
  

מידע כספי תמציתי ומדדי ביצוע עיקריים 

לשנה שהסתיימה ביום  לתשעת החודשים שהסתיימו ביום

7

31 בדצמבר 2018   30 בספטמבר 2018   30 בספטמבר 2019   יחסים פיננסיים עיקריים 

מדדי ביצוע

 

11.1% 11.2% 11.8% תשואה להוןן(1) 
0.9% 1.00.9% % ם(1)תשואה לנכסים ממוצעים 

13.04% 13.10% 13.43% יחס הון עצמי רובד 1

7.25% 7.20% 7.65% יחס המינוף

180% 176% 204% יחס כיסוי הנזילות

3.9% 3.9% 4.0% ם(יחס סך ההכנסות לנכסים ממוצעים (1)

61.6% 62.1% 59.7% יחס יעילות

מדדי איכות אשראי 

 1.15% 1.26% 1.16% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מתוך האשראי  לציבור

 0.73% 0.89% 0.77% שיעור חובות פגומים וחובות בפיגור של 90 ימים או  יותר מתוך  האשראי לציבור

 235.22% 193.27% 174.18% שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי מיתרת אשראי לציבור פגום

 0.24% 0.18% 0.05% שיעור מחיקות חשבונאיות, נטו מהיתרה הממוצעת של האשראי לציבור (1)

 0.16% 0.16% 0.18% שיעור ה ו צאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של אשראי לציבור (1)

לתשעת החודשים שהסתיימו ביום 

שינוי ב-%   2018 נתונים עיקריים מדוח רווח והפסד (במיליוני ש"ח)  2019  

16.8  50.7 רווח נקי   59.2  

11.4  164.2 הכנסות ריבית, נטו  183.0  

20.8  5.3   6.4 הוצאות בגין הפסדי אשראי

2.9  62.3 הכנסות שאינן מריבית  64.1  

3.2  60.0   מזה: עמלות  61.9  

4.9  140.6 הוצאות תפעוליות ואחרות   147.5  

1.1  73.0 מזה: משכורות והוצאות נלוות    73.8  

 18.2  0.33 רווח נקי למניה (בסיסי ומדולל) (בש"ח)   0.39  

ליום 31 בדצמבר 2018  ליום 30 בספטמבר 2018   ליום 30 בספטמבר 2019 נתונים עיקרים מהמאזן (במיליוני ש"ח)

(1) על בסיס שנתי. 

 8,255.3  8,105.1 8,577.0 סך כל הנכסים

 

 

 2,272.8  2,238.8 2,563.0   מזה:   מזומנים ופקדונות בבנקים

 641.4  676.5 305.6   ניירות ערך

 4,642.0  4,491.1 5,005.3   אשראי לציבור, נטו

 622.4  621.8 625.5  אשראי לממשלה 

 7,602.1  7,464.8 7,864.0 סך כל ההתחייבויות

 365.7  394.1 332.1     פקדונות מבנקים  מזה:  

 6,673.0  6,520.3 6,873.6  פקדונות הציבור

 653.2  640.3 713.0 הון 

ליום 31 בדצמבר 2018  ליום 30 בספטמבר 2018   ליום 30 בספטמבר 2019 נתונים נוספים

 2.8%  2.8%   3.0% יחס הכנסות ריבית, נטו לנכסים ממוצעים(1) 

1.0% 1.0% 1.0% יחס עמלות לנכסים ממוצעים(1)
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