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 2009ביוני  30דוח הדירקטוריון ליום 

 
של והבלתי מבוקרים  דוחות הכספיים המאוחדיםאושרו ה, 2009 באוגוסט 13בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

 .2009ביוני  30שהסתיימו ביום , לששת החודשים הראשונים של השנהמ "חברת כרטיסי אשראי לישראל בע
 31אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיים המבוקרים ליום  הדוחות הכספיים ביניים נערכו לפי

. 2008בדצמבר 
. י רואי החשבון המבקרים של החברה"נסקרו ע 2009ביוני  30הדוחות הכספיים ביניים ליום 

בהתאם לנהלים שנקבעו לצורך זה על ידי לשכת רואי חשבון בישראל , הסקירה האמורה היא בהיקף מצומצם
. ועל כן לא חיוו רואי החשבון המבקרים את דעתם עליהם, הווה ביקורת לפי תקני ביקורת מקובליםואינה מ

 
תפתחויות כלכליות במשק ה

 
ונראה כחמור ביותר מאז המשבר הכלכלי הגדול של  2008 רבעון האחרון של שנתהמשבר הכלכלי העולמי החל ב

ברבעון השני של שנת . על העולם כולו השפיעוי אפמשבר האשראי והמיתון בשוק האמריקאי והאירו .1929שנת 
שערי , המשבר הפיננסי העולמי מתמתן .שהמיתון העולמי מתקרב לסיומו מתקיימים סימנים המעידים על כך 2009

. מחנק האשראי ומסתמנת התחדשות של גיוס הוןקיימת הקלה ב, המניות בבורסות בעולם עלו
 

ניתן לראות האטה בפעילות העסקית  מהכלכלה העולמית וכתוצאה מכךמושפעת באופן ישיר  הכלכלה הישראלית
, הירידה בביקושים ושיעור האבטלה עלה, ברבעון הראשון של השנה נמשכה הירידה בפעילות. 2009במהלך שנת 

. ברבעון השני הסתמנה האטה של הירידה בפעילות וקיימים סממנים המעידים על אפשרות ליציאה מהמשבר
 

 נההראשו מחציתבמהלך האך  ,לעומת השנים האחרונות 2008בשנת  ים במשק היה הגבוה ביותרשעור המועסק
במהלך השנה השוטפת צפויה המשך מגמת בכל הענפים במשק ונרשם שיא במספר המפוטרים  2009לשנת 

. ירידה של מספר המועסקים במשק
 

, ות התחזיות לירידה מתחילת השנהלמר, 2.1% -ב 2009של שנת  במחצית הראשונהמדד המחירים לצרכן עלה 
 .ברבעון השלישי צפויה עליית מחירים גבוהה יחסיתו

בנק ישראל נקט במדיניות של רמה נמוכה בריבית במשק  2009כן במהלך הרבעון הראשון והשני של שנת -כמו
. ןמנת לשמור על יציבות במדד המחירים לצרכ-על, וזאת בין היתר, 0.5%אשר מחודש אפריל עמדה על 

 
. ל והתאוששות מהמשבר משפיעים בצורה ישירה על תוצאותיה הכספיות של החברה"תוצאות המשבר הנ

 
תפתחויות עסקיות ה

 
ופסגות מימון "( פסגות מימון" -להלן )מ "פסגות מימון ופקטורינג בע, התקשרו החברה 2009בינואר  5ביום 

במסגרתו ייסדו החברה ופסגות מימון חברה חדשה  ,בהסכם"( פסגות" -יחדיו להלן )מ "בע( 2006)ופקטורינג 
ושל פסגות מימון ( 75%)בבעלות משותפת של החברה "( כאל פקטורינג" -להלן )מ "בשם כאל פקטורינג בע

 -להלן )ח "מיליון ש 1תמורת סך של "( הפעילות" -להלן )אשר תרכוש את פעילות הפקטורינג של פסגות , (25%)
 "(. העסקה"
 

, חודשים 12למשך , תעמוד לחברה הזכות, נים ממועד ההשלמה ובתום ארבע שנים ממועד ההשלמהבתום שלוש ש
 -להלן )לרכוש את מלוא החזקות פסגות מימון בחברה המשותפת בהתאם לנוסחאות מימוש שנקבעו בהסכם 

לפסגות תעמוד , אזי בתום חמש שנים ממועד ההשלמה, CALL-ככל שלא נוצלה אופציית ה"(. CALLאופציית "
לחייב את כאל לרכוש ממנה את מלוא החזקות פסגות מימון בחברה המשותפת , חודשים 12למשך , מימון הזכות

. בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם
.  ח"מיליון ש 150במסגרת ההסכם החברה תעמיד קו אשראי לכאל פקטורינג בסכום שלא יעלה על 

ובכך להרחיב את פעילותה בתחום האשראי העסקי , נגהרכישה מאפשרת לחברה כניסה ישירה לתחום הפקטורי
. בנקאי-החוץ
. הושלמה העסקה, לאחר שהתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה 2009באפריל  7ביום 

 
 

סכמים מהותיים ה
 

 הממונה על ההגבלים העסקיים
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מ ולאומי "ישראל בעבנק לאומי ל, בנק דיסקונט, הבינלאומי הבנק , הגישו החברה 2001בתחילת חודש ספטמבר 
בקשות לאישור , "(בית הדין: "להלן)לבית הדין להגבלים עסקיים "( המבקשים: "כולם ביחד להלן)מ "קארד בע

בבקשות התבקש בית הדין לאשר את . וכן בקשות ליתן להם היתר זמני לפעול לפי הסדר זה, הסדר כובל ביניהם
להפחתה הדרגתית בשיעורי עמלת המנפיק בקטגוריות  ,לפי מנגנון שיביא בין היתר, שיעורי עמלת המנפיק

 "(. ההסכם: "להלן) 2001בספטמבר  9כמפורט בהסכם בין הצדדים מיום , הגבוהות
במסגרת ההליך הציגו המבקשים . נתן בית הדין לצדדים היתר זמני לפעול על פי ההסכם 2001בספטמבר  9ביום 

התנגד והציג "( הממונה: "להלן)ה על ההגבלים העסקיים הממונ. מתודולוגיה לקביעת שיעור העמלה הצולבת
וכן בקשות לביטול , לבית הדין הוגשו ארבע התנגדויות לבקשות המבקשים לאישור הסדר כובל .מתודולוגיה שונה

, דחה בית הדין את בקשות המתנגדים לביטול ההיתר הזמני, 2002בדצמבר  22ביום . ההיתר הזמני שנתן בית הדין
 . שים היתר זמני לפעול על פי ההסכם עד להכרעה בבקשה לאישור הסדר כובל בהליך העיקריונתן למבק

תוך שהוא מאמץ , החלטתו בעניין המתודולוגיה לקביעת העמלה הצולבתאת נתן בית הדין  2006באוגוסט  31ביום 
ת הסליקה הצולבת כי המתודולוגיה הראויה לחישוב עמל, בין היתר, בית הדין קבע. את עיקרי עמדת הממונה

כי הקטגוריות , עוד קבע בית הדין. עלות הבטחת תשלום ועלות מימון האשראי, מורכבת מעלות אישור העסקה
עלות אישור , שיובאו בחשבון לעניין העמלה הצולבת ייקבעו על פי עלויות הבטחת התשלום בעסקאות השונות

י מומחה "הדין ששיעורי עמלות אלה יקבעו עעוד קבע בית . העסקה ועל פי הפקת התועלת מהבטחת התשלום
העניק הממונה פטור  2007בספטמבר  6ביום . ככל שהמבקשים יודיעו על רצונם למנות מומחה כאמור, חיצוני

באוקטובר  31עד ליום  2002בדצמבר  22להסדר הסליקה הצולבת אשר האריך בפועל את ההיתר הזמני מיום 
2006. 
ם בין הממונה לבין חברות כרטיסי אשראי והבנקים בעלי המניות בחברות כרטיסי נחת, 2006באוקטובר  30ביום 

ההסכם יכנס , על פי תנאי ההסכם"(. ההסכם)"הסכם לסליקה הצולבת של כרטיסי ויזה ומסטרקארד , האשראי
(. "תקופת ההסכם)" 2013ביולי  1לתוקף עם מתן היתר להסכם על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ויפקע ביום 

ההסכם קובע בין היתר את שיעורי העמלות הצולבות ואת מבנה הקטגוריות של העמלות הצולבות שיחולו על 
ההסכם מתווה ירידה הדרגתית של שיעורי העמלות הצולבות עד . חברות כרטיסי אשראי למשך תקופת ההסכם

ההסכם קובע . פת ההסכםמספר הקטגוריות לאורך תקו לצד צמצום, 2012ליולי  1מיום  0.875%לשיעור של 
על חברות כרטיסי אשראי לקשור בין סוגים שונים של כרטיסים הנסלקים על , בין היתר, הוראות כלליות האוסרות

ואוסרות על הרעה של תנאי הסליקה בעקבות צמצום מספר סוגי הכרטיסים , ידי כל אחת מהן כלפי בית עסק
הוראות האוסרות על הבנקים השולטים על חברות כרטיסי  עוד קובע ההסכם. הנסלקים על ידי בית עסק מסוים

לקשור בין שירות לבית עסק לבין תנאי ההתקשרות עם סולק וכן הוראות אשר אוסרות על , בין היתר, אשראי
אפליה בין לקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי שהונפק על ידי הבנק לבין לקוחות שאינם מחזיקים כרטיס אשראי 

 . של הבנק
זמני   לאישורו של בית הדין להגבלים עסקיים לצד בקשות למתן היתר 2006באוקטובר  30הוגש ביום ההסכם 

בית הדין . נתן בית הדין להגבלים עסקיים היתר ארעי להסכם  2006באוקטובר  31ביום . והיתר ארעי להסכם
 31י החלטה מיום "החליט למנות מומחה לבדיקת התאמת העמלה הצולבת שבהסדר למתודולוגיה שנקבעה עפ

המומחה החל בעבודתו והחברה יחד עם . מינתה הממונה מומחה כנדרש, מכוח ההחלטה דלעיל. 2006באוגוסט 
הממונה אישרה את בקשת הארכת ההיתר  2008ביולי  6ביום . כל חברות כרטיסי האשראי משתפת פעולה עימו

והבנקים בעלי המניות בחברות כרטיסי על ידי חברות כרטיסי האשראי  2008שהוגשה בחודש מאי , הזמני
לתקופה שעד לתום ארבעה חודשים מהיום בו יסיים המומחה את תפקידו ויסתיים הדיון בעניין חוות , האשראי

האריך בית הדין את תוקפו של ההיתר הזמני עד  2008ביולי  9ביום  .2009עד לסוף חודש פברואר , דהיינו, דעתו
דין דחה את בקשת המתנגדים לפיצוי רטרואקטיבי וקבע שהפער בין שיעור העמלה בית ה. 2009בפברואר  28ליום 

בהיתר הזמני וזה שייקבע על ידי בית הדין בסוף הדיון יוכל להילקח בחשבון על ידי בית הדין ובעת מתן החלטתו 
. לעניין התנאים לאישור המשך קיומו של ההסדר

בקשה להארכת תוקפו של , האשראי והבנקים בעלי המניות בהן הגישו שלוש חברות כרטיסי 2009בינואר  28ביום 
נתקבלה הודעה לפיה הוארך תוקף ההיתר הזמני  2009בפברואר  25ביום . 2009באפריל  30ההיתר הזמני עד ליום 

נתקבלה החלטה במסגרתה הוארך תוקף ההיתר הזמני בששה חודשים  2009באפריל  30ביום  .עד למועד זה
  .2009באוקטובר  31עד ליום דהיינו , נוספים

להארכת תוקפו של ההיתר הזמני עד לתום ארבעה , הוגשה בקשה מטעם מבקשות האישור 2009באפריל  19ביום 
, סלקום, כללית, הוגשו תגובות מטעם סופר פארם 2009באפריל  27ביום . חודשים מסיום חקירתו של המומחה

. פרטנר והממונה לבקשה זו
עד ליום , לפיה ההיתר הזמני יוארך לתקופה של שישה חודשים, נתקבלה החלטת בית הדין 2009באפריל  30ביום 

. 2009באוקטובר  31
 

( המשך) סכמים מהותייםה
 

חוות דעת המומחה ובקשות לגילוי מסמכים 
 

סקירה תמציתית של שוק : במסגרת חוות הדעת הציג המומחה. הומצאה חוות דעת המומחה 2009בינואר  4ביום 
תיאור של החלטות בית הדין והמתודולוגיה הכללית שנקבעה לצורך חישוב עמלת ; יסי האשראי בישראלכרט

תיאור איכותי של ; המבוססת רובה ככולה על עלות השירותים שמספק המנפיק באופן ישיר לבית העסק, המנפיק
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שיטת תמחור מבוססת ; ושעל בסיס עלותם יש לחשב את עמלת המנפיק, אותם שירותים שבית הדין קבע כמזכים
היבטים יישומיים של שיטת ; עלויות על פיה יש לחשב את עמלת המנפיק בהתאם למתודולוגיה שקבע בית הדין

מבנה ; בהתחשב במאפיינים הייחודיים של חברות כרטיסי האשראי והענף בו הן פועלות, התמחור שנבחרה
ודיון בסוגיית ; ין עלויות מזכות לעלויות שאינן מזכותמהותן וסיווגן ב, העלויות של שלוש חברות כרטיסי האשראי

. הקטגוריות והמתווה הראוי לשינוי העמלה מרמתה הנוכחית לרמתה הנורמטיבית
לפיה על החברה להודיע לבית הדין אם בכוונתה לחקור את , התקבלה החלטה בבית הדין 2009בינואר  11ביום 

. המומחה על חוות דעתו
גם יתר הצדדים להסכם . הודיעה החברה לבית הדין כי בכוונתה לחקור את המומחה 2009בפברואר  11ביום 

. המשולש והמתנגדים להסכם המשולש הודיעו על כוונתם לחקור את המומחה
 4ביום , לקראת מועד החקירות. 2009ביוני  7נקבע מועד לחקירת המומחה ליום  2009בפברואר  12בהחלטה מיום 

בדבר ויתור הצדדים על חקירת , מ"מ וישראכרט בע"כ בנק הפועלים בע"ה על ידי בהוגשה הודע, 2009ביוני 
בית הדין התבקש להורות למומחה להמשיך בעבודתו לשלב , בהתאם. המומחה ועל הגשת סיכומי טענות בשלב זה

. עד למתן חוות דעתו הסופית, השני
. יבוטל 2009ביוני  7ה קבוע ליום כי מועד החקירות שהי, קבע בית הדין 2009ביוני  4בהחלטה מיום 

לפיה לא היתה שותפה לבקשת הצדדים לוותר , הגישה מסטרקארד הודעת הבהרה לבית הדין 2009ביוני  8ביום 
היא איננה מתנגדת לכך שלא תתקיימנה בשלב זה חקירות של , אך אף על פי כן, על חקירתו של המומחה

.  המומחה
הודעה ובקשה מטעם , האחד"(: בקשות הגילוי" -להלן )הדין שני מסמכים הוגשו לבית  2009בפברואר  24ביום 

במסגרת בקשה זו התבקש בית הדין להורות לשלוש חברות האשראי והבנקים . פרטנר בנוגע לחוות דעת המומחה
ר בכר בתצהירים ערוכים ומאומתים "לבסס את התשתית העובדתית שמסרו לד( ביניהם החברה)השולטים בהן 

. שירותי בריאות כללית וסלקום, אשר הוגשה מטעם סופר פארם, בקשה להורות על גילוי מסמכים ,שניה. כדין
המסמכים והתרשומות , ר בכר להעביר לידיהן את כל המידע"במסגרת בקשה זו התבקש בית הדין להורות לד

. לבקשה' ואשר מתייחסים לעניינים מפורטים בנספח א, שקיבל ממבקשות האישור
. 2009באפריל  26החברה להשיב לבקשות הגילוי עד ליום  נדרשה 2009באפריל  1ת בית הדין מיום לפי החלט

במסגרתה הודיעה על התנגדותה לבקשות הגילוי על דרך , הגישה החברה את תשובתה 2009במאי  6ביום 
התנגדו , םבתשובת. מ"מ וישראכרט בע"הצטרפות לתשובה לבקשות הגילוי אשר הוגשה מטעם בנק הפועלים בע

את התנגדותה לבקשה  2009במאי  10הממונה הגישה ביום . מ לבקשות הגילוי"בנק הפועלים וישראכרט בע
 2009במאי  11ביום . שרותי בריאות כללית וסלקום, אשר הוגשה מטעם סופר פארם, להורות על גילוי מסמכים
. גם הם את התנגדותם לבקשות בה הביעו, קארד את תגובתם לבקשות הגילוי-הגישו בנק לאומי ולאומי

שרותי בריאות כללית וסלקום את תגובתם לתגובות המבקשות והממונה , הגישו סופר פארם 2009במאי  25ביום 
באותו היום הגישה פרטנר את תגובתה לתגובות לבקשתה להגשת , בד בבד. לבקשתם להורות על גילוי המסמכים

. תצהירים
כי הן אינן עולות בקנה אחד עם החלטת בית הדין , את בקשות הגילוי בקובעודחה בית הדין  2009במאי  27ביום 

 .בעניין מינוי המומחה
עמלה צולבת בין חברות כרטיסי אשראי ומחזורי , הכנסות הסליקה הן פונקציה של עמלות סליקה מבתי עסק

ות הסליקה מבתי לירידה בשיעור העמלה הצולבת צפויה להיות השפעה על שיעורי עמל. הסליקה של החברה
 .עסק

 
 תכנית תגמול למנהלים בכירים

 
תכנית התגמול . אישרו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה תכנית תגמול למנהלים בכירים 2009י בחודש יונ

תהליך גיבוש תכנית התגמול כלל הגדרת . האמורה גובשה על ידי ועדת כח אדם תוך הסתייעות ביועץ חיצוני
בחינתם נעשתה באמצעות ניתוחי תרחישים . ם ניהוליים שמהם נגזרים הבונוסים השנתייםמדדים ויעדים ארגוניי

 .הן לאור נתוני שנים קודמות והן לאור תחזיות החברה לעתיד
אשר נמדדים באמצעות מספר פרמטרים המודדים )הזכאות לבונוסים שנתיים קשורה לביצועי החברה מידי שנה 

. ואה לביצועי חברות כרטיסי האשראי האחרות בישראלתוך השו( שיעורי שינוי משנה לשנה
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 בענייני מיסיםחקיקה 

 
  בין , אשר קבע, 2005-ה"התשס, (147' מס)עבר בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה  2005ביולי  25ביום

. ואילך 2010בשנת המס  25%-הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד ל, היתר
תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים )נסת חוק ההתייעלות הכלכלית עבר בכ 2009ביולי  14ביום 
-הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל, בין היתר, אשר קבע, 2009-ט"התשס, (2010-ו 2009
ואילך  2009שיעורי מס החברות החלים בשנת המס , בהתאם לתיקונים האמורים. ואילך 2016בשנת המס  18%

  -2012בשנת המס , 24%  -2011בשנת המס , 25%  -2010בשנת המס , 26%  -2009בשנת המס : דלקמןהינם כ
יחול , ואילך 2016ובשנת המס  20%  -2015בשנת המס , 21%  -2014בשנת המס , 22%  -2013בשנת המס , 23%

ות הכספיים השלכת השינוי בשיעורי המס כאמור תקבל ביטוי במסגרת הדוח. 18%שיעור מס חברות של 
מיליון  2-באופן של קיטון ביתרת נכס מס נדחה והכרה בהוצאות מס בסך של כ 2009לרבעון השלישי של שנת 

. ח"ש
 

 " הוראת ( )רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2009ביולי  1ביום
יהא שיעור מס השכר  2010בדצמבר  31ד ליום וע 2009ביולי  1לפיו בתקופה שמיום , 2009ט "התשס, (שעה

 (. התיקון –להלן ) 15.5%במקום  16.5%ומס הרווח המוטל על מוסדות כספיים 
 2009בשנת , לאור זאת. 2009שיעור מס הרווח החדש יחול ביחס למחצית מהרווח בשנת , בהתאם לתיקון

 .16.5%שיעור מס הרווח יהא  2010ובשנת  16%שיעור מס הרווח יהא 
כתוצאה מכך יועלו שיעורי המס המשוקללים החלים על הכנסות חברות בנות בקבוצה חברות המוגדרות 

. 35.62 %  -2010ובשנת  , 36.21 % -2009בשנת  : כדלקמן, (מוסף ערך  כמוסד כספי לפי חוק מס 
 30ליום המסים השוטפים והמסים הנדחים , לאור העובדה שהתיקון הושלם למעשה במהלך תקופת הדיווח

. חושבו בהתאם לשיעורי המס המתוקנים 2009ביוני 
 

חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי 
 

דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון , חובות זיהוי)צו איסור הלבנת הון  .א
ת עם מחזיקי הצו מטיל על החברה מטלות פרוצדורליות שונות בהתקשרו  -2001א "התשס, (טרור

 2007מבר ספטכנס לתוקף החל מחודש נהצו . לצורך מניעת הלבנת הון, הכרטיס ובתי העסק כאחד
  .באופן מדורג

בהתאמה לסיום )החברה עומדת בציות לצו איסור הלבנת הון בפעילותה מול לקוחות פרטיים ועסקיים 
 (.תקופות ההיערכות

. שמאריכות את תהליך גיוס לקוחות חדשים לצורך יישום הצו מחויבת החברה לנקוט בפעולות
 

משרד האוצר  פרסם 2008באפריל  - (עידוד התחרות בשוק כרטיסי האשראי( )רישוי)חוק הבנקאות  .ב
להסדיר את שוק הסליקה על ידי מתן רישיונות סליקה על ידי בנק ישראל  צעהו ובמסגרת, תזכיר

המפקח על הבנקים  ורשהבנוסף י .לבותלהתערב במחירי העמלות הצולהקנות לבנק ישראל סמכות ו
מסכום העסקאות או ממספר  20%שסלקו לפחות  -לו שיחד עם חברות בת וחברות אם  -לקבוע שסולק 

לכפות על סולק גדול להתקשר עם מנפיקים ו, "סולק גדול" ןהעסקאות בישראל בשנה קלנדרית ה
יחד עם  -נקים לקבוע שמנפיק המפקח על הבכן יורשה  .בהסכם סליקה צולבת לסליקת כרטיסיהם

 ןממספר הכרטיסים בישראל בשנה קלנדארית ה 10%שהנפיקו לפחות  -חברות בת וחברות אם שלו 
. לכפות על מנפיק גדול להתקשר עם סולקים בהסכם סליקה צולבת לסליקת כרטיסיוו, "מנפיק גדול"

לא ניתן להעריך . ן סליקהמספר סעיפים מפקודת הבנקאות על מי שיקבל רישיומוצע להחיל בנוסף 
.  בשלב זה את השפעות התיקון בחוק

פורסם על ידי בנק ישראל מכתב  2009בחודש יוני   -ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי .ג
הבהרות בנושא ניהול סיכונים הנובעים משימוש בכרטיסי אשראי בביצוע עסקות לא חוקיות "בנוגע ל

בהיר מספר סוגיות בנושא כתב מהמ". ברשת האינטרנט, הוצג כרטיס אשראיבה לא , מסמך חסר תבעסק
במסגרת המכתב קובע בנק ישראל כי חברת . כיבוד עסקות הימורים וכן עסקות בלתי חוקיות אחרות

האשראי לא תאשר עסקה שבוצעה במסמך חסר שבה לא הוצג כרטיס אשראי אם מתעורר לגביה אחד 
החיוב אמור להתבצע בכרטיס של תושב ( ב)לתי חוקית במקום עריכתה היא ב( א: )חששות הבאיםמן  

בנוסף נאסר על חברות האשראי . ישראל או של תושב חוץ אשר יש לגביו מידע כי הוא שוהה בישראל
להתקשר בהסכם סליקה עם בתי עסק אשר על פי המידע המצוי בידי חברת האשראי תחום פעילותו של 

 .ין החל עליובית העסק מהווה הפרה של הד
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הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים 

 
סיכון אשראי , המדידה והגילוי של חובות פגומים: "בנושא פורסם חוזר המפקח על הבנקים 2007בדצמבר  31ביום 

ב "על תקני חשבונאות בארה, בין היתר, מבוסס חוזר זה"(. ההוראה"או " חוזרה" -להלן " )והפרשה להפסדי אשראי
העקרונות . ב"על הוראות רגולטוריות מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות ערך בארהו

מהווים שינוי מהותי ביחס להוראות הנוכחיות בנושא סווג חובות בעייתיים ומדידת , חוזרהמנחים שבבסיס ה
הפרשה להפסדי אשראי ברמה  על פי החוזר נדרשת החברה לקיים. הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו

כחשבון , על פי החוזר נדרש לקיים, בנוסף לאמור לעיל. בהתייחס לתיק האשראי שלה (estimated)מתאימה 
הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ , התחייבותי נפרד

שה הנדרשת לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס ההפר. כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות, מאזניים
ההוראה קובעת , לעניין זה". הפרשה קבוצתית"ו" הפרשה פרטנית" :לתיק האשראי תוערך באחד משני מסלולים

כללי חישוב של הפרשה בכל אחד מהמסלולים לרבות ההנחיות לזיהוי החובות שיטופלו על פי כל אחד 
 .מהמסלולים
כללי הכרה בהכנסות , הוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזנינקבעו ב, בנוסף לכך

כי יש למחוק  חוזרבין היתר נקבע ב. ריבית מחובות פגומים וכן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתיים
מוך כדי כך ובעל ערך נ( Uncollectable)חשבונאית כל חוב המוערך על בסיס פרטני שנחשב אינו בר גביה 

לגבי החובות המוערכים על . שהותרתו כנכס אינה מוצדקת או חוב בגינו מנהלת החברה מאמצי גביה ארוכי טווח
נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת פיגור שלהם והכל כתלות בהיותם של חובות שמובטחים , בסיס קבוצתי

הוראה זו תיושם בדוחות . ל וחובות שנוצרו במרמהחובות של לווים בפשיטת רג, חובות שאינם מובטחים, בביטחון
מועד היישום " -להלן ) 2010בינואר  1החל מהדוחות ליום , הכספיים של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי

 . ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות כספיים לתקופות קודמות. ואילך"( לראשונה
למחוק חשבונאית  :בין היתר, קאיים וחברות כרטיסי אשראי יידרשובמועד היישום לראשונה תאגידים בנ ,לחילופין

כל , או פגום, נחות, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת ,כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשבונאית
לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד  ,חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור

 .עומד בתנאים המתייחסים וכן לבחון את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים ומסים נדחים לקבל ולשלם זה
בינואר  1התאמות של יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום 

ו ישירות בסעיף העודפים בהון לרבות דרישות קביעת ההפרשה ודרישות התיעוד יכלל, לדרישות הוראה זו 2010
.  העצמי

תאגיד בנקאי וחברת כרטיסי , למרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגוםלעניין זה הובהר כי 
כל עוד שהחוב אינו פגום , 2007בינואר  1אשר אורגן מחדש לפני יום , אשראי אינם נדרשים לסווג כפגום חוב

. בהסכם הארגון מחדש בהתבסס על התנאים שנקבעו
 

הנובע מהדרישה ליישם , ליישום ההוראה צפויות השלכות על מערכת היחסים העתידית שבין החברה ללקוחותיה
החמרה בדרישות התיעוד . בסביבה העסקית הקיימת בישראל -ב "עקרונות המתאימים לסביבה העסקית בארה

גין חובות בסיווגים שונים ובגין חשיפות האשראי ודרישות להערכה וביצוע ההפרשה להפסדי אשראי הצפויים ב
. המדווח ת להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות המדווחות של החברה ועל מצבה הכספיעלולוהחוץ מאזניות 

יגדלו יתרות ההפרשה לחובות מסופקים , כתוצאה מיישום ההוראה צפוי כי היקף החובות הבעייתיים יגדל, בפרט
היקף החובות המדווחים בתיק האשראי של , הגין החשיפות החוץ מאזניות הקיימות אצלוב חברהבגין חובות ה

צפוי לקטון בשל מחיקות חשבונאיות אשר לא כרוכות בויתור משפטי ובשל מחיקות הריבית שנצברה ולא  חברהה
ת יתרות וכן צפוי קיטון ביתרת העודפים למועד היישום לראשונה בגין התאמ, שולמה בגין החובות הפגומים

. ובגין ביטול הכנסות ריבית כאמור ההוראהההפרשה הנדרשות לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים המוערכים על פי 
, בשלב זה, שאינן מותאמות -יישום ההוראה מחייב היערכות ושינויים מהותיים במערכות המידע הקיימות , בנוסף

על יתרת האשראי במסלול הקבוצתי לא ניתנת הערכת ההשפעה , כמו כן. לדיווח על פי העקרונות המוצעים
לביצוע ללא בניית מערכת מידע שתקבע את הפרמטרים המובילים לבניית הקבוצות הומוגניות בעלות מאפייני 

  .סיכון דומים
בוצע סקר פערים מקדים למיפוי . החברה נערכת ליישום ההוראה תחת אחריות אגף ניהול סיכונים ואשראי

החברה נמצאת בשלב התכנון והאפיון של בניית מאגר . ול תהליכי העבודה הקיימיםדרישות ההוראה אל מ
לצורך ביצוע עבודת התכנון ובניית ארכיטקטורת . הנתונים והמודלים הנדרשים לצורך יישום הדרישות בהוראה

ך יישום החברה צופה כי היא תעמוד בלוחות הזמנים לצור. החברה התקשרה עם יועצים חיצוניים, פתרון כוללת
 .מלא של ההוראה

על תוצאותיה , שתיושם לראשונהלכ, את השלכות יישום ההוראה, בשלב זה, הנהלת החברה אינה יכולה להעריך
. הכספיות בעתיד
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 
ת המופקד" ועדת המאזן"הדירקטוריון מינה את . דירקטוריון החברה מופקד על בקרת העל בחברה .א

, הבקרה וההכוונה של תהליך אישור הדוחות הכספיים בחברה  ומגישה לדירקטוריון, מטעמו על הפיקוח
כוללת חמישה " ועדת המאזן. "את המלצותיה בנוגע לאישור הדוחות הכספיים -בסיום עבודתה 

בנק  כמוגדר בהוראות" )בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית"דירקטורים שארבעה מהם הינם דירקטורים 
(. ישראל

 
: תהליך אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים כולל את השלבים הבאים .ב
  

ועדת גילוי 
 

בחוק  302המתבססת על סעיף , כחלק מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הגילוי בדוחות הכספיים
Sarbanes Oxley-   בה חברים בראשות החשבונאי הראשי של החברה ו -הוקמה בחברה ועדת גילוי

קודם לתחילת )הועדה מתכנסת אחת לרבעון . נציגים מהביקורת הפנימית ומנהלים בכירים נוספים
ודנה בהתפתחויות שחלו בנושאים שונים במהלך פעילותו העסקית של , (הדיונים בדוחות הכספיים

נוי חקיקה שי: לרבות, שעשויה להיות להם השלכה על הגילוי בדוחות הכספיים, החברה בתקופת הדיווח
שינויים בבקרות , התפתחות בתביעות משפטיות, שינויים במדיניות החשבונאית, והוראות חדשות

המלצות ועדת הגילוי מיושמות בדוחות (. במידה ואירעו)תרמיות ומעילות , (אם היו כאלה)הפנימיות 
. הכספיים של החברה

  
ועדת מאזן 

 
רת תהליך אישור הדוחות הכספיים הינה ועדת הועדה המופקדת מטעם הדירקטוריון על בק, כאמור

. מאזן
 

טיוטת הדוחות הכספיים " ועדת המאזן"נמסרת לעיונם של חברי , "ועדת מאזן"לקראת הדיון בפורום 
. בצירוף מסמכים נוספים שנועדו לסייע להם בהבנה וניתוח הדוחות הכספיים

 
בו , "(ועדת מאזן"פורום )יוטת הדוחות מקיימת ועדת המאזן דיון מפורט בט -לאחר קבלת מסמכים אלו 

: לרבות)גם נושאי משרה בכירה הקשורים לדיווח הכספי  -מלבד חברי ועדת המאזן  -נוטלים חלק 
. ורואי החשבון המבקרים של החברה, (ל והחשבונאי הראשי"המנכ

 
סברים תוך מתן ה, ל והחשבונאי הראשי בהרחבה את הדוחות הכספיים"במסגרת הדיון סוקרים המנכ

ונושאים , בהתחייבויות ובתוצאות הכספיות, מפורטים לגבי הגורמים לשינויים ולהתפתחות בנכסים
שינויים במדיניות , שינויים בחוקים ובהוראות בנק ישראל, שינויים במדיניות החשבונאית: כגון, אחרים

. חות הכספייםהתפתחויות בהתחייבויות התלויות והשפעתן על הדו, החשבונאית בנושאים קריטיים
 

, בהפרשות לחובות מסופקים, מתקיים דיון נרחב בהתפתחויות שחלו בחובות הבעייתיים בחברה, בנוסף
. ובהפרשה למבצעי מתנות

 
ועל עניינים אחרים , רואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאים שעלו במהלך סקירת דוחות הביניים

. שלדעתם יש להביאם לידיעת חברי ועדת המאזן
 

לקראת  -תום הדיון מגישה ועדת המאזן את המלצותיה לדירקטוריון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים ב
. הדיון שעורך הדירקטוריון בעניין זה
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 (המשך)גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 

 
דירקטוריון החברה 

 
לצורך אישור הדוחות  -מתקיים דיון נוסף במליאת הדירקטוריון  " -ועדת המאזן"לאחר הדיון בפורום 

לאחר )לקראת הדיון נמסרת לחברי הדירקטוריון טיוטה מעודכנת של הדוחות הכספיים . הכספיים
בצירוף כל המסמכים שהונחו בפני חברי , "(ועדת המאזן"ששולבו בה ההמלצות וההחלטות שהתקבלו ב

. על פי החלטת ועדת המאזן, במידת הצורך, ומסמכים נוספים, ועדת המאזן
 

גם נושאי משרה בכירה הקשורים לדיווח  -מלבד חברי הדירקטוריון  -בדיון במליאת הדירקטוריון נוכחים 
.  ורואי החשבון המבקרים של החברה, (ל והחשבונאי הראשי"המנכ: לרבות)הכספי 

 
לרבות הנושאים שנכללו )ל והחשבונאי הראשי "סקירת הדוחות הכספיים על ידי המנכ: הדיון כולל

עמידת החברה במגבלות החשיפה , דיווח על יישום המלצות ועדת המאזן, "(ועדת מאזן"בפורום  בסקירה
או כאלה שנקבעו על ידי הדירקטוריון ודיווח על עסקאות חריגות או , לסיכונים הקבועות בהוראות

. מהותיות לעסקי החברה
 

יינים אחרים שלדעתם ראוי ועל ענ, רואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאי סקירת דוחות הביניים
. להביאם לידיעת חברי הדירקטוריון

 
במהלך הדיון מפנים חברי הדירקטוריון להנהלה ולגורמים אחרים הקשורים לדיווח הכספי שאלות 

. בדוחות הכספיים( או שאמורים היו להיכלל)ובקשות לקבלת הבהרות לגבי נושאים שונים שנכללו 
 

מאשר הדירקטוריון את הדוחות  -ות מספקות מצד הנהלת החברה בכפוף לקבלת תשוב -בתום הדיון 
.  הכספיים

 
 

התחייבויות תלויות 
 

 .נכון למועד אישור הדוחות הכספיים אין כנגד החברה תביעות תלויות משמעותיות
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נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה 

 
( באלפים)אשראי מספר כרטיסי 

 
 30.6.2009 מספר כרטיסים תקפים ליום

 
 כרטיסים  

  פעילים
  כרטיסים
  םלא פעילי

 
  כ"סה

 1,025 158 867בנקאיים כרטיסים 
  518  105  413חוץ בנקאיים כרטיסים 

 1,543 263 1,280כ "סה
 
 

 30.6.2008מספר כרטיסים תקפים ליום 
 
 כרטיסים  

  פעילים
  כרטיסים
  םלא פעילי

 
  כ"סה

 983 139 844בנקאיים כרטיסים 
  485  94  391חוץ בנקאיים כרטיסים 

 1,468 233 1,235כ "סה
 
 

 31.12.2008מספר כרטיסים תקפים ליום 
 
 כרטיסים  

  פעילים
  כרטיסים
  םלא פעילי

 
  כ"סה

 993 151 842בנקאיים כרטיסים 
  506  105  401חוץ בנקאיים כרטיסים 

 1,499 256 1,243כ "סה

 
( ח"מיליוני שב)ראי המונפקים על ידי החברה האשיסי עסקאות בכרטר חזומ
 
 1-6/09  1-6/08  1-12/08  

 32,917 15,958 16,205בנקאיים כרטיסים 
  8,365  4,037  4,070חוץ בנקאיים כרטיסים 

 41,282 19,995 20,275כ "סה

 
בניכוי , נדחה כולל עסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס וחיובים בגין עסקאות בתשלום " -מחזור עסקאות"

הזיכויים בהם זוכה הבנק או זוכו לקוחותיו בגין השימוש בכרטיסי האשראי במשך אותה תקופה ועמלות שנגבו 
. מחזור העסקאות אינו כולל משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים בישראל. עבור הבנק או עבור החברה

. ידי החברה שלא במשותף עם הבנקים כרטיסי אשראי המונפקים על " -כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים"
 .ובאחריותם כרטיס אשראי המונפק במשותף עם הבנקים שבהסדר -" כרטיס אשראי בנקאי"
. כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום " -כרטיס תקף"
 .כרטיס אשראי שביצע לפחות פעולה אחת ברבעון האחרון -" כרטיס פעיל"
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בהוצאות ובהפרשה למס , התפתחות בהכנסות

 
: ההוצאות וההפרשה למס, להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי ההכנסות

 
  1-6/09 1-6/08 1-12/08 

   ח "במיליוני ש

    
 1,128 497 569 כ הכנסות"סה

 885* 425* 467 מעסקאות בכרטיסי אשראי

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות 
 מסופקים

 
102 

 
72 

 
156 

 87 - -אחרות 
    

 745 340 391 כ הוצאות"סה
 51 13 39 הפרשה לחובות מסופקים

*359 169* 186 תפעול  

 131 58 67 מכירה ושיווק
 60 27 28הנהלה וכלליות 

 144 73 71 תשלומים לבנקים
    

 104 49 49הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות 
    

 279 108 129 רווח נקי

. סווג מחדש* 
 

 הכנסות , חברה מתחום ההנפקה נובעות מהכנסות מעמלות הנגבות ממחזיקי כרטיס אשראיהכנסות ה
תמורת עסקאות שבוצעו ( כולל את החברה בכובעה כסולק)מעמלות צולבות המשולמות על ידי סולקים 

הכנסות בגין העמדת , באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי החברה
 .סות מהנפקת כרטיסים משולמים מראשאשראי והכנ

  עמלות בית עסק בניכוי העמלה )הכנסות החברה מתחום הסליקה נובעות מהכנסות ממרווח הסליקה
הכנסות בגין שירותי ניכיון והקדמת תשלומים , הכנסות מעמלות שירות הנגבות מבתי עסק, (הצולבת

. לבתי עסק
 

מתקופה לתקופה התפתחות 
 

ח "מיליון ש 497ח לעומת "מיליון ש 569 בסך 2009הראשונים של שנת  בששת החודשים הסתכמו הכנסות החברה
: המוסבר כדלקמן  14%גידול בשיעור של  - בתקופה המקבילה אשתקד

 
 467בסך של  2009ששת החודשים הראשונים של שנת ב הסתכמוהכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  .1

 :המוסברת על ידי 10%של עליה בשיעור , מקבילה אשתקדח בתקופה ה"שיליון מ 425לעומת ח "מיליון ש
.  הנובע מעליה במחזורי הסליקה, בהכנסות מבתי עסק נטו 13%גידול בשיעור של 
. הנובע מעליה במחזורי ההנפקה, בהכנסות ממחזיקי כרטיס אשראי 6%גידול בשיעור של 

 
ודשים הראשונים של שנת ששת החבהסתכמו  רווח מפעילות מימון לפני הפרשה לחובות מסופקים .2

 .41%עליה בשיעור של , אשתקדח בתקופה המקבילה "מיליון ש 72ח לעומת "מיליון ש 102 בסך של 2009

 
בגין תקבולים שקיבלה , פעמית-ההכנסה נובעת בעיקר מהכנסה חד 2008בשנת  –הכנסות אחרות  .3

 .החברה בדרך של מניות ומזומן בעקבות הנפקת מניות ויזה הבינלאומית
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( המשך) בהוצאות ובהפרשה למס, התפתחות בהכנסות

 
ח "מיליון ש 340ח לעומת "מיליון ש 391בסך  2009הראשונים של שנת  הסתכמו בששת החודשים הוצאות החברה

: המוסבר כדלקמן 15%בשיעור של  עליה - תקופה המקבילה אשתקדב
 

 39הסתכמו בסך של  2009שנת נים של שת החודשים הראשובש הוצאות הפרשה לחובות מסופקים. 1
הגידול נובע  . 3עליה בשיעור של פי , ח בתקופה המקבילה אשתקד"שמיליון  13לעומת ח "יליון שמ

. מגידול ביתרות האשראי וכן מהמצב הכלכלי במשק
    

 169לעומת ח "מיליון ש 186הסתכמו בסך  2009אשונים של שנת בששת החודשים הר הוצאות תפעול. 2
. 10%עליה בשיעור של , המקבילה אשתקדח בתקופה "מיליון ש

 
 58לעומת ח "מיליון ש 67הסתכמו בסך  2009בששת החודשים הראשונים של שנת  הוצאות מכירה ושיווק .3

. 17%עליה בשיעור של , המקבילה אשתקדח בתקופה "שמיליון 
 

לעומת  ח"מיליון ש 28הסתכמו בסך  2009בששת החודשים הראשונים של שנת  הוצאות הנהלה וכלליות .4
. 1%עליה בשיעור של , המקבילה אשתקדח בתקופה "מיליון ש 27

 
 73ח לעומת "מיליון ש 71הסתכמו בסך של  2009בששת החודשים הראשונים של שנת  תשלומים לבנקים. 5

.  2%ירידה בשיעור של , מקבילה אשתקדח בתקופה ה"מיליון ש
 

והן בתקופה המקבילה ח "מיליון ש 49בסך  2009ונים של שנת הסתכמה בששת החודשים הראש  -הפרשה למיסים
. אשתקד

 
 

רווח ורווחיות 
 

 108ח לעומת רווח נקי של "מיליון ש 129בסך  2009הראשונים של שנת  הסתכם בששת החודשים הרווח הנקי
. 19%בשיעור של גידול  - תקופה המקבילה אשתקדח ב"מיליון ש

 
תקופה ח ב"ש 98.4לעומת , ח"ש 116.9-הסתכם ב 2009הראשונים של שנת  בששת החודשים הרווח הנקי למניה
. המקבילה אשתקד

 
 לעומת, שנתיעל בסיס  32.6%הגיעה לשיעור של  2009הראשונים של שנת  בששת החודשים התשואה להון העצמי

 .קופה המקבילה אשתקדבת 42.2%
 
 

התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות 
 

 יוניב 30יום בח "מיליון ש 7,004לעומת סך של , ח"מיליון ש 8,039הסתכם בסך  2009ני ביו 30ליום  סך כל המאזן
. 7%עליה בשיעור של , 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 7,484-ובהשוואה ל, 15%עליה בשיעור של , 2008

 
 :להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים

 
  6/09 6/08 12/08 

 7,484 7,004 8,039 כסיםסך כל הנ

 6,978* 6,614 7,409 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 6,682 6,379 7,108 סך כל ההתחייבויות

 767 732 891 אשראי מתאגידים בנקאיים 
 5,522* 5,387 5,775 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 802 625 931 הון עצמי
 

. סווג מחדש* 
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( המשך) ם ובהתחייבויותהתפתחויות בנכסי

 
 : במועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיסי אשראי

 
 .נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק הכרטיס והתחייבות כלפי בית עסק: לחברה הסולקת נוצרים . 1
נכס בגין חוב מחזיק הכרטיס או הבנק המנפיק והתחייבות כלפי החברה : לחברה המנפיקה נוצרים . 2

. הסולקת
 

מתקופה לתקופה התפתחות 
 

הגידול בשימוש בכרטיסי אשראי נובע . היקף העסקאות המבוצעות בכרטיסי אשראי עולה באופן עקבי מדי שנה
הנובע מגידול באוכלוסייה ומכניסת אוכלוסייה צעירה אשר רגילה לעשות שימוש )הן מגידול בהיקף העסקאות 

.  ל הבא על חשבון עסקאות באמצעי תשלום אחריםוהן מגידו( בכרטיסי אשראי כחלק מתרבות הצריכה
 

ח לעומת "מיליון ש 7,409בסך של  2009ביוני  30הסתכמה ביום  החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראייתרת 
, 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 6,978-ובהשוואה ל, 12%עליה בשיעור של , 2008 יוניב 30יום בח "מיליון ש 6,614

. 6%של  עליה בשיעור
 

 5,387ח לעומת "מיליון ש 5,775בסך של  2009ביוני  30הסתכמה ביום  הזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראייתרת 
עליה , 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 5,522-ובהשוואה ל, 7%עליה בשיעור של , 2008ביוני  30ח ביום "מיליון ש

. 5%בשיעור של 
 

שראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי א
 

ח בית "עסקאות בתשלומים ע, כולל יתרות בגין עסקאות רגילות. ללא חיוב ריבית  -חייבים בגין כרטיסי אשראי
יום בח "מיליון ש 4,909לעומת , ח"מיליון ש 5,212-היתרה הסתכמה ב 2009ביוני  30ביום . העסק ועסקאות אחרות

 .4%ה בשיעור של עלי, 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 5,025-ובהשוואה ל, 6%עליה בשיעור של , 2008ביוני  30
, אשראי שהועמד בכרטיסי אשראי מתגלגל, כולל העמדת אשראי לעסקות קרדיט - אשראי למחזיקי כרטיס

ח "מיליון ש 1,460לעומת , ח"מיליון ש 1,962-היתרה הסתכמה ב 2009ביוני  30ביום . אשראי ישיר והלוואות אחרות
עליה בשיעור של , 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 1,778-ובהשוואה ל ,34%עליה בשיעור של , 2008ביוני  30ביום 
 (.אשראי מתגלגל)גידול האשראי הניתן בכרטיס האקטיב מהנובע בעיקר , 10%

, 2008 ביוני 30ח ביום "מיליון ש 207ח לעומת "מיליון ש 275-ב 2009ביוני  30הסתכם ביום   -אשראי לבתי עסק
כולל ניכיון שוברים ) .38%עליה בשיעור של , 2008ח בסוף שנת "מיליון ש 199-ובהשוואה ל, 33%ה בשיעור של עלי

מיליון  173-ובהשוואה ל, 2008ביוני  30ח ביום "ש ןמיליו 177-ו 2009ביוני  30ח ביום "ש ןמיליו 190לבתי עסק בסך 
מאיחוד לראשונה של כאל פקטורינג העוסקת בניכיון , בין היתר, הגידול נובע(. 2008בדצמבר  31ח ביום "ש

 .חשבוניות
מיליון  115לעומת , ח"מיליון ש 190-ב 2009ביוני  30יתרת ההפרשה הסתכמה ביום   -הפרשה לחובות מסופקים

עליה בשיעור , 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 151-ובהשוואה ל, 65%עליה בשיעור של , 2008ביוני  30ח ביום "ש
.  25%ל ש

 .ח"מיליון ש 2.3-שבגינם לא נערכה הפרשה מסתכם בכ( חודשים 3חובות בפיגור מעל )סך החובות הבעייתיים 
 .2.6%הינו לחובות מסופקים ביחס לחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  מאזניתשיעור ההפרשה ה

 
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

 
מיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והסתכמו בסך  91%וו יי עסק התבהתחייבויות ל 2009ביוני  30ביום 
 31ח ביום "מיליון ש 5,159-ובהשוואה ל, 1%ה של עלי, 2008ביוני  30ח ביום "מיליון ש 5,212ח לעומת "מיליון ש 5,263

. 2%עליה של , 2008בדצמבר 
ח "מיליוני ש 323שנסלקו על ידי החברה בסך  התחייבות לבתי עסק הינה בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק

בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 275-ובהשוואה ל, 2008ביוני  30ח ליום "מיליוני ש 235לעומת , 2009ביוני  30ליום 
2008 .

. של חברה בת העוסקת בתחום הפקטורינג 2009לראשונה ברבעון השני של  מאיחוד, בין היתר, הגידול נובע
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ההוניים של החברה והשינויים בהם  מצב האמצעים

 
 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

 
לא , למיטב ידיעת החברה, וכן, במהלך השנתיים הקודמות לתאריך הדוח הכספי לא בוצעו השקעות בהון החברה

ופישמן מ "בעהראל השקעות בביטוח למעט מכירת אחזקות , בוצעה כל עסקה מהותית אחרת במניות החברה
.  לבנק דיסקונט ולבנק בינלאומימ "בע( תותרש)
 

מרכיבי הון 
 

ביוני  30ח ביום "מיליון ש 625לעומת סך של , ח"מיליון ש 931הסתכם בסך של  2009ביוני  30ההון העצמי ליום 
. 16%עליה בשיעור של , 2008בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 802-ובהשוואה ל 49%עלייה בשיעור של , 2008

בתקופה  8.9%לעומת שיעור של , 11.6%הגיע לשיעור של  2009ביוני  30עצמי לסך הנכסים ליום יחס ההון ה
. 2008בדצמבר  31לעומת  10.7%המקבילה אשתקד ובשיעור של 

תקופה המקבילה אשתקד ב 16.3%לעומת , 21.0%שיעור של ל גיעה 2009ביוני  30ליום יחס ההון לרכיבי סיכון 
. 2008בדצמבר  31לעומת  19.9%ובשיעור של 

בתקופה המקבילה  15.8%לעומת , 20.7%הגיע לשיעור של  2009ביוני  30יחס הון ראשוני לרכיבי סיכון ליום 
. 2008בדצמבר  31לעומת  19.3%אשתקד ובשיעור של 

 
ן לימות הוה
 

  יחס ההון לרכיבי הסיכון
 

יחס . עמוד בדרישות הון מזעריבהוראות ניהול בנקאי תקין החברה מחויבת ל 470בעקבות יישום הוראה 
 . 9%  -ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים

עד סוף שנת  15%-לא פחות מהחברה הביאה לאישור הדירקטוריון יעד לעמידה ביחס הון מזערי של 
החלטה במוסדות המוסמכים של לפיכך התקבלה  ,וזאת לפי מתווה הפעילות הצפוי של החברה 2009

לאחר העמידה ביעד החברה לא תחלק דיבידנד  .לפיה לא יחולק דיבידנד עד לעמידה ביעדהחברה 
 .(ייכנסו לתוקף IIנכון עד למועד בו הוראות באזל ) 15.5%שיגרום לירידה מיחס הון מזערי של 

לפיה החברה לא תחלק דיבידנד מרווחים , אימץ דירקטוריון החברה מדיניות 2009במרס  15ביום , בנוסף
. 2009בדצמבר  31או ייצברו בחברה עד ליום /צברו ושנ

להערכת החברה לא יידרשו בשנה הקרובה מקורות הוניים נוספים לצורך עמידה ביחס ההון הנדרש על 
. פי הוראות המפקח על הבנקים

 .הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים -בדוחות הכספיים  6ראה באור 
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ניהול סיכונים 

 
 יכונים ודרכי ניהולםחשיפה לס

 
. סיכוני שוק וסיכונים אחרים, משפטיים, סיכונים תפעוליים, פעילותה הכספית של החברה כרוכה בסיכוני אשראי

. כפופה למדיניות ניהול הסיכונים של קבוצת דיסקונט, בתוקף היותה חברת בת של בנק דיסקונט ,החברה
ונים במכלול תחומי העשייה של החברה כחלק אינטגראלי מקיימת מנגנון עצמאי לניהול הסיכ החברה, במקביל

. מהפעילות היום יומית
 

 עמידה בדרישות רגולציה לניהול סיכונים ובקרתם
 

 
 339הוראה 

 
ההוראה . על פי הוראה זו נדרשת החברה ליישם ניהול  מושכל ומבוקר של הסיכונים השונים אליהם היא חשופה

הערכת וכימות מגוון החשיפות , מינוי מנהל סיכונים והקדשת משאבים להבנת, ת מעורבות של הדירקטוריוןדורש
. לסיכונים תוך קביעת מסגרות לניהולם ומערכת לבחינת החשיפה הכוללת של התאגיד

 
 IIבאזל 

 
 10יים של קבוצת וועדת באזל לפיקוח היא וועדה של רשויות פיקוח על הבנקים שנוסדה על ידי הבנקים המרכז

על מנת לשפר את רמת , מטרת הוועדה היא ליצור סטנדרטים בנקאיים אחידים. (G10)המפותחות  המדינות
הנחיות הוועדה אומצו על ידי הפיקוח על הבנקים בישראל והוחלו הן על . היציבות של מערכת הבנקאות העולמית
. הבנקים והן על חברות כרטיסי האשראי

, ההוראות נועדו לקדם את עקרונות ניהול הסיכונים". IIבאזל "סט הוראות שזכו לכינויי  2004י הוועדה פרסמה ביונ
עקרונות אלו יוצקים . את ניהול הלימות ההון במערכת הבנקאית על מנת לחזק את היציבות הפיננסית, ובכלל זה

סיכונים תפעוליים , ראיפיקוח ומשמעת שוק מתקדמים הקושרים את הלימות ההון לסיכוני אש, בסיס להסדרה
. כולל ומדויק יותר מאשר בעבר, וסיכוני שוק באופן מורכב

. מורכבות משלושה נדבכים וממספר נספחים IIהוראות באזל 
  נדבךI  (Pillar - 1 )- השימוש בטכניקות מפחיתות סיכון , עוסק במדידת נכסי הסיכון(CRM ) והקצאת ההון

 . בגינם
  נדבךII (Pillar - 2 )- במדיניות ובדרכי הבקרה של בנק , בניהול הסיכונים הכולל, וחיותיקסק בדרישות הפעו

. נדבך זה כולל גם התייחסות להון הכלכלי.  IIישראל על יישום הוראות באזל 
  נדבך III(Pillar - 3 )- כולל את דרישות הדיווח  השונות הנאכפות על הבנקים .
 

תוך יישום  2009שנת עד סוף  IIרך ליישום מלא של הוראות באזל הבנקים וחברות כרטיסי האשראי נדרשו להיע
, (והנחת תשתית שתאפשר להתקדם בעתיד לגישת המודלים הפנימיים בסיכוני אשראי)הגישה הסטנדרטית 

.  בקרה וניהול סיכונים, עמידה בעקרונות באזל בנושאי ממשל תאגידי

עולם 
לציה של הרגו

ניהול 
הסיכונים

 339הוראה 
סיכונים +  סיכוני אשראי+ סיכוני שוק 

שוק סיכוני + משפטיים 
 357הוראה 

ניהול טכנולוגיות המידע 

 IIבאזל 
סיכונים תפעוליים  

( כולל סיכונים משפטיים) 

 IIבאזל 
סיכוני אשראי 

 IIבאזל 
סיכוני שוק 

     309הוראה 
סיכוני דיווח    
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( המשך) ניהול סיכונים

 
הלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דווח כספי  בדבר בקרות ונ 309הוראה 

 
 על פנימית ולבקרה הגילוי ולנהלים לגבי לבקרות בהתייחס החברה של מההנהלה הדרישות נכללות זו בהוראה

. כספי דיווח
. (SOX)אוקסלי  -חוק סרבנס ב שפורסמו מכח "ניירות  ערך בארה רשות הוראות על מבוססת ההוראה

 
סעיפי החוק מחילים דרישות . 2002ב בשנת "פורסם בארה( Sarbanes-Oxley Act of 2002)אוקסלי -סחוק סרבנ

, אי תלות רואי החשבון המבקרים, הגלויים בדוחות הכספיים, נרחבות לגבי אחריות ההנהלה וועדת הביקורת
. אחריותם האישית של נושאי המשרה ועוד

 
: הסעיפים הבאים מתוך החוק את המפקח על הבנקים החיל על המערכת הבנקאית בישראל

 
  ווח הכספייאחריות על הד - 302סעיף . 
  וחברות כרטיסי אשראי החלת הסעיף על הבנקים ) הערכת ההנהלה את הבקרות הפנימיות - 404סעיף

. (2008בדצמבר  31החל מיום 
 

 ווח הכספייאחריות על הד - 302סעיף 
 

קרות ונהלים המבטיחים שהמידע שהחברה נדרשת לגלות סעיף דורשות קיום תהליך בחינה להמצאות בההוראות 
והמצאות בקרות . מסוכם ומדווח בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים, מעובד, חות נרשם"בדו

באופן המתאים על מנת , ל ולחשבונאי הראשי"כולל למנכ ,ונהלים המבטיחים שהמידע מועבר להנהלת החברה
. בהתייחס לדרישות הגילוי, עד המתאיםלאפשר קבלת החלטות במו

 
לגבי הגילוי והערכת  נהליםהבקרות ועמידת החברה בדרישות הסעיף נבחנה באמצעות ביצוע סקר למיפוי של ה

התהליך מספק בטחון ל החברה והחשבונאי הראשי הסיקו כי "מנכ, על בסיס הערכה זו. רמת האפקטיביות שלהם
פי ולהכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות בהתאם לעקרונות סביר בהתייחס למהימנות הדיווח הכס

אשר משקפות באופן  ,חשבונאיים מקובלים וכולל את המדיניות והנהלים השייכים לשמירת רשומות בפירוט סביר
מספקים בטחון סביר כי הדוחות הכספיים מוכנים בהתאם , מדויק ונאות את העסקאות והחלוקה של נכסי החברה

כשתקבולים ותשלומים , ובהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים חשבונאיים מקובליםלעקרונות 
של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות של הנהלת החברה והדירקטוריון ומספקים בטחון סביר במניעת או 

 .חות הכספיים"שימוש או חלוקה לא מורשים המשפיעים על הדו, איתור במועד של רכישה
 

 הערכת ההנהלה את הבקרות הפנימיות - 404 סעיף
 

קובעים הוראות באשר לאחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי  לחוק ותקנות מטעמו 404סעיף 
. לגבי הביקורת של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי( attestation report)וחוות דעת רואה החשבון המבקר 

 
 an internal)ח בקרה פנימית "ח שנתי דו"קבע כללים שיחייבו לכלול בכל דות SEC-קובע כי ה 404בסעיף 

control report ) ויכלליאשר בו: 
. הצהרה על אחריות ההנהלה להקמה ולתחזוק של מערך ונהלי בקרה פנימית נאותים על דיווח כספי (1)
הפנימית של של אפקטיביות המערך ונהלי הבקרה , הערכה לתום שנת הכספים האחרונה של התאגיד (2)

 .התאגיד על דיווח כספי
 

וכן צוין , נקבע כי בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת SEC-בהוראות ה
דרישות ויכול לשמש את התאגידים כאמת מידה לצורך ההמגדיר בקרה פנימית עונה על  COSO-כי מודל ה

. הערכת הבקרה הפנימית
 

 נהליםהבקרות ונבחנה באמצעות ביצוע סקר למיפוי של ה 2008בדצמבר  31דרישות הסעיף ליום עמידת החברה ב
. שבוצע על ידי יועצים חיצוניים ועמדה לביקורת רואי החשבון החיצוניים
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( המשך) ניהול סיכונים

 
 (Enterprise Risk Management)ניהול סיכונים כולל 

 
 וההמלצות החוזרות ונשנות בדבר מערכת וסקות בניהול סיכונים הע ,על רקע ריבוי הוראות בנק ישראל

 Enterprise Risk)החברה החליטה על אימוץ מודל ניהול הסיכונים הכולל , לבחינת החשיפה הכוללת

Management .)הסיכונים ומכלול , ניהול סיכונים כולל בארגון מבוסס על מנגנון הקושר בין יעדי הארגון
תוך הפרדה בין הפונקציות יוצרות החשיפה לבין שדרת , הליך ניהול הסיכוניםהגורמים המעורבים בת

 .ניהול הסיכונים

 
 החברה אימצה את מודל ה, בהתאם להנחיות בנק ישראל, כמו כן-COSO (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Tread way Commission )כמודל מנחה לעיצוב מערך הבקרה הפנימית . 

 
 דירקטוריון החברה דן ומאשר מדיניות חשיפה לסיכונים השונים וקובע את תקרות החשיפה , ת לשנהאח

הדירקטוריון בוחן ומאשר את ההערכות הארגונית לניהול ולבקרת החשיפה הכוללת , כמו כן. המותרות
 .של החברה לסיכונים השונים

 
 שעמד על הסיכונים הכרוכים  לאחר, כל פעילות חדשה של החברה מאושרת על ידי הדירקטוריון

 .מדידה ולבקרת הסיכונים, ובחן את המנגנונים שבהם תשתמש החברה לניהול, בפעילות החדשה
 

 ועדת אשראי וניהול סיכונים של הדירקטוריון מתכנסת לפחות אחת לרבעון. 

 
  אור המסמך מכיל תי. על החשיפות הקיימות בחברה מוצג בצורה מרוכזת במסמך חשיפות כוללהמידע

ועמידה במגבלות  מכלול הסיכונים להם חשופה החברה תוך הצגת מידע על התפתחות החשיפות
מסמך החשיפות המעודכן מונח בפני וועדת אשראי וניהול סיכונים . שנקבעו במסמכי המדיניות השונים

 .של הדירקטוריון לפחות אחת לרבעון
 

 לרבות  הבכירה מורכבת מחברי הנהלהש, ם עליונהועדת ניהול סיכוני כולל לניהול סיכונים ותוועד והוקמ
התווית מדיניות סיכון ורמת התיאבון : ותתחומי האחריות של הוועד. מתכנסת אחת לרבעון, ל"המנכ

הכוונת משאבים למזעור הסיכונים תוך , "(מסלקת סיכונים)"פיקוח על ניהול הסיכונים הארגוניים , לסיכון
 . נושא להנהלת החברה והדירקטוריוןראייה כלל מערכתית ומתן המלצות ב

 
  ניהול סיכונים כולל בכפיפות לבחברה פועלת יחידת- .CRO  ימהווה מטריה עבור כללהיחידה 

 .הרגולציה וכללי הציות הבנקאי בהם על החברה לעמוד בהקשר של ניהול סיכונים
 

 מתודולוגיות)אגידי ניהול הסיכונים והממשל הת, החברה הציבה לעצמה יעדים לשדרוג מערך הבקרות ,
דיווחים , תוך הקצאת המשאבים הדרושים במסגרת תקציב שנתי ורב שנתי( 'כלים וכו, שיטות, מערכים

 תתייחסמאשר , גיבוש תכנית עבודה רב שנתית כוללת, בנושא ניהול סיכונים על פי הוראות בנק ישראל
 . סדור ופרטני ואשר תתבסס על סקר פערים, אל מכלול ההיבטים המושפעים מהיישום
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( המשך) ניהול סיכונים

 
סיכון אשראי  

 
 .סיכון אשראי הינו סיכון להפסד כתוצאה מהאפשרות שהצד הנגדי לעסקה לא יעמוד בהתחייבויותיו

 
במסגרת פעילות החברה כמעמידת אשראי עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מאי יכולת 

לשלם תמורת העסקאות אותן ביצעו באמצעות ( סי אשראי חוץ בנקאיים ובתי עסקמחזיקי כרטי)לקוחות החברה 
לאחר שהחברה העבירה את הזיכויים בגינן לגורמים , או לפרוע הלוואות שקיבלו מהחברה/הכרטיסים ו
 . הרלוונטיים

 
 .חשיפת האשראי של כאל הינה כנגד הבנק עימו באה בהסדר

 
 ס על מדיניות המותווית על ידי דירקטוריון החברהניהול סיכוני האשראי של החברה מתבס. 
 
 מדיניות האשראי כוללת . במדיניות האשראי של החברה, דירקטוריון החברה דן ומחליט אחת לשנה

מגבלות , אופן מדידת החשיפה בכל קוו פעילות, התייחסות לאופי החשיפה בכל אחד מקווי הפעילות
היחס הרצוי בין , מדיניות בטחונות, מדיניות תמחור, זיות אשראימדיניות ריכו, פעילות כמותיות ואיכותיות

 .סך האשראי להון העצמי ומדרג סמכויות למתן אשראי

 
 פיקוח וביקורת על תהליכי , וכן מערך בקרה, מערך ניהול האשראי בחברה כולל פונקציות ניהול מדורגות

 .התפעול והמעקב אחרי התפתחויות באשראי, מתן האשראי

 
 שקיעה באורח שוטף משאבים בהכשרת העוסקים בקבלת החלטות ובהערכת סיכוני אשראיהחברה מ ,

 .ובשיפור של כלי הבקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים לרשותם
 

  ולהוראות באזל  של בנק ישראל 313הוקמה מערכת ממוכנת בהתאם לדרישות הוראהII.  המערכת
מאפשרת ביצוע ממכלול קווי הפעילות ו, צת לוויםעבור לווה וקבו, מחשבת את סך החשיפה הכוללת

  .לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים הפנימיות והרגולטוריות בקרה שוטפת על המגבלותניטור ו
 

 ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס על מודלים סטטיסטיים: 
 

o  מודלCredit Scoring (C.S.)-  נקבע  יופל ללקוח שע שבאמצעותו נקבע ניקוד, מודל סטטיסטי
 . סוג כרטיס/גובה אשראי

 
o  מודל Behavior Scoring(S.B- ) שבאמצעותו נקבע ניקוד ללקוח בהתאם , מודל סטטיסטי

. ח החברהלהתנהגות בתקופת היותו לקו
 

. תקופתיות וקבועות ומעודכנים בהתאםת טיב החיזוי ובדיק עובריםהמודלים 
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( המשך) ניהול סיכונים

 
תפעוליים  סיכונים

 
, כסיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים רסיכון תפעולי מוגד, בהוראות בנק ישראל

 .העדר תהליכי בידוק ובקרה פנימיים נאותים, טעויות אנוש
 

סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה מכשל או פגם בתהליכים פנימיים  ,בהנחיות וועדת באזל
(Process) ,אנשים (People) , ומערכות(System) , או כתוצאה מאירוע חיצוני(External Event .) 
 

 :ההנחיות מבחינות בין שבע קבוצות סיכון
 

 (קבלת טובות הנאה, גניבה: כגון)מעילה  •
 

 (המידע רכתחדירת גורמים עוינים למע, זיוף ומרמה, שוד: כגון)הונאה  •
 

, הפרת חוקי עבודה ובריאות, פיצוי עובדים: כגון)פרקטיקות העסקה ובטיחות במקום העבודה  •
 (תלונות על אפליה

 
שימוש לא נאות במידע חסוי , פגיעה באמון הלקוח: כגון)מוצרים ופרקטיקות עסקיות , לקוחות •

 (כשל בתכנון מוצר, על לקוחות
 

 (אסונות טבע, ונדליזם, טרור: כגון)נזק לנכסים פיסיים  •
 

 (בעיות תקשורת, כשל חומרה או תוכנה: כגון)ת הפרעות בפעילות העסקית וכשל מערכו •
 

מחלוקות עם , דיווח לא מדויק, שגיאות בהכנסת נתונים: כגון)הפצה ותהליכי ניהול , ביצוע •
 (.ספקים

 
נוסף ווח הכספי אלמנט שמיני ימתודולוגית העבודה שאומצה על ידי החברה רואה בסיכוני הד •

ושים אפשריים באופן התנהלותם של תהליכים סיכוני דווח כספי מוגדרים כשיב. ברשימה זו
המשפיעים באופן ישיר או בעקיפין על הדיווח הכספי בכללותו , או תהליכי עבודה/עסקיים ו

(.  הדוח הכספי על מכלול הגילויים והביאורים הנכללים במסגרתו, דהיינו)
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( המשך) ניהול סיכונים

 
( וכן על פי ההסכמים עם הבנקים בהסדר)י חוק ואשר נושאת על פ, כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי

חשופה החברה לסיכונים מצד גורמים חיצוניים המבקשים , באחריות בגין נזקי שימוש לרעה בכרטיסי אשראי
בכרטיסים מזויפים ובפרטי כרטיסים בערוצי , להוציא כספים שלא כדין על ידי שימוש בכרטיסים גנובים

 . האינטרנט
 

בנקיטת צעדים ובפיתוח אמצעים לצמצום תופעת השימוש לרעה בכרטיסי  החברה עוסקת בהתמדה
מפתחת החברה מנגנוני בקרה ומעקב אחר עסקאות לצורך זיהוי ואיתור עסקאות , בין היתר. האשראי
. בניית מערכות הסתברותיות וצמצום מספר העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה, חשודות

כגון פיתוח )להגביר את רמת האבטחה של כרטיסי האשראי באופן המקשה את זיופם  כתנער החברה, כמו כן
הביאו לצמצום משמעותי בתופעת השימוש , הצעדים שנקטה ונוקטת החברה כאמור לעיל(. כרטיסים חכמים

 . לרעה בכרטיסי אשראי ובנזקים הנגרמים כתוצאה מכך
 

 המדיניות . ניות המותווית על ידי דירקטוריון החברהניהול סיכונים תפעוליים של החברה מתבסס על מדי
המדיניות משרישה תרבות ארגונית , כמו כן. מדידה וניטור של סיכונים תפעוליים, קובעת דרכים לניהול

 .של תחקיר ולמידה מהצלחות וכשלים כאחד

 
 עור תיאור הצעדים שננקטו למזמציג את , המוגש לועדת הדירקטוריון, מסמך החשיפות התקופתי

 .הסיכונים התפעוליים והסיכונים המשפטיים

 
 נזקים הנובעים מפשעי מחשב ומעילות עובדים, בין היתר, החברה מבוטחת בביטוח בנקאי אשר מכסה. 

 
  למיפוי מכלול הפעילויות והסיכונים הגלומים בהם  מתמשך סקר סיכונים אינטגרטיבי מבצעתהחברה

 . ובחינת קיום מנגנוני בקרה נאותים

 
 ר האינטגרטיבי קושר בפרויקט אחד את דרישות באזל למיפוי ומזעור של הסיכונים התפעוליים הסק

בבסיס שיטת עבודה זו עומדת הנחה הרואה . ווחילמיפוי ומזעור של סיכוני הדSOX ודרישות הוראות חוק 
 .ומההסקר בוצע בליווי חברת ייעוץ חיצונית מובילה בתח. בכל סיכון דווח סוג של סיכון תפעולי

 
  הפחתת "לתוכנית לטיפול  יםועברמדווחים לועדות ניהול הסיכונים ומבמהלך הסקר שעולים פערים

 .פ"באחריות אגף תו "סיכונים

 
  תשתית חוצת חברה לשיתוף פעולה בין האגפים השונים  ומערכת ממוחשבת לניהול תהליכיםקיימת ,

 . סיכונים ואירועי כשל
 

גישת  על פי נדרשת לראשונה לבצע הקצאת הון בגין הסיכונים התפעולייםהחברה , IIעל פי עקרונות באזל 
חובה להחזיק הון בגין סיכון תפעולי השווה , על פי גישת האינדיקאטור הבסיסי .(BIA) האינדיקאטור הבסיסי

.  של הכנסה שנתית גולמית חיובית ממוצעת לשלוש שנים קודמות( 15%)לאחוז קבוע 
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( המשך) ניהול סיכונים

 
 סיכון משפטי

 
סיכון להפסד כתוצאה מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי "הינו סיכון משפטי  ,על פי הגדרת בנק ישראל

 ". קיומו של הסכם
 

 /ייצוגיים /כמו גם לאירועים משפטיים, החברה מלווה ביועץ משפטי צמוד לצרכים השוטפים של החברה
 .רגולטוריים

 
, את הטיפול בנושא המשפטי בחברה ונושאת באחריות לקיום הוראות החוק מחלקת ציות וקשרי לקוחות מרכזת
 .התקנות והצווים החלים על החברה

 
 

קצין ציות  - 308הוראת ניהול בנקאי תקין 
 

אשר אחראית לוודא כי החברה פועלת ליישום , החברה מינתה קצינת ציות, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין
. נות המסדירים את מישור היחסים שבין החברה ללקוחותיה מן ההיבט הצרכניהצווים והתק, הוראות החוק

 
אשר מסייעת לקצינת הציות לבצע , בה חברים נציגים מכל אגפי החברה, מונתה בחברה ועדה, בהתאם להוראה
. ובוחנת את פעילויותיה החדשות והקיימות של החברה במישור החוקים הצרכניים, את תכנית הציות

 
ויה בעיצומו של סקר תשתיות הממפה ומתאר את המצב הקיים בחברה באשר לאופן קיום ההוראות החברה מצ

באופן הולם את החובות הנגזרות על החברה , ובודק את הדרך בה ערוכה החברה ליישום ולקיום, הצרכניות
החברה תוכל מטרת הסקר הינה להצביע על הפערים הקיימים על מנת ש. מההוראות הצרכניות החלות על החברה

. לפעול לתיקונם
 

מחלקת קשרי , יועץ משפטי: נקבעו מנגנוני דיווח על הפרות של הוראות צרכניות מן המקורות הבאים, בנוסף
. המבקר הפנימי, מנהלי מחלקות, עובדי מחלקות השירות וניהול סיכונים, לקוחות

 
. חדשות בהן החברה מעורבת וכן פעילויות, קצינת הציות מלווה באופן פעיל פרויקטים חוצי חברה

 
פורסמו עקרונות וכללים מתחום הציות במערכת הידע , על מנת להעמיק את המודעות לנושא הציות בחברה

ההדרכות בוצעו תוך התאמה לתחום . עובדי החברה עוברים הדרכות בנוגע לתחום הציות, הפנימי של החברה
. יחידה מיחידות החברה/ הפעולה של כל אגף 

 
נושא ציות וחשיבותו בין אם באמצעות לומדה בעובר כל עובד הדרכה , הליך לקליטת עובדים חדשיםבמסגרת 

. בהתאם לתפקיד בו מועסק העובד, ובין אם באמצעות הדרכה פרטנית, ייעודית
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( המשך) ניהול סיכונים

 
 סיכוני שוק 

 
.  כוללים בעיקר את סיכוני הריבית וסיכוני מטבע ומדד

 
נובע מהחשיפה לשינויים עתידיים בשיעורי הריבית והשפעתם האפשרית על הערך הנוכחי של  בית סיכון רי

הנובעת מריבית מקורות משתנה לעומת ריבית שימושים מזעור החשיפה  לשם  . הנכסים וההתחייבויות של החברה
שהן עסקאות  IRSות באמצעות נטילת אשראי בריבית קבועה וביצוע עסקא, בהתאם לצורך, קבועה מבוצעת הגנה

 .החלפה בין ריביות
 

סיכון מדד נובע מהחשיפה לשינויים עתידיים במדד המחירים לצרכן והשפעתם האפשרית על הערך הנוכחי של 
מהפער בין הנכסים להתחייבויות צמודות הנובעת מזעור החשיפה  לשם  . הנכסים וההתחייבויות של החברה

 .שקל-ועסקאות מסוג פורוורד מדד צעות נטילת אשראי צמוד מדד באמ, בהתאם לצורך, המדד מבוצעת הגנה
 

סיכון המטבע נובע מהחשיפה לשינויים עתידיים בשערי החליפין של מטבעות שאינם מטבע הדיווח של החברה 
  . והשפעתם האפשרית על הערך הנוכחי של הנכסים וההתחייבויות של החברה

ח מבוצעת "ח או הנקובים במט"סים להתחייבויות צמודות המטהנובעת מהפער בין הנכהחשיפה  מזעור לשם  
 .    בהתאם לצורך, הגנה

  
 .דירקטוריון החברה דן אחת לשנה במדיניות ניהול סיכוני השוק

 
 .אופן מדידת החשיפה ומגבלות החשיפה, התייחסות לאופי החשיפה: המדיניות כוללת

 
והכלים המותרים  קביעת חשיפת השוק המותרת לחברה דירקטוריון החברה אישר להנהלה שיקול דעת מסוים ב

 .שיקול הדעת מוגבל בהיקפו על מנת לא לחשוף את הונה העצמי של החברה למצב קיצוני, עם זאת. לגידורה 
 
 

גזרי פעילותמ
 

 כללי .א

 
  :החברה פועלת בשוק כרטיסי האשראי בשני מגזרי פעילות המהווים יחדיו את ליבת הפעילות של החברה

 
מאשרת לסולקים עסקאות , בתפקידה כמנפיק, מגזר זה כולל את פעילות החברה  -ר ההנפקהמגז

לאחר . י בתי העסק אל הסולקים השונים"המבוצעות באמצעות כרטיסי האשראי של הלקוח ואשר מוגשות ע
וגובה את , (בניכוי עמלה צולבת)את תמורת העסקה לסולק , כמנפיק, ביצוע הסליקה מעבירה החברה

 .רת העסקה מחשבון הלקוחתמו
 

יבת לזכות בית עסק בגין ימחו, בתפקידה כסולק, מגזר זה כולל את פעילות החברה - מגזר הסליקה
מותנית בעמידת בית העסק בנהלי התפעול , התחייבות זו. עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק

ביניהם , אשראי במותגי האשראי השונים פעילות זו כוללת ניכיון שוברי עסקאות. הקבועים בהסכם ביניהם
. וניכיון חשבוניות מותגים שאינם נסלקים על ידי החברה
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 (המשך)מגזרי פעילות 

 
 :מידע כמותי על מגזרי פעילות .ב
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 
   2009ביוני  30שה חודשים שנסתיימו ביום לולש             
כ מאוחד  "סהאחר  מגזר הנפקה  מגזר סליקה   
(  בלתי מבוקר)  

    : מידע על הרווח וההפסד
    : הכנסות

הכנסות עמלות מחיצונים 
133 

106  -239 
  -  -  55  (55)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  239  -  161  78סך הכל 
    רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

  53  -  47  6לחובות מסופקים 
  292  -  208  84סך הכנסות 

     
 38הוצאות תפעול 

50  -88 
  38  -  38  -תשלומים לבנקים 

     
  72  -  45  27רווח נקי 

     
 
 

ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 

 2008ביוני  30ביום  ושנסתיימחודשים  לושהלש 
מאוחד  כ"הסאחר מגזר הנפקה מגזר סליקה  
(  בלתי מבוקר)  

     :דמידע על הרווח והפס
     :הכנסות

 219- * 102* 117 הכנסות עמלות מחיצונים 
- -  61( 61)הכנסות עמלות בינמגזרים 

 219-  163 56 סך הכל 

 
רווח מפעילות מימון לפני  הפרשה  

    

 39-  35 4לחובות מסופקים 

 258-  198 60 סך  ההכנסות 

     
 84-  50* 34 הוצאות תפעול 
  37  -  37  - םתשלומים לבנקי

     
 56-  48 8 רווח נקי

     
 

.סווג מחדש* 
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 (המשך)מגזרי פעילות 

 
ח "שסכומים מדווחים במיליוני  

 
 2009ביוני  30ביום  ושנסתיימשה חודשים לש 

מאוחד  כ"הסאחר מגזר הנפקה מגזר סליקה  
(  בלתי מבוקר)  

     :מידע על הרווח והפסד
     :הכנסות

 ות עמלות מחיצונים הכנס
256 

211  -467 
  -  -  108  (108)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  467  -  319  148 סך הכל 
 רווח מפעילות מימון לפני  
הפרשה לחובות מסופקים 

 
13  

 
89  

 
-  

 
102  

  569  -  408  161 סך ההכנסות 
     

 הוצאות תפעול 
76 

110  -186 
  71  -  71  - תשלומים לבנקים

     
  129  -  80  49 רווח נקי

     
 
 

ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 

 2008ביוני  30ביום  ושנסתיימחודשים  שהלש 
כ מאוחד "סהאחר מגזר הנפקה מגזר סליקה  
(  בלתי מבוקר)  

     :מידע על הרווח והפסד
     :הכנסות

 425- * 199* 226 הכנסות עמלות מחיצונים 
- -  121( 121)הכנסות עמלות בינמגזרים 

 425-  320 105 סך הכל 

 רווח מפעילות מימון לפני  הפרשה 
לחובות מסופקים 

 
8 

 
64 

 
 -

 
72 

 497-  384 113 סך  ההכנסות

     
 169- * 106* 63 הוצאות תפעול

 73-  73-  תשלומים לבנקים

     

 108-  88 20רווח נקי 

     

     
 
 

.ווג מחדשס* 
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 (המשך)מגזרי פעילות 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 2008בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
מגזר  

סליקה 
מגזר 

הנפקה 
 

 אחר
 כ"סה

מאוחד 
(  בלתי מבוקר)  

     :מידע על הרווח והפסד
     :הכנסות

 885- * 420* 465 הכנסות עמלות מחיצונים 
- -  237( 237)הכנסות עמלות בינמגזרים 

 885-  657 228 סך הכל 
 רווח מפעילות מימון לפני  הפרשה 

לחובות מסופקים 
 

20 
 

136 
 

 -
 

156 
 87 87- - הכנסות אחרות 

 1,128 87 793 248 סך  ההכנסות 

     
     :הוצאות

 359- * 234* 125 הוצאות תפעול 
 144-  144-  תשלומים לבנקים

 279 65 153 61 רווח נקי

     
. סווג מחדש* 
 
 

  התפתחויות במגזרי פעילות
 

התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות 
 

 20עומת סך של ל 2009הראשונים של  ח בששת החודשים"מיליון ש 49-הסתכם בהרווח הנקי במגזר הסליקה 
מיליון  80-ב הסתכםהרווח הנקי במגזר הנפקה . 2.5פי ה בשיעור של עלי - תקופה המקבילה אשתקדח ב"מיליון ש

ה יריד - קופה המקבילה אשתקדבתח "מיליון ש 88לעומת סך של  2009הראשונים של שנת  ח בששת החודשים"ש
. 8%בשיעור של 

 
 

פעילות חברות מוחזקות עיקריות 
 

 "(אינטרנשיונלכאל : "להלן)מ "בע אינטרנשיונלל .א.כ

מוחזקת בבעלות  אינטרנשיונלכאל . 2008נואר בי 1והחלה פעילותה ביום  2006נוסדה בשנת  אינטרנשיונלכאל 
(. עסקאות המבוצעות באתרי אינטרנט)ל "מלאה על ידי החברה ופועלת בתחום סליקת הסחר האלקטרוני בחו

הינן  אינטרנשיונלהעסקאות שנסלקות על ידי כאל . מסטרקרד ודיינרס, לחברה רישיון סליקה מתאים מויזה
בתחום הסחר האלקטרוני מבוססת על מגמה עולמית של גידול חד פעילות החברה . עסקאות במסמך חסר

, פעילות החברה באה לתת מענה להיבט בעייתי בעסקאות באינטרנט. בעסקאות המבוצעות באמצעות האינטרנט
 .אשר מטבע הדברים מתבצעות ללא מפגש פיזי בין הצדדים לעסקה

 
, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 242לעומת סך של , ח"מיליון ש 432-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל הנכסים

. 78%עליה בשיעור של 
, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 25לעומת סך של , ח"מיליון ש 18-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל ההון העצמי

. הירידה נובעת מגידול ברווח השוטף בניכוי חלוקת דיבידנד. 26%ה בשיעור של דייר
מיליון  62לעומת סך של , ח"מיליון ש 92-הסתכמו ב 2009לששת החודשים הראשונים של שנת  ההכנסות סך כל

.  50%עליה בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש
ח "מיליון ש 26לעומת סך של , ח"מיליון ש 33-הסתכם ב 2009לששת החודשים הראשונים של שנת  הרווח הנקי

.  28%בשיעור של  עליה, בתקופה המקבילה אשתקד
 

 (המשך) פעילות חברות מוחזקות עיקריות
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 "(דיינרס: "להלן)מ "דיינרס קלוב ישראל בע

 
מ הינה זכיינית של רשת דיינרס קלוב הבינלאומית ועוסקת בתפעול כרטיסי אשראי "דיינרס קלוב ישראל בע

. דיינרס
. מ"שראל בעמ וריבוע כחול י"במניות החברה מחזיקים גם דור אלון פיננסים בע

 
, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 410לעומת סך של , ח"מיליון ש 550-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל הנכסים

. 34%עליה בשיעור של 
, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 56לעומת סך של , ח"מיליון ש 76-ב 2009ביוני  30הסתכם ביום  סך כל ההון העצמי

. 37%עליה בשיעור של 
 66ח לעומת סך של "מיליון ש 73הסתכמו בסך  2009בששת החודשים הראשונים של שנת  סך כל ההכנסות

. 10%עליה בשיעור של , בתקופה המקבילה אשתקד
ח "מיליון ש 5לעומת סך של , ח"מיליון ש 9הסתכם בסך  2009בששת החודשים הראשונים של שנת  הרווח הנקי
. 85%שיעור של ה בעלי, מקבילה אשתקדבתקופה ה

 
 

 "( דיינרס מימון: "להלן)מ "בע( מימון)דיינרס 

חלק מכרטיסי עוסקת במימון האשראי של החברה . דיינרס מימון הנה חברה בת בבעלות מלאה של דיינרס
לצורכי חוק מס " מוסד כספי"מ כ"היא קיבלה אישור של שלטונות מע, בשל אופיה זה של דיינרס מימון. דיינרס

 .  (1975-ו"תשל)ערך מוסף 
 

, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 163לעומת סך של , ח"מיליון ש 278-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל הנכסים
. 71%עליה בשיעור של 

ביוני  30ח ליום "מיליון ש 1.2לעומת גרעון בסך של , ח"מיליון ש 6-ב 2009ביוני  30הסתכם ביום  סך ההון העצמי
. 5ל פי גידול ש, 2008

מיליון  8לעומת סך של , ח"מיליון ש 16-ב 2009הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  סך כל ההכנסות
. 95%עליה בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש

ח בתקופה "מיליון ש  1.8לעומת , ח"מיליון ש 3.5-ב 2009הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת  הרווח הנקי
. 94%עליה בשיעור של , קדהמקבילה אשת

 
 

 "(כאל מימון: "להלן)מ "בע( מימון. )ל.א.כ

לצורך העמדת , זרוע המימונית של החברההחברה פועלת כ. הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברהכאל מימון 
בשל אופיה זה של כאל מימון . אשראי למחזיקי כרטיסי אשראי של החברה ושל דיינרס והשגת מקורות למימונו

 . (1975 -ו "תשל)לצורכי חוק מס ערך מוסף " מוסד כספי"מ כ"היא קיבלה אישור של שלטונות מע
 

ביוני  30ח ליום "מיליון ש 1,242לעומת סך של , ח"מיליון ש 1,572-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל הנכסים
. 27%עליה בשיעור של , 2008

, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 52לעומת סך של , ח"מיליון ש 80-ב 2009ביוני  30הסתכם ביום  סך כל ההון העצמי
. 52%עליה בשיעור של 
מיליון  53לעומת סך של , ח"מיליון ש 75-ב 2009הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  סך כל ההכנסות

. 42%עליה בשיעור של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"ש
. והן בתקופה המקבילה אשתקדח "מיליון ש 15-ב 2009ונים של שנת הסתכם בששת החודשים הראש הרווח הנקי
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 (המשך) פעילות חברות מוחזקות עיקריות

 
 "(יציל פיננסים: "להלן)מ "יציל פיננסים בע

. הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברהיציל פיננסים 
באמצעות ניכיון של שוברי כרטיסי במתן שירותי מימון לבתי עסק ( באמצעות חברות בנות)יציל פיננסים עוסקת 

 ".דיינרס"ו" ויזה", "אמריקן אקספרס", "מסטרקארד", "ישראכרט"אשראי של 
 

, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 350לעומת סך של , ח"מיליון ש 479-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל הנכסים
. 37%ה בשיעור של עלי

ביוני  30ח ליום "מיליון ש 1.5סך של לעומת , ח"ש וןימיל 3.6בסך של  2009ביוני  30הסתכם ביום  סך ההון העצמי
. 130%עליה בשיעור של , 2008

ח "מיליון ש 3לעומת סך של , ח"מיליון ש 4-ב 2009הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  סך כל ההכנסות
. 54%ה בשיעור של עלי, בתקופה המקבילה אשתקד

ח בתקופה "ש מיליון 0.7לעומת , ח"ש מיליון 1.4-ב 2009החודשים הראשונים של שנת הסתכם לששת  הרווח הנקי
. 2פי ה בשיעור של עלי, המקבילה אשתקד

 
 

 "(קדונותיכאל פ: "להלן)מ "בע( קדונותיפ)ל .א.כ

חברה העוסקת באחזקת כספי כרטיסים נטענים . קדונות הינה חברה בת בבעלות מלאה של החברהיכאל פ
 (. לטעינת סכום מסוים וכרטיסי אשראי ללא כרטיס" כרטיס מתנה"שהינו  Wish U Cardמת כרטיס דוג), מראש

 
, 2008ביוני  30ח ליום "מיליון ש 2.2לעומת סך של , ח"מיליון ש 3.3-הסתכם ב 2009ביוני  30ליום  סך כל הנכסים

. 45%עליה בשיעור של 
, 2008ביוני  30ח ליום "ש מיליון 0.7לעומת סך של , ח"ש יליוןמ 1-ב 2009ביוני  30הסתכם ביום  סך כל ההון העצמי

. 50%עליה בשיעור של 
 321של  סךלעומת , ח"אלפי ש 240בסך  2009הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  סך כל ההכנסות

. 25%ירידה של , ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש
 212לעומת רווח נקי של , ח"אלפי ש 153בסך  2009ת הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנ הרווח הנקי

. 28%ה של רידי, ח בתקופה המקבילה אשתקד"אלפי ש
 
 

 "(פקטורינגכאל : "להלן)מ "בע פקטורינגל .א.כ
 

פועלת בתחום הפקטורינג ומוחזקת על ידי החברה בבעלות , 2009כאל פקטורינג הוקמה ברבעון השני של שנת 
. 75%של 

 
. ח"מיליון ש 64-הסתכם ב 2009ביוני  30ום לי סך כל הנכסים

. ח"אלפי ש 348בגירעון של  2009ביוני  30הסתכם ביום  סך כל ההון העצמי
. ח"אלפי ש 497בסך  2009הסתכמו בששת החודשים הראשונים של שנת  סך כל ההכנסות

. ח"אלפי ש 359-הסתכם ב 2009ביוני  30מיום הקמתה ועד  הפסדה
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 ים לגבי הגילויהערכת בקרות ונהל

 
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את , של החברה החשבונאי הראשיל ו"בשיתוף עם המנכ, הנהלת החברה

החשבונאי ל החברה ו"מנכ, על בסיס הערכה זו. האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה
, לעבד, של החברה הינן אפקטיביות כדי לרשוםהסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי  הראשי

בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על  רבעונילסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח ה
. הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו

 
כספי אשר  לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח 2009ביוני  30רבעון שהסתיים ביום במהלך ה

. על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי, או סביר שצפויים להשפיע באופן מהותי, השפיע באופן מהותי
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

שלמה זהר 
ר הדירקטוריון "יו

יק 'צ'בעז צ 
 מנהל כללי

 
 
 
 
 

 2009באוגוסט  13
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והוצאה מימוניים שיעורי הכנסה 
 

ח "ליוני שסכומים מדווחים במי
 2009ביוני  30לששה חודשים שהסתיימו ביום   

 
 חודשיתיתרה  

 ממוצעת
( הוצאות)הכנסות 

 מימון
שעור הכנסה 

( הוצאה)

 באחוזים    

     מטבע ישראלי לא צמוד( א
     נ כ ס י ם

 3.2% 112 7,053 חייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי 
 - - 9 פיקדונות בבנקים 

 3.2% 112 7,062 כ נכסים "סה

     
    ה ת ח י י ב ו י ו ת 

 - - (5,435)  זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי
 (3.0%) (11) (749)  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (0.4%) (11) (6,184) כ התחייבויות "סה

 2.8%   פער הריבית 

     
     מטבע ישראלי צמוד מדד( ב

     נ כ ס י ם
 4.6% 4 188 פעילות כרטיסי אשראי חייבים בגין 

 4.6% 4 188  כ נכסים"סה

     
     

    ה ת ח י י ב ו י ו ת  
 (2.6%) (1) (73) אשראי מתאגידים בנקאיים 

 (9.0%) (2) (43)  כתבי התחייבויות נדחים

 (5.0%) (3) (116)  כ התחייבויות"סה

( 0.4%)    פער הריבית

     
     מקומיתפעילות  -ח "מט( ג

     נ כ ס י ם 
- -  154 חייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי 

 0.2%* - 329 פיקדונות בבנקים 

 0.1% *- 483  כ נכסים"סה

     

    ה ת ח י י ב ו י ו ת 
 - - (261)  זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי

 - - -  אשראי מתאגידים בנקאיים

 - - (261)  כ התחייבויות"סה

 0.1%    פער הריבית
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( המשך)והוצאה מימוניים שיעורי הכנסה 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 2009ביוני  30לששה חודשים שהסתיימו ביום   

 
ית יתרה חודש 

 ממוצעת
הכנסות 

 מימון( הוצאות)
שעור הכנסה 

( הוצאה)

 באחוזים    

     :סך כל
 3.0% 116 7,733  נסות מימון הנכסים הכספיים שהניבו הכ

 3.0% 116 7,733 כ נכסים "סה

 (0.4%) (14) (6,561)  ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון

 (0.4%) (14) (6,561) כ התחייבויות "סה

 2.6%   פער הריבית 

     
     

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה  
לחובות מסופקים 

   
102 

 

מסופקים   הפרשה לחובות
 (לרבות הפרשה כללית)

   
(39) 

 

רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה  
 לחובות מסופקים

   
63 

 

     
    : סך כל

   7,733  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 
   67 נכסים כספיים אחרים 

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 
 מסופקים

  
(171) 

  

   7,629 סך כל הנכסים הכספיים 

     
     :סך כל

   (6,561)  התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון

   (374)  התחייבויות כספיות אחרות

   (6,935)  סך כל ההתחייבויות הכספיות

     
סך הכל עודף נכסים כספיים על  

 התחייבויות כספיות 
  

694 
  

   172  נכסים לא כספיים

   866  םסך כל האמצעים ההוניי
 
 

. היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה לתחילת כל רבעון
 .יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית, להערכת הנהלת החברה

 
 

. ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
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( המשך) והוצאה מימונייםשיעורי הכנסה 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 2009ביוני  30יימו ביום לשלושה חודשים שהסת  

 
 חודשיתיתרה  

 ממוצעת
( הוצאות)הכנסות 

 מימון
שעור הכנסה 

( הוצאה)

 באחוזים    

     מטבע ישראלי לא צמוד( א
     נ כ ס י ם

 3.2% 56 7,109 חייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי 
 - - 10 פיקדונות בבנקים 

 3.2% 56 7,119 כ נכסים "סה

     
    י י ב ו י ו ת ה ת ח 

 - - (5,430)  זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי
 (1.8%) (3) (769)  אשראי מתאגידים בנקאיים

 (0.2%) (3) (6,199) כ התחייבויות "סה

 3.0%   פער הריבית 

     
     מטבע ישראלי צמוד מדד( ב

     נ כ ס י ם
 4.8% 2 182 חייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי 

 4.8% 2 182  כ נכסים"סה

     
     

    ה ת ח י י ב ו י ו ת  
 (2.3%) *- (81) אשראי מתאגידים בנקאיים 

 (15.4%) (2) (41)  כתבי התחייבויות נדחים

 (6.6%) (2) (122)  כ התחייבויות"סה

( 1.8%)    פער הריבית

     
     פעילות מקומית -ח "מט( ג

     נ כ ס י ם 
- -  172 בים בגין פעילות כרטיסי אשראי חיי

 0.2%* - 362 פיקדונות בבנקים 

 0.1% *- 534  כ נכסים"סה

     

    ה ת ח י י ב ו י ו ת 
 - - (288)  זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי

 - - -  אשראי מתאגידים בנקאיים

 - - (288)  כ התחייבויות"סה

 0.1%    פער הריבית
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( המשך)והוצאה מימוניים י הכנסה שיעור

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 2009ביוני  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום   

 
ית יתרה חודש 

 ממוצעת
הכנסות 

 מימון( הוצאות)
שעור הכנסה 

( הוצאה)

 באחוזים    

     :סך כל
 3.0% 58 7,835  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

 3.0% 58 7,835 כ נכסים "סה

 (0.3%) (5) (6,609)  ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון

 (0.3%) (5) (6,609) כ התחייבויות "סה

 2.7%   פער הריבית 

     
     

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה  
לחובות מסופקים 

   
53 

 

הפרשה לחובות מסופקים  
 (לרבות הפרשה כללית)

   
(19) 

 

מפעילות מימון לאחר הפרשה   רווח
 לחובות מסופקים

   
34 

 

     
    : סך כל

   7,835  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 
   70 נכסים כספיים אחרים 

הפרשה כללית והפרשה נוספת לחובות 
 מסופקים

  
(181) 

  

   7,724 סך כל הנכסים הכספיים 

     
     :סך כל

   (6,609)  ת שגרמו הוצאות מימוןהתחייבויות כספיו

   (389)  התחייבויות כספיות אחרות

   (6,998)  סך כל ההתחייבויות הכספיות

     
סך הכל עודף נכסים כספיים על  

 התחייבויות כספיות 
  

726 
  

   170  נכסים לא כספיים

   896  סך כל האמצעים ההוניים
 
 

. לתחילת כל רבעון היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה
 .יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית, להערכת הנהלת החברה

 
 

. ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
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גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית 

 
יבית לא קיימת לחברה חשיפה מהותית לשינויים בשערי הריבית מאחר ומרבית האשראי שהחברה נותנת הינו בר

. משתנה
 
 

גילוי בדבר חשיפה למוסדות פיננסים זרים 
 

לא קיימת לחברה חשיפה מהותית למוסדות פיננסים זרים מאחר ולחברה אין יתרות בבנקים זרים והיתרות מול 
. הארגונים הבינלאומיים הינן למספר ימים בלבד ואינן מהותיות
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( Certification)הצהרה 
 

: מצהיר כי, יק'צ'בעז צ, אני
 

 מהשהסתיי לתקופה"( החברה"להלן )מ "של כרטיסי אשראי לישראל בע רבעוניסקרתי את הדוח ה .1
 "(.הדוח: "להלן) 2009 יוניב 30ביום 

 
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של , בהתבסס על ידיעתי .2

לא יהיו , ת בהן נכללו אותם מצגיםלאור הנסיבו, עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
 .מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 
מכל , הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות
 .ים בדוחוצגות המשל החברה לימים ולתקופ

 
גבי הגילוי אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים ל .4

 :ולבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה (א)
מובא , לרבות תאגידים מאוחדים שלה, חברההמיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס ל

 וכן ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים

או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על , קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו (ב)
מהימנות הדיווח הכספי ולכך המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי , דיווח כספי כזו

שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 
 וכן; המפקח על הבנקים והנחיותיו

את בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)
לתום התקופה המכוסה בדוח , י הגילוימסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגב

 וכן ;בהתבסס על הערכתנו

גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע  (ד)
על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי

 .כספי
 

לדירקטוריון ולוועדת , רה זו גילינו לרואה החשבון המבקראני ואחרים בחברה המצהירים הצה .5
בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית , הביקורת של הדירקטוריון של החברה

  :על דיווח כספי
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)

לסכם , לעבד, שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום אשר סביר, הפנימית על דיווח כספי
 וכן ;ולדווח על מידע כספי

בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית (ב)
 .שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי

 
. על פי כל דין, חריות כל אדם אחראין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מא
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יק 'צ'בעז צ  

מנהל כללי 
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( Certification)הצהרה 
 

: מצהיר כי, שאול מזרחי, אני
 

ביום  מהשהסתיי תקופהל"( החברה"להלן )מ "של כרטיסי אשראי לישראל בע רבעוניסקרתי את הדוח ה .1
 "(.הדוח: "להלן) 2009 יוניב 30

 
הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה , בסס על ידיעתיבהת .2

לא יהיו מטעים , לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו
 .בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח

 
מכל , וח משקפים באופן נאותהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בד, בהתבסס על ידיעתי .3

השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות
 .ים בדוחוצגהחברה לימים ולתקופות המ

 
גבי הגילוי אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים ל .4

 :חברה על דיווח כספיולבקרה הפנימית של ה

, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, קבענו בקרות ונהלים כאלה (א)
מובא , לרבות תאגידים מאוחדים שלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה

 וכן ;בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח, לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים

או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על , ו בקרה פנימית על דיווח כספי כזוקבענ (ב)
המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך , דיווח כספי כזו

שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 
 וכן; חיותיוהמפקח על הבנקים והנ

את בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)
לתום התקופה המכוסה בדוח , מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי

 וכן ;בהתבסס על הערכתנו

רבעון זה שהשפיע גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ב (ד)
על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח , או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, באופן מהותי

 .כספי
 

לדירקטוריון ולוועדת הביקורת , אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5
הבקרה הפנימית על דיווח  בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי, של הדירקטוריון של החברה

: כספי
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)

לסכם , לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, הפנימית על דיווח כספי
 וכן ;ולדווח על מידע כספי

ת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים בה מעורב, בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית (ב)
 .שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי

 
. על פי כל דין, אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר
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שאול מזרחי   

חשבונאי ראשי 
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 03 684 8000 טלפון סומך חייקין
 03 684 8444 פקסימיליה KPMGמגדל המילניום 

 www.kpmg.co.il אינטרנט 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

  61006תל אביב 

 

מ "בע דיינרס קלוב ישראלדוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

 
מבוא 

 
הביניים הכולל את המאזן  ,ת שלהב המ וחבר"בעדיינרס קלוב ישראל סקרנו את המידע הכספי המצורף של 

השינויים בהון  המאוחדים על רווח והפסדביניים ואת הדוחות התמציתיים  2009 ביוני 30התמציתי המאוחד ליום 

הדירקטוריון וההנהלה  באותו תאריך שהסתיימושלושה חודשים ששה והעצמי ותזרימי המזומנים לתקופה של 

של המוסד הישראלי  14אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות 

אחריותנו  אות המפקח על הבנקים והנחיותיוובהתאם להור" דיווח כספי לתקופות ביניים"לתקינה בחשבונאות 

 היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו

 
 

היקף הסקירה 
 

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים "של לשכת רואי חשבון בישראל  ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי " תהנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישו

בעיקר עם  סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים. הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

סקירה הינה  ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים

מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה 

 בהתאם לכך מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת

 מחווים חוות דעת של ביקורת אין אנו

 
 
 

מסקנה 

מכל הבחינות , ל אינו ערוך"לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ על סקירתנו בהתבסס

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות ובהתאם להוראות המפקח על  14בהתאם לתקן חשבונאות , המהותיות

. הבנקים והנחיותיו

 
 
 

סומך חייקין
רואי חשבון 

 2009 אוגוסטב 12
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ליום  מאוחד ןמאזתמצית 

 
ח "וחים במיליוני שסכומים מדו

 
ביוני  30  

2009  
ביוני  30

2008  
בדצמבר  31

2008  

 ( מבוקר) ( בלתי מבוקר) ( בלתי מבוקר)באור  
     

    : נכסים
 269 206 387 קדונות בבנקים יפ

* 6,978 6,614 7,409 4חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 26-  26  ניירות ערך

( 2)( 2)( 2) השקעות בחברות כלולות 
 149 132 144 בניינים וציוד 

  64  54  75 נכסים אחרים 
     

  7,484  7,004  8,039 סך כל הנכסים 
     

    : התחייבויות
 767 732 891 אשראי מתאגידים בנקאיים 

* 5,522 5,387 5,775 5זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 47 47 41 כתבי התחייבויות נדחים 

  346  213  401 התחייבויות אחרות 
     

 6,682 6,379 7,108 סך כל ההתחייבויות 
     

  802  625  931 הון עצמי 
     

  7,484  7,004  8,039 סך כל ההתחייבויות וההון 
 
 
 
 

. סווג מחדש* 
 
 
 
 
 
 
 

     
שלמה זהר 

ר הדירקטוריון "יו
יק 'צ'בעז צ 

ל "מנכ
שאול מזרחי  

בונאי ראשי חש
 
 
 
 
 
 

 .2009 באוגוסט 13: תאריך אישור הדוחות
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מאוחד  דוח רווח והפסדתמצית 

 
ח "ש ליוניבמי סכומים מדווחים

   
 שה חודשים לולש

שהסתיימו ביום   

 
לששה חודשים  
  שהסתיימו ביום

לשנה 
שהסתיימה 

ם ביו
 וניבי 30  

2009  
 ביוני 30

2008  
 ביוני 30

2009  
 ביוני 30

2008  
 בדצמבר 31

2008  
(  מבוקר)(   בלתי מבוקר)(  בלתי מבוקר)באור  

      הכנסות 
* 885* 425 467* 219 239 7מעסקאות בכרטיסי אשראי 

      רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
 156 72 102 39 53 לחובות מסופקים 

  87  **-  **-  **-  **- אחרות 
  292 258 569 497 1,128 

      הוצאות 
 51 13 39 9 19 הפרשה לחובות מסופקים 

* 359* 169 186* 84 88 תפעול 
 131 58 67 33 34 מכירה ושיווק 

 60 27 28 14 14 הנהלה וכלליות 
  144  73  71  37  38 תשלומים לבנקים 

  193 177 391 340 745 

      וח מפעולות רגילות לפני  רו
 383 157 178 81 99 מיסים 

       הפרשה למיסים על הרווח
  104  49  49  25  27 רגילות מפעולות 

       
       רווח מפעולות רגילות לאחר 

 279 108 129 56 72 מיסים 
חלק החברה בהפסדים מפעולות 

של חברות כלולות  רגילות
      

  **-  **-  **-  **-  **- ת המס לאחר השפע
       

  279  108  129  56  72 רווח נקי 
       

      : רווח בסיסי
       

מפעולות רגילות  רווח נקי למניה
( ח"בש)

  
64.6  

 
51.0  

 
116.9  

 
98.4  

 
254.4  

       
      הערך הנקוב של הון המניות   

  109.8  109.8  109.8  109.8  109.8 ( ח"בש)המשוקלל 
 
 

. סווג מחדש*  
. ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* *
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 על השינויים בהון עצמי דוחתמצית 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

  
הון מניות  

 
עודפים  

  קרן הון
  מהפרשי תרגום

 
כ  "סה

שלושה חודשים שהסתיימה לתקופה של 
( בלתי מבוקר) 2009ביוני  30ביום 

    

 861 6 855* _ 2009באפריל  1יתרה ליום 

( 2)( 2)- - קרן הון מהפרשי תרגום 

  72  -  72  - רווח נקי לתקופה

  931  4  927  *- 2009ביוני  30יתרה ליום 
  

 
הון מניות  

 
 

עודפים  

 
  קרן הון

  תרגוםמהפרשי 

 
 

כ  "סה

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה 
( בלתי מבוקר) 2008ביוני  30ביום 

    

 571-  571* - 2008באפריל  1יתרה ליום 

 (2)( 2) - - קרן הון מהפרשי תרגום

  56  -  56-  רווח נקי לתקופה 

  625  (2)  627*  - 2008ביוני  30יתרה ליום 
  

 
הון מניות  

 
 

עודפים  

 
  קרן הון

  תרגוםהפרשי מ

 
 

כ  "סה
לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  

 (בלתי מבוקר) 2009ביוני  30ביום 
 
 

   

 802 4 798* - 2009בינואר  1יתרה ליום 
* -* -- -  קרן הון מהפרשי תרגום

  129  -  129  -רווח נקי לתקופה 
  931  4  927  *- 2009ביוני  30יתרה ליום 

  
 

הון מניות  

 
 

ים  עודפ

 
  קרן הון

  תרגום מהפרשי

 
 

כ  "סה
לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה  

( בלתי מבוקר) 2008ביוני  30ביום 
    

 519-  519* - 2008בינואר  1יתרה ליום 
( 2)( 2)- -  קרן הון מהפרשי תרגום

  108  -  108  - רווח נקי  לתקופה
  625  (2)  627*  - 2008ביוני  30יתרה ליום 

  
 

הון מניות  

 
 

עודפים  

 
  קרן הון

  תרגוםמהפרשי 

 
 

כ  "סה
לשנה שהסתיימה ביום 

(מבוקר) 2008בדצמבר  31  
    

 519-  519* - 2008בינואר  1יתרה ליום 
 4 4 - - קרן הון מהפרשי תרגום

  279  -  279-  רווח נקי לשנה 
  802  4  798  *- 2008בדצמבר  31יתרה ליום 

 
. ח"מיליון ש 1-ום הנמוך ממייצג סכ* 
 

. הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 תזרימי המזומניםתמצית דוח על 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 

 

לשלושה חודשים 
שהסתיימו ביום 

 2009 ביוני 30

לששה חודשים 
שהסתיימו ביום 

 2009ביוני  30

לשנה  
שהסתיימה ביום  

 2008בדצמבר  31

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 279 129 72 התקופרווח נקי ל

 התאמות הדרושות כדי להציג את 
 :המזומנים מפעילות שוטפת תזרימי

   

    
לתי מחולקים של חברות בחלק החברה ברווחים 

כלולות 
 
-** 

 
-* *

 
-** 

 30 17 9פחת על בניינים וציוד 
 46 39 19הפרשה לחובות מסופקים  

( 26)- - הכנסה מניירות ערך חסומים 
 (11)( 6) (3)נטו , מיסים נדחים

 8( 3) (2) פיצויי פרישה 
שיערוך אשראי מתאגידים בנקאיים וכתבי 

התחייבויות נדחים 
 
1 

 
(1 )

 
-** 

 (5)( 5) (1)נכסים אחרים 
 107 59 25בויות אחרות יהתחי

( 60)- - דיבידנד שהתקבל במזומן  

 368 229 120פעילות שוטפת מו מזומנים נט

    תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים
 (550)( 259) (184)מתן אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק 

 בחייבים אחרים בגין  (עליה)ירידה 
נטו , פעילות בכרטיסי אשראי

 
(220) 

 
(211 )

 
32* 

 60- - דיבידנד שהתקבל במזומן  
 (42)( 12) (10)רכישת בניינים וציוד 

( 500)( 482)( 414)פעילות בנכסים למזומנים נטו 

   : ובהון תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות
 6 50 50 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך

( 7)( 3)( 3)רעון אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן ארוך יפ
 235 77 34נטו , אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים

* 116 253 243נטו , ן פעילות בכרטיסי אשראיה בזכאים בגיעלי
 (6)( 6) - ון וכתבי התחייבות נדחיםרעפי

 344 371 324פעילות בהתחייבויות למזומנים נטו 

 212 118 30עליה במזומנים ושווי מזומנים 
 התקופיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת ה

 
357 269 57 

 הפתקויתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף ה
 

387 387 269 

 
 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 
 

. סווג מחדש* 
. ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* *
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 2009ביוני  30ליום  דוחות הכספייםתמצית הבאורים ל

 
כללי   -1באור 

 
והינה בשליטת בנק דיסקונט  1979נוסדה בשנת "( כאל"או " החברה" -להלן )מ "כרטיסי אשראי לישראל בע .א

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל  -כמו כן מחזיק במניות החברה "(. בנק דיסקונט"להלן )מ "לישראל בע
במותג במותג ויזה מיום הקמתה )החברה פועלת בתחום כרטיסי האשראי "(. בנק הבינלאומי"להלן )מ "בע

על פי חוק הבנקאות " תאגיד עזר"רה הינה החב(. 2002ובמותג מסטרקארד משנת  1991דיינרס משנת 
 .1981-א"התשמ( רישוי)

 
בהתאם לגילויי דעת של לשכת , הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו .ב

 .רואי החשבון בישראל ובהתאם לתקנים של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות
 
כללי דיווח ומדיניות חשבונאית   -2באור 

 
 כללי .א

. באותו תאריך ומחודשים שהסתיילושה שה וששולתקופה של  2009ביוני  30דוחות הביניים נערכו ליום  .1
ולשנה  2008בדצמבר  31יש לעיין בדוחות אלה בהקשר לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום 

 (.הדוחות השנתיים -להלן )שהסתיימה באותו תאריך ולביאורים אשר נלוו אליהם 

 
פרט , פן עקבי ליישומם בדוחות השנתייםי המדיניות החשבונאית יושמו בדוחות ביניים אלה באועיקר .2

 .'ג2לאמור בביאור 
 

 :נתונים לגבי השינויים במדד המחירים לצרכן ושערי החליפין .ב
שעור השינוי  

במדד המחירים 
  לצרכן

באחוזים  

שעור השינוי 
בשער החליפין של 

 ב"של ארההדולר 
 באחוזים 

 3.1 2.1 2009ביוני  30שהסתיימו ביום  לששה חודשים

( 6.4) 2.3 2009ביוני  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

( 12.8) 2.3 2008 ביוני 30שהסתיימו ביום  לששה חודשים

 5.7 1.9 2008ביוני  30לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

( 1.1) 3.8 2008בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

דע לגבי השפעה של תקני חשבונאות חדשים שלפני יישומם מי .ג
  
הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה בדבר , 23חשבונאות מספר תקן  

 
הטיפול ", 23 פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר 2006 בחודש דצמבר

 התקן מחליף את תקנות ניירות ערך "(.התקן"  - להלן" )טה בההחשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שלי
כפי שאומצו בהוראות  ,1996-ו"התשנ ,(הצגת פעולות בין תאגיד לבין בעל שליטה בו בדוחות הכספיים)

התקן קובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות  .הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים
בה ימדדו במועד העסקה לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה לבין בעל השליטה 

הפרש  .הפרש בחובה מהווה במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים .בעסקה ייזקף להון העצמי
שות קרן הון מעסקה בין י" בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף נפרד בהון העצמי שייקרא

 ".לבין בעל השליטה בה
העברת נכס לישות  :כדלקמן ,התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה

נטילת התחייבות של הישות כלפי צד  ;העברת נכס מהישות לבעל השליטה ,או לחילופין ,מבעל השליטה
וויתור בעל  ,על ידי בעל השליטה בה בין הוצאה שיפוי הישות ,על ידי בעל השליטה ,במלואה או חלקה ,שלישי

והלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות  ;במלואו או בחלקו ,השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות
קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין  ,כמו כן .שהתקבלו מבעל השליטה

 . ך התקופההישות לבין בעל השליטה בה במהל
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
 (המשך) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -2באור 
 

לאחרונה הופץ מכתב המפקח על הבנקים בו צוין כי נערכת בחינה מחודשת של הכללים שיחולו על 
על פי . ן ישות לבין בעל שליטה בהתאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בי

בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבוע כי על עסקאות בין תאגיד בנקאי וחברות כרטיסי אשראי לבין , המכתב
: בעל שליטה בהם ועל עסקאות בין תאגיד בנקאי לבין חברה בשליטתו יחולו הכללים הבאים

 
 לאומיים-תקני הדיווח הכספי הבין. 
 ייושמו כללי החשבונאות המקובלים , ית בתקני הדיווח הכספי הבינלאומייםבהיעדר התייחסות ספציפ

בתנאי שהם לא סותרים את תקני הדיווח הכספי , ב"ב החלים על תאגידים בנקאיים בארה"בארה
 .הבינלאומיים

 בתנאי שאינם , 23ב יש ליישם את החלקים בתקן "בהיעדר התייחסות בכללי החשבונאות המקובלים בארה
 .ב כאמור לעיל"לאומיים וגם את הכללים המקובלים בארה-ת תקני הדיווח הכספי הביןסותרים א

למועד פרסום הדוחות טרם פורסמה הוראה סופית של המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים 
 .בנושא ובנוגע לאופן יישומם לראשונה

( IFRS)יים בדבר אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומ, 29מספר תקן חשבונאות  
 

 תקני אימוץ", 29 מספר חשבונאות תקן את בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד פרסם 2006 יולי בחודש
, ערך ניירות לחוק הכפופות ישויות כי קובע התקן"(. התקן" -להלן)(  IFRS" )בינלאומיים כספי דיווח

  IFRS תקני לפי הכספיים וחותיהןד את יערכו, זה חוק של תקנותיו פי על לדווח ומחויבות 1968 -ח"התשכ
 כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים על עדיין חל אינו האמור. 2008 בינואר 1 מיום החל המתחילות לתקופות

בהתייחס לאופן יישום . והנחיותיו הבנקים על המפקח הוראות לפי ערוכים הכספיים שדוחותיהם אשראי
 2009כי במחצית השנייה של שנת , בין היתר, ם הודיעהתקן על ידי תאגידים בנקאיים המפקח על הבנקי

 2009 בחודש יוני .הנוגעים לליבת העסק הבנקאי  IFRS יפרסם את החלטתו לגבי מועד היישום של תקני
דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי " בנושא חוזר על הבנקים הפיקוח פרסם

 בינלאומיים כספי דיווח תקני של הצפוי האימוץ אופןאת אשר קובע ("  IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים 
(IFRS  )אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים ידי על .

  IFRS-ה לתקני בהתאם אשראי כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של לדיווח היעד תאריך, לחוזר בהתאם
: הינו

  ממועד זה ואילך ידרשו התאגידים . 2011בינואר  1 מיום החל  -הבנקאי העסק בליבת שאינם נושאיםב
בהתאם , הבנקאים וחברות כרטיסי אשראי לעדכן את הטיפול החשבונאי בנושאים אלה באופן שוטף

ובהתאם להבהרות שימסרו על ידי , להוראות המעבר בתקנים הבינלאומיים חדשים שיפורסמו בנושאים אלה
 .הפיקוח על הבנקים

 כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל , 2013בינואר  1 מיום החל -הבנקאי עסקה בליבת נושאיםב
הסופית תקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע  ההחלטה. החלטה סופית בנושא זה 2011במהלך שנת 

 .ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית"בארה
 
של הפיקוח  סמכותו תיוותר הבינלאומיים לתקנים ההוראות תאמתה הליך השלמת בחוזר הובהר כי לאחר 

 הוראות לקבוע וכן, הבינלאומיים בתקנים הדרישות ישום אופן לגבי מחייבות הבהרות על הבנקים לקבוע
 בנושאים או בעולם מפותחות במדינות פיקוח רשויות דרישות לנוכח מתחייב הדבר שבהם במקרים נוספות

הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע , בנוסף .הבינלאומיים בתקנים ייחסותהת קיימת לא שלגביהם
 .דרישות גילוי ודיווח

 חברת או בנקאי תאגיד של כספיים דוחות, לעיל כאמור  IFRS-ה תקני לאימוץ היעד לתאריכי עד, לפיכך
בשלב זה לא נקבעו הנחיות . והנחיותיו הבנקים על המפקח הוראות לפי ערוכים להיות ימשיכו אשראי כרטיסי

. כלשהן לגבי הוראות המעבר שיחולו בעת אימוץ התקנים הבינלאומיים לראשונה
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
 (המשך) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -2באור 

 
 - חקיקה בענייני מיסים  .ד
   

  בין , אשר קבע, 2005-ה"התשס, (147' מס)ק לתיקון פקודת מס הכנסה עבר בכנסת חו 2005ביולי  25ביום
. ואילך 2010בשנת המס  25%-הפחתה הדרגתית של שיעור מס החברות עד ל, היתר
תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים )עבר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית  2009ביולי  14ביום 
-הפחתה הדרגתית נוספת של שיעור מס החברות עד ל, בין היתר, עאשר קב, 2009-ט"התשס, (2010-ו 2009
 2009שיעורי מס החברות החלים בשנת המס , בהתאם לתיקונים האמורים. ואילך 2016בשנת המס  18%

בשנת המס , 24%  -2011בשנת המס , 25%  -2010בשנת המס , 26%  -2009בשנת המס : ואילך הינם כדלקמן
 2016ובשנת המס  20%  -2015בשנת המס , 21%  -2014בשנת המס , 22%  -2013בשנת המס , 23%  -2012

השלכת השינוי בשיעורי המס כאמור תקבל ביטוי במסגרת הדוחות . 18%יחול שיעור מס חברות של , ואילך
באופן של קיטון ביתרת נכס מס נדחה והכרה בהוצאות מס בסך של  2009הכספיים לרבעון השלישי של שנת 

. ח"יון שמיל 2-כ
 " ( רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף  2009ביולי  1ביום
יהא שיעור מס  2010בדצמבר  31ועד ליום  2009ביולי  1לפיו בתקופה שמיום , 2009ט "התשס, (הוראת שעה)

 (. קוןהתי –להלן ) 15.5%במקום  16.5%השכר ומס הרווח המוטל על מוסדות כספיים 
 2009בשנת , לאור זאת. 2009שיעור מס הרווח החדש יחול ביחס למחצית מהרווח בשנת , בהתאם לתיקון

 .16.5%שיעור מס הרווח יהא  2010ובשנת  16%שיעור מס הרווח יהא 
חברות המוגדרות ]כתוצאה מכך יועלו שיעורי המס המשוקללים החלים על הכנסות חברות בנות בקבוצה 

.  35.62 %  -2010ובשנת  , 36.21 % -2009בשנת : כדלקמן, [פי חוק מס ערך מוסףכמוסד כספי ל
 30המסים השוטפים והמסים הנדחים ליום , לאור העובדה שהתיקון הושלם למעשה במהלך תקופת הדיווח

. חושבו בהתאם לשיעורי המס המתוקנים 2009ביוני 
 

סיכון , המדידה והגילוי של חובות פגומים: "בנושא םפורסם חוזר המפקח על הבנקי 2007 בדצמבר 31ביום   .ה
על תקני , בין היתר, מבוסס חוזר זה"(. ההוראה"או " חוזרה" -להלן " )אשראי והפרשה להפסדי אשראי

ב ועל הוראות רגולטוריות מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות "חשבונאות בארה
מהווים שינוי מהותי ביחס להוראות הנוכחיות בנושא סווג , חוזרם שבבסיס ההעקרונות המנחי. ב"ערך בארה

על פי החוזר נדרשת החברה לקיים . חובות בעייתיים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו
, בנוסף לאמור לעיל. בהתייחס לתיק האשראי שלה (estimated)הפרשה להפסדי אשראי ברמה מתאימה 

הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי , כחשבון התחייבותי נפרד, רש לקייםעל פי החוזר נד
ההפרשה הנדרשת . כגון התקשרויות למתן אשראי וערבויות, צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים

" הפרשה פרטנית" :לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי תוערך באחד משני מסלולים
ההוראה קובעת כללי חישוב של הפרשה בכל אחד מהמסלולים לרבות , לעניין זה". פרשה קבוצתיתה"ו

. ההנחיות לזיהוי החובות שיטופלו על פי כל אחד מהמסלולים
כללי הכרה , נקבעו בהוראה הגדרות וסיווגים שונים של סיכון אשראי מאזני וחוץ מאזני, בנוסף לכך

כי  חוזרבין היתר נקבע ב. ן כללי מחיקה חשבונאית של חובות בעייתייםבהכנסות ריבית מחובות פגומים וכ
ובעל ערך ( Uncollectable)יש למחוק חשבונאית כל חוב המוערך על בסיס פרטני שנחשב אינו בר גביה 

לגבי . נמוך כדי כך שהותרתו כנכס אינה מוצדקת או חוב בגינו מנהלת החברה מאמצי גביה ארוכי טווח
נקבעו כללי המחיקה בהתבסס על תקופת פיגור שלהם והכל כתלות , כים על בסיס קבוצתיהחובות המוער

חובות של לווים בפשיטת רגל וחובות , חובות שאינם מובטחים, בהיותם של חובות שמובטחים בביטחון
החל , הוראה זו תיושם בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. שנוצרו במרמה

ההוראה לא תיושם למפרע בדוחות . ואילך"( מועד היישום לראשונה" -להלן ) 2010בינואר  1חות ליום מהדו
 . כספיים לתקופות קודמות

למחוק  :בין היתר, במועד היישום לראשונה תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי יידרשו ,לחילופין
, לסווג בסיווג של השגחה מיוחדת ,ונאיתחשבונאית כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים למחיקה חשב

לבטל את כל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו  ,כל חוב אשר עומד בתנאים לסיווג כאמור, או פגום, נחות
בגין כל חוב אשר במועד זה עומד בתנאים המתייחסים וכן לבחון את הצורך בהתאמת יתרת מסים שוטפים 

תרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי התאמות של י .ומסים נדחים לקבל ולשלם
לרבות דרישות קביעת ההפרשה ודרישות , לדרישות הוראה זו 2010בינואר  1אשראי חוץ מאזניים ליום 

 . התיעוד יכללו ישירות בסעיף העודפים בהון העצמי
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
 (המשך) כללי דיווח ומדיניות חשבונאית  -2באור 

 
תאגיד בנקאי וחברת , למרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגוםלעניין זה הובהר כי 

כל עוד שהחוב , 2007בינואר  1אשר אורגן מחדש לפני יום , כרטיסי אשראי אינם נדרשים לסווג כפגום חוב
. עו בהסכם הארגון מחדשאינו פגום בהתבסס על התנאים שנקב

הנובע מהדרישה , ליישום ההוראה צפויות השלכות על מערכת היחסים העתידית שבין החברה ללקוחותיה
החמרה . בסביבה העסקית הקיימת בישראל -ב "ליישם עקרונות המתאימים לסביבה העסקית בארה

בגין חובות בסיווגים שונים בדרישות התיעוד ודרישות להערכה וביצוע ההפרשה להפסדי אשראי הצפויים 
ת להשפיע לרעה באופן מהותי על תוצאות המדווחות של עלולוובגין חשיפות האשראי החוץ מאזניות 

יגדלו , כתוצאה מיישום ההוראה צפוי כי היקף החובות הבעייתיים יגדל, בפרט. החברה ועל מצבה הכספי
היקף , השיפות החוץ מאזניות הקיימות אצלובגין הח חברהיתרות ההפרשה לחובות מסופקים בגין חובות ה

צפוי לקטון בשל מחיקות חשבונאיות אשר לא כרוכות בויתור  חברההחובות המדווחים בתיק האשראי של ה
וכן צפוי קיטון ביתרת העודפים , משפטי ובשל מחיקות הריבית שנצברה ולא שולמה בגין החובות הפגומים

ת ההפרשה הנדרשות לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים למועד היישום לראשונה בגין התאמת יתרו
יישום ההוראה מחייב היערכות ושינויים , בנוסף. ובגין ביטול הכנסות ריבית כאמור ההוראההמוערכים על פי 

, כמו כן. לדיווח על פי העקרונות המוצעים, בשלב זה, שאינן מותאמות -מהותיים במערכות המידע הקיימות 
ת האשראי במסלול הקבוצתי לא ניתנת לביצוע ללא בניית מערכת מידע שתקבע הערכת ההשפעה על יתר

  .את הפרמטרים המובילים לבניית הקבוצות הומוגניות בעלות מאפייני סיכון דומים
בוצע סקר פערים מקדים למיפוי . החברה נערכת ליישום ההוראה תחת אחריות אגף ניהול סיכונים ואשראי

החברה נמצאת בשלב התכנון והאפיון של בניית מאגר . יכי העבודה הקיימיםדרישות ההוראה אל מול תהל
לצורך ביצוע עבודת התכנון ובניית . הנתונים והמודלים הנדרשים לצורך יישום הדרישות בהוראה

החברה צופה כי היא תעמוד בלוחות . החברה התקשרה עם יועצים חיצוניים, ארכיטקטורת פתרון כוללת
 .ם מלא של ההוראההזמנים לצורך יישו

על , שתיושם לראשונהלכ, את השלכות יישום ההוראה, בשלב זה, הנהלת החברה אינה יכולה להעריך
. תוצאותיה הכספיות בעתיד

 
והתקשרויות  התחייבויות תלויות - 3באור 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 בדצמבר 31 יוניב 30 יוניב 30 

 2009 2008 2008 
   סיים חוץ מאזניים  מכשירים פיננ. א
    :מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו 
 6,410 5,434 6,815החברה  באחריותסיכון האשראי  
 13,786 14,288 15,132הבנק  באחריותסיכון האשראי  

 
. לויות ועומדות תביעות שונותכנגד החברה וחברות מאוחדות ת .ב
נכללות בדוחות , יועציהן המשפטייםבהתבסס על חוות דעת , תלדעת הנהלות החברה והחברות המאוחדו 

. דרשותאם נ, הכספיים הפרשות נאותות
 
 הממונה על ההגבלים העסקיים .ג
 

מ "בנק לאומי לישראל בע, בנק דיסקונט, הבינלאומי הבנק , הגישו החברה 2001בתחילת חודש ספטמבר 
בקשות , "(בית הדין: "להלן)ת הדין להגבלים עסקיים לבי"( המבקשים: "כולם ביחד להלן)מ "ולאומי קארד בע

בבקשות התבקש בית . וכן בקשות ליתן להם היתר זמני לפעול לפי הסדר זה, לאישור הסדר כובל ביניהם
להפחתה הדרגתית בשיעורי עמלת , לפי מנגנון שיביא בין היתר, הדין לאשר את שיעורי עמלת המנפיק

 "(. ההסכם: "להלן) 2001בספטמבר  9רט בהסכם בין הצדדים מיום כמפו, המנפיק בקטגוריות הגבוהות
 

במסגרת ההליך הציגו . נתן בית הדין לצדדים היתר זמני לפעול על פי ההסכם 2001בספטמבר  9ביום 
"( הממונה: "להלן)הממונה על ההגבלים העסקיים . המבקשים מתודולוגיה לקביעת שיעור העמלה הצולבת

, לבית הדין הוגשו ארבע התנגדויות לבקשות המבקשים לאישור הסדר כובל .יה שונההתנגד והציג מתודולוג
דחה בית הדין את בקשות , 2002בדצמבר  22ביום . וכן בקשות לביטול ההיתר הזמני שנתן בית הדין

ונתן למבקשים היתר זמני לפעול על פי ההסכם עד להכרעה בבקשה , המתנגדים לביטול ההיתר הזמני
 . ר כובל בהליך העיקרילאישור הסד
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
 (המשך) התחייבויות תלויות - 3באור 

 
תוך שהוא , החלטתו בעניין המתודולוגיה לקביעת העמלה הצולבתאת נתן בית הדין  2006באוגוסט  31ביום 

כי המתודולוגיה הראויה לחישוב עמלת הסליקה  ,בין היתר, בית הדין קבע. מאמץ את עיקרי עמדת הממונה
כי , עוד קבע בית הדין. עלות הבטחת תשלום ועלות מימון האשראי, הצולבת מורכבת מעלות אישור העסקה

, הקטגוריות שיובאו בחשבון לעניין העמלה הצולבת ייקבעו על פי עלויות הבטחת התשלום בעסקאות השונות
עוד קבע בית הדין ששיעורי עמלות אלה . תועלת מהבטחת התשלוםעלות אישור העסקה ועל פי הפקת ה

 2007בספטמבר  6ביום . ככל שהמבקשים יודיעו על רצונם למנות מומחה כאמור, י מומחה חיצוני"יקבעו ע
 2002בדצמבר  22העניק הממונה פטור להסדר הסליקה הצולבת אשר האריך בפועל את ההיתר הזמני מיום 

 .2006 באוקטובר 31עד ליום 
נחתם בין הממונה לבין חברות כרטיסי אשראי והבנקים בעלי המניות בחברות , 2006באוקטובר  30ביום 

, על פי תנאי ההסכם"(. ההסכם)"הסכם לסליקה הצולבת של כרטיסי ויזה ומסטרקארד , כרטיסי האשראי
 2013ביולי  1ביום  ההסכם יכנס לתוקף עם מתן היתר להסכם על ידי בית הדין להגבלים עסקיים ויפקע

ההסכם קובע בין היתר את שיעורי העמלות הצולבות ואת מבנה הקטגוריות של העמלות "(. תקופת ההסכם)"
ההסכם מתווה ירידה הדרגתית של . הצולבות שיחולו על חברות כרטיסי אשראי למשך תקופת ההסכם

מספר הקטגוריות לאורך  צד צמצוםל, 2012ליולי  1מיום  0.875%שיעורי העמלות הצולבות עד לשיעור של 
על חברות כרטיסי אשראי לקשור בין , בין היתר, ההסכם קובע הוראות כלליות האוסרות. תקופת ההסכם

ואוסרות על הרעה של תנאי , סוגים שונים של כרטיסים הנסלקים על ידי כל אחת מהן כלפי בית עסק
עוד קובע ההסכם . ידי בית עסק מסויםהסליקה בעקבות צמצום מספר סוגי הכרטיסים הנסלקים על 

לקשור בין שירות לבית עסק , בין היתר, הוראות האוסרות על הבנקים השולטים על חברות כרטיסי אשראי
לבין תנאי ההתקשרות עם סולק וכן הוראות אשר אוסרות על אפליה בין לקוחות המחזיקים בכרטיס אשראי 

 . יקים כרטיס אשראי של הבנקשהונפק על ידי הבנק לבין לקוחות שאינם מחז
  לאישורו של בית הדין להגבלים עסקיים לצד בקשות למתן היתר 2006באוקטובר  30ההסכם הוגש ביום 

בית . נתן בית הדין להגבלים עסקיים היתר ארעי להסכם  2006באוקטובר  31ביום . זמני והיתר ארעי להסכם
י החלטה "לבת שבהסדר למתודולוגיה שנקבעה עפהדין החליט למנות מומחה לבדיקת התאמת העמלה הצו

המומחה החל בעבודתו . מינתה הממונה מומחה כנדרש, מכוח ההחלטה דלעיל. 2006באוגוסט  31מיום 
הממונה אישרה את  2008ביולי  6ביום . והחברה יחד עם כל חברות כרטיסי האשראי משתפות פעולה עימו

על ידי חברות כרטיסי האשראי והבנקים בעלי  2008י שהוגשה בחודש מא, בקשת הארכת ההיתר הזמני
לתקופה שעד לתום ארבעה חודשים מהיום בו יסיים המומחה את תפקידו , המניות בחברות כרטיסי האשראי

האריך בית הדין את  2008ביולי  9ביום  .2009עד לסוף חודש פברואר , דהיינו, ויסתיים הדיון בעניין חוות דעתו
בית הדין דחה את בקשת המתנגדים לפיצוי . 2009בפברואר  28מני עד ליום תוקפו של ההיתר הז

רטרואקטיבי וקבע שהפער בין שיעור העמלה בהיתר הזמני וזה שייקבע על ידי בית הדין בסוף הדיון יוכל 
. להילקח בחשבון על ידי בית הדין ובעת מתן החלטתו לעניין התנאים לאישור המשך קיומו של ההסדר

 
בקשה להארכת , הגישו שלוש חברות כרטיסי האשראי והבנקים בעלי המניות בהן 2009בינואר  28ביום 

נתקבלה הודעה לפיה הוארך  2009בפברואר  25ביום . 2009באפריל  30תוקפו של ההיתר הזמני עד ליום 
ר נתקבלה החלטה במסגרתה הוארך תוקף ההית 2009באפריל  30ביום  .תוקף ההיתר הזמני עד למועד זה

  .2009באוקטובר  31דהיינו עד ליום , הזמני בששה חודשים נוספים
להערכת תוקפו של ההיתר הזמני עד לתום , הוגשה בקשה מטעם מבקשות האישור 2009באפריל  19ביום 

, הוגשו תגובות מטעם סופר פארם 2009באפריל  27ביום . ארבעה חודשים מסיום חקירתו של המומחה
. הממונה לבקשה זופרטנר ו, סלקום, כללית

עד , לפיה ההיתר הזמני יוארך לתקופה של שישה חודשים, נתקבלה החלטת בית הדין 2009באפריל  30ביום 
. 2009באוקטובר  31ליום 

 
חוות דעת המומחה ובקשות לגילוי מסמכים 

 
ת של סקירה תמציתי: במסגרת חוות הדעת הציג המומחה. הומצאה חוות דעת המומחה 2009בינואר  4ביום 

תיאור של החלטות בית הדין והמתודולוגיה הכללית שנקבעה לצורך חישוב ; שוק כרטיסי האשראי בישראל
תיאור ; המבוססת רובה ככולה על עלות השירותים שמספק המנפיק באופן ישיר לבית העסק, עמלת המנפיק

שיטת ; עמלת המנפיק ושעל בסיס עלותם יש לחשב את, איכותי של אותם שירותים שבית הדין קבע כמזכים
היבטים ; תמחור מבוססת עלויות על פיה יש לחשב את עמלת המנפיק בהתאם למתודולוגיה שקבע בית הדין

בהתחשב במאפיינים הייחודיים של חברות כרטיסי האשראי והענף בו , יישומיים של שיטת התמחור שנבחרה
תן וסיווגן בין עלויות מזכות לעלויות שאינן מהו, מבנה העלויות של שלוש חברות כרטיסי האשראי; הן פועלות

. ודיון בסוגיית הקטגוריות והמתווה הראוי לשינוי העמלה מרמתה הנוכחית לרמתה הנורמטיבית; מזכות
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 (המשך) התחייבויות תלויות - 3באור 
 

לפיה על החברה להודיע לבית הדין אם בכוונתה לחקור , בבית הדיןהתקבלה החלטה  2009בינואר  11ביום 
הודיעה החברה לבית הדין כי בכוונתה לחקור את  2009בפברואר  11ביום  .את המומחה על חוות דעתו

גם יתר הצדדים להסכם המשולש והמתנגדים להסכם המשולש הודיעו על כוונתם לחקור את . המומחה
לקראת מועד . 2009ביוני  7נקבע מועד לחקירת המומחה ליום  2009ברואר בפ 12בהחלטה מיום  .המומחה
בדבר ויתור , מ"מ וישראכרט בע"כ בנק הפועלים בע"הוגשה הודעה על ידי ב, 2009ביוני  4ביום , החקירות

בית הדין התבקש להורות למומחה , בהתאם. הצדדים על חקירת המומחה ועל הגשת סיכומי טענות בשלב זה
. עד למתן חוות דעתו הסופית, בעבודתו לשלב השנילהמשיך 

. יבוטל 2009ביוני  7כי מועד החקירות שהיה קבוע ליום , קבע בית הדין 2009ביוני  4בהחלטה מיום 
לפיה לא היתה שותפה לבקשת הצדדים , הגישה מסטרקארד הודעת הבהרה לבית הדין 2009ביוני  8ביום 

היא איננה מתנגדת לכך שלא תתקיימנה בשלב זה חקירות , על פי כןאך אף , לוותר על חקירתו של המומחה
  . של המומחה

הודעה ובקשה מטעם , האחד"(: בקשות הגילוי" -להלן )בפברואר הוגשו לבית הדין שני מסמכים  24ביום 
במסגרת בקשה זו התבקש בית הדין להורות לשלוש חברות האשראי . פרטנר בנוגע לחוות דעת המומחה

ר בכר בתצהירים ערוכים "לבסס את התשתית העובדתית שמסרו לד( ביניהם החברה)השולטים בהן  והבנקים
שירותי בריאות , אשר הוגשה מטעם סופר פארם, בקשה להורות על גילוי מסמכים ,השני. ומאומתים כדין
, דער בכר להעביר לידיהן את כל המי"במסגרת בקשה זו התבקש בית הדין להורות לד. כללית וסלקום

. לבקשה' ואשר מתייחסים לעניינים מפורטים בנספח א, המסמכים והתרשומות שקיבל ממבקשות האישור
באפריל  26החברה להשיב לבקשות הגילוי עד ליום  נדרשה 2009באפריל  1לפי החלטת בית הדין מיום 

ות הגילוי על במסגרתה הודיעה על התנגדותה לבקש, הגישה החברה את תשובתה 2009במאי  6ביום  .2009
. מ"מ וישראכרט בע"דרך הצטרפות לתשובה לבקשות הגילוי אשר הוגשה מטעם בנק הפועלים בע

את  2009במאי  10הממונה הגישה ביום . מ לבקשות הגילוי"התנגדו בנק הפועלים וישראכרט בע, בתשובתם
ריאות כללית שרותי ב, אשר הוגשה מטעם סופר פארם, התנגדותה לבקשה להורות על גילוי מסמכים

בה הביעו גם הם , קארד את תגובתם לבקשות הגילוי-הגישו בנק לאומי ולאומי 2009במאי  11ביום . וסלקום
שרותי בריאות כללית וסלקום את תגובתם , הגישו סופר פארם 2009במאי  25ביום  .את התנגדותם לבקשות

באותו היום הגישה פרטנר את , בבדבד . לתגובות המבקשות והממונה לבקשתם להורות על גילוי המסמכים
. תגובתה לתגובות לבקשתה להגשת תצהירים

כי הן אינן עולות בקנה אחד עם החלטת בית , דחה בית הדין את בקשות הגילוי בקובעו 2009במאי  27ביום 
עמלה צולבת בין , הכנסות הסליקה הן פונקציה של עמלות סליקה מבתי עסק .הדין בעניין מינוי המומחה

לירידה בשיעור העמלה הצולבת צפויה להיות השפעה . ות כרטיסי אשראי ומחזורי הסליקה של החברהחבר
 .על שיעורי עמלות הסליקה מבתי עסק

 
אישרו ועדת ביקורת ודירקטוריון החברה תכנית תגמול  2009י יונבחודש   -תכנית תגמול למנהלים בכירים. ד

תהליך . ה על ידי ועדת כח אדם תוך הסתייעות ביועץ חיצוניתכנית התגמול האמורה גובש. למנהלים בכירים
. גיבוש תכנית התגמול כלל הגדרת מדדים ויעדים ארגוניים ניהוליים שמהם נגזרים הבונוסים השנתיים

 .בחינתם נעשתה באמצעות ניתוחי תרחישים הן לאור נתוני שנים קודמות והן לאור תחזיות החברה לעתיד
אשר נמדדים באמצעות מספר פרמטרים )ם קשורה לביצועי החברה מידי שנה הזכאות לבונוסים שנתיי

. תוך השוואה לביצועי חברות כרטיסי האשראי האחרות בישראל( המודדים שיעורי שינוי משנה לשנה
 

ופסגות מימון "( פסגות מימון" -להלן )מ "פסגות מימון ופקטורינג בע, התקשרו החברה 2009בינואר  5ביום   .ה
במסגרתו ייסדו החברה ופסגות מימון חברה , בהסכם"( פסגות" -יחדיו להלן )מ "בע( 2006)רינג ופקטו

ושל ( 75%)בבעלות משותפת של החברה "( כאל פקטורינג" -להלן )מ "חדשה בשם כאל פקטורינג בע
 1ל תמורת סך ש"( הפעילות" -להלן )אשר תרכוש את פעילות הפקטורינג של פסגות , (25%)פסגות מימון 

, בתום שלוש שנים ממועד ההשלמה ובתום ארבע שנים ממועד ההשלמה"(. העסקה" -להלן )ח "מיליון ש
לרכוש את מלוא החזקות פסגות מימון בחברה המשותפת בהתאם , חודשים 12למשך , תעמוד לחברה הזכות

אזי , CALL-ככל שלא נוצלה אופציית ה"(. CALLאופציית " -להלן )לנוסחאות מימוש שנקבעו בהסכם 
לחייב את כאל לרכוש , חודשים 12למשך , תעמוד לפסגות מימון הזכות, בתום חמש שנים ממועד ההשלמה

במסגרת  .ממנה את מלוא החזקות פסגות מימון בחברה המשותפת בהתאם לנוסחה שנקבעה בהסכם
כישה הר. ח"מיליון ש 150ההסכם החברה תעמיד קו אשראי לכאל פקטורינג בסכום שלא יעלה על 

ובכך להרחיב את פעילותה בתחום האשראי העסקי , מאפשרת לחברה כניסה ישירה לתחום הפקטורינג
. הושלמה העסקה, לאחר שהתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה 2009באפריל  7ביום  .בנקאי-החוץ
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
ילות בכרטיסי אשראי חייבים בגין פע - 4באור 

 
 שיעור ריביתח "סכומים מדווחים במיליוני ש

  ממוצעת שנתית
בדצמבר  31 ביוני 30

 2009       2008        2008  
  

ליתרה  
 ליום

לעסקאות 
בחודש 
 האחרון

  (מבוקר)      (רבלתי מבוק)

 % %    

 5,025 4,909 5,212- - (  2( )1)חייבים בגין כרטיסי אשראי 

 1,778 1,460 1,962 11.7 11.4(  3)שראי למחזיקי כרטיס א
 199 207 275 4.0 4.0( 4)אשראי לבתי עסק 

 7,002 6,576 7,449  סך הכל  

 151 115 190  הפרשה לחובות מסופקים : בניכוי

     סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס  
 6,851 6,461 7,259  אשראי ולבתי עסק 

* 41 69 65  וארגונים בינלאומיים י אשראי חברות כרטיס

 74 72 78  הכנסות לקבל 
 12 12 7  אחרים  

 6,978 6,614 7,409  סך כל חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

      
 3,991 3,796 4,149  ת בנקים אחריומזה ב   ( 1)
ח "עסקאות בתשלומים ע, ין עסקאות רגילותכולל יתרות בג. ללא חיוב ריבית -חייבים בגין כרטיסי אשראי ( 2)

 . בית העסק ועסקאות אחרות
, אשראי שהועמד בכרטיסי אשראי מתגלגל, כולל העמדת אשראי לעסקות קרדיט -אשראי למחזיקי כרטיס ( 3)

 . אשראי ישיר והלוואות אחרות
 יוניב 30ח ביום "מיליוני ש 177-ו 2009 יוניב 30ח ביום "מיליוני ש 190כולל ניכיון שוברים לבתי עסק בסך ( 4)

שלא עמדו בתנאי סילוק התחייבות לבית עסק על פי , 2008בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש 173-ו, 2008
. FAS140הוראות 

 28-ו 2009 יוניב 30ח ביום "מיליוני ש 20כולל מקדמות לבתי עסק כנגד שוברי כרטיסי אשראי בסך , כמו כן
  .2008בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש 23-ו 2008 יוניב 30ח ביום "מיליוני ש

 
 
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  - 5באור 

 
בדצמבר   31  ביוני   30  ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

       2009        2008         2008  

  (מבוקר)       (רבלתי מבוק)  
    

 *5,159 *5,212 5,263 (1)בתי עסק 
* 283* 86 420כרטיסי אשראי וארגונים בינלאומיים חברות 

 15 16 17 הכנסות מראש
 39 40 41הפרשה לנקודות 

 26 33 34 הוצאות לשלם

    
 5,775 5,387 5,522 

 
 ביוני 30יום ח ב"ש יונימיל 235-ו 2009ביוני  30יום ח ב"ש יונימיל 323בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך ( 1)

שעמדו בתנאי סילוק התחייבות לבית עסק על פי הוראות , 2008בדצמבר  31-ח ב"ש ליונימי 275-ו ,2008
FAS140 .

 
.סווג מחדש* 
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
לפי הוראות המפקח על הבנקים לימות ההון ה - 6באור 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
הקצאת הון בגין החשיפה "ו" יחס הון מזערי"בדבר  314-ו 311וראות המפקח על הבנקים מספר מחושב בהתאם לה

". לסיכוני שוק
 2008בדצמבר   31 2008 ביוני 30 2009 ביוני 30 

( מבוקר)( בלתי מבוקר)( בלתי מבוקר) 

יתרות  יתרות  
 יכוןס

יתרות  יתרות
 יכוןס

יתרות  יתרות
 יכוןס

        :ס ההוןהון לצורך חישוב יח. 1

  801  624  929  הון ראשוני
        : הון משני
  24  22  15  עליוןהון משני 

  825  646  944  כ הון כולל"סה
        

       שיעור: יתרות משוקללות של סיכון. 2
       שקלולסיכון אשראי  

       : נכסים
 54 269 41 206 77 387 20% קדונות בבנקיםימזומנים ופ

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 אשראי

 
100% 

 
3,260 

 
3,260 

 
2,818 

 
2,818 

 
2,987* 

 
2,987 

חייבים בגין פעילות כרטיסי 
( יםבאחריות הבנק)אשראי 

 
20% 

 
4,149 

 
830 

 
3,796 

 
759 

 
3,991 

 
798 

 26 26- -  26 26 100% ניירות ערך
 - (2)- ( 2) - (2) 0% השקעות בחברות כלולות 

 149 149 132 132 144 144 100% בניינים וציוד
 64 64 54 54 73 73 100% נכסים אחרים

- - - - -  2 0%עודף מקדמות מס הכנסה 

 4,078 7,484 3,804 7,004 4,410 8,039  כ נכסים"סה

       מכשירים חוץ מאזניים 
עסקאות שבהן היתרה מייצגת 

 סיכון אשראי
 

0% 
 

6,815 
 
- 

 
5,434 

 
 -

 
6,410 

 
- 

 10 10 10 10 9 9 100%ערבות להבטחת אשראי 

 4,088 13,904 3,814 12,448 4,419 14,863 כ נכסי סיכון אשראי "סה

 69 - 143-  66 -  (ח"שע) סיכון שוק 
 4,157 13,904 3,957 12,448 4,485 14,863  כ נכסי סיכון"סה

   
 %-ב 

  
 %-ב 

 

  
 %-ב 

 

  *19.3  15.8  20.7  יבי סיכוןיחס ההון הראשוני לרכ
  *19.9  16.3  21.0  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש 
י המפקח על הבנקים "ע

  
9.0 

  
9.0 

  
9.0 

 
 

 
 

.הוצג מחדש* 
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י  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשרא - 7באור 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 לשנה שהסתיימה   לששה חודשיםלשלושה חודשים  
שהסתיימו ביום  

  ביוני 30
 שהסתיימו ביום 

ביוני    30
ביום 

  בדצמבר 31
 2009 2008 2009 2008 2008 
 (מבוקר)(   בלתי מבוקר)        
      

     : הכנסות מבתי עסק
* 617* 305 314* 157 159עמלות בתי עסק 
  27  12  25  6  16הכנסות אחרות 

 644 317 339 163 175ברוטו  -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
      

  (179)  (91)  (83)  (46)  (42)בניכוי עמלות למנפיקים אחרים  
 465 226 256 117 133נטו  -סך כל ההכנסות מבתי עסק 

      
     : הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי

 235 117 113 61 58עמלות מנפיק  
 136 60 73 30 35עמלות שירות 

* 38* 17 20* 9 11ל "עמלות מעסקאות בחו
  11  5  5  2  2הכנסות אחרות 

     סך כל ההכנסות בגין מחזיקי 
  420  199  211  102  106כרטיסי אשראי 

      
     סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי  

  885  425  467  219  239י אשרא
      
 

.סווג מחדש* 
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 2009ביוני  30דוחות הכספיים ליום תמצית הבאורים ל

 
 מגזרי פעילות - 8באור 

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
   2009ביוני  30שה חודשים שנסתיימו ביום לולש             
כ מאוחד  "סהאחר  מגזר הנפקה  מגזר סליקה   
(  בלתי מבוקר)   

    : מידע על הרווח וההפסד
    : הכנסות

 239-  106 133הכנסות עמלות מחיצונים 
  -  -  55  (55)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  239  -  161  78סך הכל 
    רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

  53  -  47  6לחובות מסופקים 
  292  -  208  84סך הכנסות 

 88-  50 38ות תפעול הוצא
  38  -  38  -תשלומים לבנקים 

     
  72  -  45  27רווח נקי 

     
 
 
 
 
   2008ביוני  30לשלושה חודשים שנסתיימו ביום              
כ מאוחד  "סהאחר  מגזר הנפקה  מגזר סליקה   
(  בלתי מבוקר)   

    : מידע על הרווח וההפסד
    : הכנסות

 219- * 102* 117ת עמלות מחיצונים הכנסו
  -  -  61  (61)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  219  -  163  56סך הכל 
    רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

  39  -  35  4לחובות מסופקים 
  258  -  198  60 סך הכנסות

 84-  50* 34הוצאות תפעול 
  37  -  37  -תשלומים לבנקים 

     
  56  -  48  8 וח נקירו

     
     
 

.סווג מחדש* 
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(: המשך)מגזרי פעילות   -8באור 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
   2009ביוני  30לששה חודשים שנסתיימו ביום              
כ מאוחד  "סהאחר  מגזר הנפקה  מגזר סליקה   
(  בלתי מבוקר)   

    : מידע על הרווח וההפסד
    : הכנסות

 467-  211 256הכנסות עמלות מחיצונים 
  -  -  108  (108)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  467  -  319  148סך הכל 
    רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

  102  -  89  13לחובות מסופקים 
  569  -  408  161סך הכנסות 

 186-  110 76הוצאות תפעול 
  71  -  71  -תשלומים לבנקים 

     
  129  -  80  49רווח נקי 

     
 
 
 
 
   2008ביוני  30לששה חודשים שנסתיימו ביום              
כ מאוחד  "סהאחר  מגזר הנפקה  מגזר סליקה   
(  בלתי מבוקר)   

    : מידע על הרווח וההפסד
    : הכנסות

 425- * 199* 226הכנסות עמלות מחיצונים 
  -  -  121  (121)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  425  -  320  105סך הכל 
    רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

  72  -  64  8לחובות מסופקים 
  497  -  384  113 סך הכנסות

 169- * 106* 63 הוצאות תפעול
  73  -  73  -תשלומים לבנקים 

     
  108  -  88  20 רווח נקי

     
     
 

.סווג מחדש* 
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 2009ביוני  30באורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 
(: המשך)מגזרי פעילות   -8באור 

 
ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
   2008בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום                        
סך הכל מאוחד  אחר  ר הנפקה  מגזמגזר סליקה   
(  מבוקר)   

    : מידע על הרווח וההפסד
    : הכנסות

 885- * 420* 465הכנסות עמלות מחיצונים 
  -  -  237  (237)הכנסות עמלות בינמגזרים 

  885  -  657  228סך הכל 
    רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

 156-  136 20לחובות מסופקים 
  87  87  -  -סות אחרות הכנ

  1,128  87  793  248סך הכנסות 
 359- * 234* 125הוצאות תפעול 

  144  -  144  -תשלומים לבנקים 
     

  279  65  153  61רווח נקי 
     
 
 

. סווג מחדש* 


