  2226משקפים את המשך הצמיחה וההתפתחות בפעילות
הבנק ,בשורה ארוכה של תחומים ,כתוצאה מגידול בנתחי השוק ובנפחי הפעילות .כך
בין השאר ,הרווח מפעילות מימון צמח ברבעון האחרון בכ ,00.1%-ביחס לרבעון
המקביל ב ,2222-כאשר על פני השנה כולה נרשם גידול של למעלה מ 1%-בסעיף זה;
בהכנסות התפעוליות והאחרות נרשם אשתקד גידול נאה ,גם ברבעון הרביעי – בשיעור
של כ 29%-וגם בשנה כולה :ב ,02.9%-לפני איחוד דוחות בנק יהב ובלמעלה מ,06%-
לאחר איחוד דוחות יהב.
כמו כן ,גויסו אשתקד למעלה מ 12-אלף לקוחות-יעד מקרב משקי הבית ועוד קרוב ל-
 9,222לקוחות עסקיים חדשים; חלקו של הבנק בביצועי המשכנתאות בשנת 2226
הגיע לכ 39%-בהשוואה לכ 31%-ב ,2222-תוך שמירה על מעמד המובילות בענף;
היקף האשראי לציבור עלה בלמעלה מ ,2%-גידול שהובל על-ידי התרחבות באשראי
הקמעונאי :עלייה של  02%במשכנתאות ושל  02.0%באשראי למשקי בית ,וכן נרשמה
עלייה של כ 03%-בהכנסות מפעילות בניירות ערך.
במחצית השנייה של השנה ביצע הבנק הפרשה משמעותית לטובת תוכנית פרישה
מרצון לעובדים ,הנכללת בהסכם העבודה שנחתם עם הוועד במהלך השנה .במסגרת
ההסכם התחייבה נציגות העובדים לשמור על שקט תעשייתי עד סוף  .2208תוכנית
הפרישה – השנייה מאז  ,2229מהווה שלב נוסף במהלך מתמשך של התייעלות
שההנהלה החלה בו בשנים האחרונות ,ויש לה תרומה גדולה לא רק בשמירת השליטה
על הוצאות השכר ובהגדלת הרווחיות ,בטווח שמעבר למיידי ,אלא גם בהשבחת כוח
האדם בבנק ובטיובו.
הגידול באשראי ובפיקדונות הציבור; השיפור במרווח על האשראי והעלייה בהכנסות
התפעוליו ת מצאו את ביטויים ,רק באופן חלקי ,בשורת הרווח הנקי של  ,2226בשל
ההפרשה החד-פעמית לתוכנית הפרישה מרצון וסביבת הריבית החריגה שבתוכה פעל
המשק הישראלי אשתקד.
עם זאת אין ספק ,כי הישגי השנה החולפת יחד עם הצוות המקצועי המעולה שאחראי
להם ,מהווים תשתית מצוינת להמשך ההתקדמות בתוואי התוכנית האסטרטגית של
הבנק ולהשגת יעדיה" ,אומר מנכ"ל הבנק ,אלי יונס3
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בנק מזרחי טפחות בע"מ
נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים
ליום  .6בדצמבר  - 6008במיליוני שקלים חדשים
סעיפי מאזן עיקריים
 30בדצמבר
2226
ניירות ערך
אשראי לציבור
פיקדונות הציבור
הון עצמי
סך כל המאזן

2222

שיעור שינוי
ב%-

2,913

6,286

()02.8%

68,216

22,623

2.0%

68,220

60,226

3.8%

9,832

8,682

6.2%

002,136

001,229

3.0%

רווח ורווחיות

רווח מפעולות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים
הפרשה לחובות מסופקים
הכנסות תפעוליות ואחרות
הוצאות תפעוליות ואחרות
רווח נקי
תשואת הרווח הנקי על ההון
רווח נקי מפעולות רגילות

 30בדצמבר
2226

2222

שיעור שינוי
ב%-

2,328

2,226

1.2%

328

368

()8.0%

0,191

0,226

06.0%

2,912

2,083

22.9%

832

922

2.8%

02.1%

בנטרול הפרשה להסכם פרישה

982

920

תשואת הרווח מפעולות רגילות בנטרול הפרשה להסכם פרישה

02.1%

02.1%

()02.2%

2.2%

יחסים פיננסיים
 30בדצמבר
אשראי לציבור לסך המאזן
פיקדונות הציבור לסך המאזן
הון עצמי לסך המאזן
הפרשה לחובות מסופקים מתוך האשראי לציבור
יחס הכיסוי התפעולי
יחס הכיסוי התפעולי
בנטרול השפעת איחוד לראשונה של בנק יהב והפרשה להסכם פרישה

יחס הון ראשוני לרכיבי סיכון
יחס הון כולל לרכיבי סיכון

באזל I
באזל II
באזל I
באזל II

2226

2222

22%

22%

22%

22%

8.82%

8.02%

2.36%

2.11%

88.8%

82.0%

90.8%

82.9%

2.22%

9.91%

02.82%

00.30%

2.20%
01.28%
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