
 

 

 

 3122 תוכן העניינים
 

  

 4 דוח דירקטוריון 

 68 סקירת הנהלה 

 82 דוחות כספיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 3122דוח דירקטוריון 
 

 8 תאור עסקי החברה

 9 ות ההכנסות וההוצאותהתפתח

 : התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 23 מיסוי

 24 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 25 ההון מבנה

 26 ניהול סיכונים

 II 35באזל 

 37 הנדבך השלישי – IIבאזל 

על השווי ההוגן של המכשירים  השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית
 הפיננסיים

 

42 

 43 קווי התפתחות כלכליים עיקריים 

 44 מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 53 הסכמים מהותיים

 54 וגעת לפעילות כרטיסי אשראיחקיקה הנ

 57 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי 

 59 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

 :5 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 :5 הליכים משפטיים

 :5 מצב ההצמדה והתקופות לפירעון של הנכסים וההתחייבויות

 61 עיקריות פעילות חברות מוחזקות

 61 פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים

 61 ביקורת פנימית

 63 ההנהלה והדירקטוריון

 67 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

 

 

 



 3122סקירת הנהלה 
 

 

 :6 מידע רב תקופתי -מאזן מאוחד 

 71 מידע רב תקופתי -דוח רווח והפסד מאוחד 

 72 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

 74 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 76 ים זריםיגילוי בדבר חשיפה למוסדות פיננס

 76 מידע רב רבעוני -מאזן מאוחד 

 77 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד 

 78 ר הדירקטוריון"יוהצהרת 

 79 הצהרת החשבונאי הראשי

 :7 ל דיווח כספיבדבר בקרה פנימית עוההנהלה  דוח הדירקטוריון
 



 

 

 

 3122דוחות כספיים 
 

 

 73 דוח רואי החשבון המבקרים

 75 של החברה מאזן

 76 דוח רווח והפסד של החברה

 77 דוח על השינויים בהון 

 78 דוח על תזרימי המזומנים של החברה

 79 ביאורים לדוחות הכספיים
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 דירקטוריון החברהחברי 
 
 
 

 1ר"יו, ראובן שפיגל

 1ר"יו, יובל גביש

 2יוסי ברסי 

 יחזקאל דסקל

 איתי חזן

 עמוס עמירן

 ישעיהו פרי

 אילן שגב

 

                                                 
שסיים במועד זה את כהונתו כיושב  דוד ישראלבמקומו של מר  ומונה, 2011 ביולי 4נבחר ביום מר שפיגל  1

שסיים את תפקידו ומונה במקומו של מר שפיגל  2012בינואר  5מר גביש נבחר ביום  .ראש דירקטוריון החברה
 .במועד

 .2011ביולי  4נבחר לתפקידו ביום   2
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 2011בדצמבר  31דוח הדירקטוריון ליום 

 
הדוחות הכספיים ולפרסם את אשר הוחלט ל, 2012בפברואר  21בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 

והחברה "( החברה"או " דיינרס"להלן )מ "של חברת דיינרס קלוב ישראל בע( הדוחות: להלן)המאוחדים 
  .2011בדצמבר  31המאוחדת שלה לשנה שנסתיימה ביום 

 
 תיאור עסקי החברה

 
 רקע כללי ומבנה הקבוצה –חברת דיינרס 

. י חוק החברותוהינה חברה פרטית לפ 1957נוסדה בשנת "( החברה: "להלן)מ "דיינרס קלוב ישראל בע
תאגיד "החברה הינה . החברה עוסקת בתפעול כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלום ומוצרים פיננסיים

 .1981 –א "התשמ( רישוי)על פי חוק הבנקאות " עזר
דיינרס הינה זכיינית של רשת דיינרס קלוב הבינלאומית ופועלת בשני תחומי פעילות עיקריים המהווים את 

 .הנפקת כרטיסי אשראי וסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי :ליבת פעילותה
, הכוללים מנפיק, השימוש בכרטיסי אשראי כאמצעי תשלום מתאפשר בהתקיים שילוב של מספר גורמים

במערכת של הסכמים נפרדים , אשר קשורים בינם לבין עצמם, (מחזיק הכרטיס)בית עסק ולקוח , סולק
ובין בעקיפין מכוח חברותם של הסולק והמנפיק בארגון הבינלאומי , בין בהסכמים ישירים)ובלתי תלויים 

הוא המהווה את התשתית להעברת , מערך ההתקשרויות האמור(. כיון ביחס למותג כרטיס האשראיימעניק הז
 .המידע הרלוונטי לשם הסדרת התשלומים בעסקאות שתמורתן שולמה באמצעות כרטיסי אשראי

עמלות הנובעות מתפעול כרטיסי אשראי ומתן פתרונות תשלום וכן הכנסות החברה מורכבות בעיקר מ
ופועלת , מ"החברה מחזיקה בחברת דיינרס מימון בע. מהכנסות מימון מאשראי המשולמות על ידי לקוחותיה

 .  למתן חלק מהשירותים ללקוחותיה באמצעותה
 

 :להלן תרשים גרפי המתאר את שלבי העסקה בכרטיס אשראי
 

 
וכן , ל"התקפים בארץ ובחו" דיינרס"החברה מנפיקה משווקת ומתפעלת במישרין כרטיסי אשראי מסוג 

 .קשורה בהסכמי הנפקה משותפת עם בנקים בהסדר
 .החברה משמשת גם כסולק וגם כמנפיק, מתוקף הזיכיון הבלעדי שניתן לחברה בארץ

וכן , ת מתפעול כרטיסי אשראי ומתן פתרונות תשלוםהכנסות החברה מורכבות בעיקר מעמלות הנובעו
  .מחזיק הכרטיס ובית העסק: מהכנסות מימון מאשראי המשולמות על ידי לקוחותיה

כאשר , מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל משתמשים בכרטיסי אשראי כאמצעי תשלום 80%-כ, להערכת החברה
היו  2011בדצמבר  31ביום , להערכת החברה. וכרטיסי אשראי בארנק 2.1-הצרכן הישראלי מחזיק בממוצע כ

אלף בתי עסק ורשתות בישראל מאפשרים רכישות באמצעות  70 -כ, כמו כן. מיליון כרטיסים 7.2-בישראל כ
 . כרטיסי אשראי

 
 השליטה בחברה

 
מ "עובר למועד פרסום הדוחות הכספיים בעלת השליטה בחברה הינה חברת כרטיסי אשראי לישראל בע

 51%-המקנות זכויות ל, נקוב כל אחת של החברהח "ש 1מניות רגילות בנות  5,100-המחזיקה ב, (אלכ: להלן)
ישראל -מ ואלון החזקות בריבוע כחול"מחזיקות במניות החברה דור אלון פיננסים בע, כן-כמו. מרווחי החברה

-המקנות זכויות ל, בהתאמה, ח נקוב כל אחת של החברה"ש 1מניות רגילות בנות  3,675-ו 1,225-מ ב"בע
 .בהתאמה, מרווחי החברה 36.75%-ו 12.25%

 סולק

 בית עסק

 עמלה צולבת

 עמלת

 בית עסק

 תמורה

 תמורה

 

 שרותים/מוצרים

 תמורה

 מחזיק כרטיס

 מנפיק
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 ההכנסות וההוצאותהתפתחות 

 
 :ההוצאות וההפרשה למס, להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי ההכנסות

 

  2011 2010 

 138 140 כ הכנסות"סה

 101 89 מעסקאות בכרטיסי אשראי
י הפסד הוצאות בגיןרווח מפעילות מימון לפני 

 אשראי
 

51 
 

37 
   

 91 85 כ הוצאות"סה

 6 2 הפסדי אשראי וצאות בגיןה
 19 15 תפעול

 13 15 מכירה ושיווק

 - - הנהלה וכלליות
 12 10 תשלומים לבנקים

 41 43 דמי ניהול
   

 15 16 הפרשה למסים על הרווח מפעולות רגילות

   

מפעולות רגילות רווח נקי  39 32 

 

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

החברה  עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי
 .הכנסות בגין העמדת אשראיו
 עמלות בית עסק בניכוי )חברה מתחום הסליקה נובעות מהכנסות ממרווח הסליקה הכנסות ה

הכנסות בגין שירותי ניכיון והקדמת , הכנסות מעמלות שירות הנגבות מבתי עסק, (העמלה הצולבת
 .תשלומים לבתי עסק

 
 התפתחות משנה לשנה

 
 עלייה - 2010שנת ח ב"ן שמיליו 138ח לעומת "מיליון ש 140 בסך 2011 תנהסתכמו בש הכנסות החברה

 :המוסבר כדלקמן 1.9%בשיעור של 
מיליון  101עומת לח "מיליון ש 89בסך  2011בשנת הסתכמו הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  .1

 .ה במחזורי ההנפקהרידיהנובעת מ 11.2%ירידה בשיעור של , בתקופה המקבילה אשתקדח "ש

ח "יליון שמ 51בסך  2011הסתכם בשנת  שראיהפסדי א וצאות בגיןפעילות מימון לפני הרווח מ .2
בעיקר מעליה  תהנובע, 37.9%בשיעור של  עלייה, תקופה המקבילה אשתקדח ב"מיליון ש 37עומת ל

 .י החברה"בהיקף האשראי הצרכני הניתן ע
 

 -ח בתקופה המקבילה אשתקד "מיליון ש 91ח לעומת "מיליון ש 85בסך  2011הסתכמו בשנת  הוצאות החברה
 :המוסבר כדלקמן 6.1%בשיעור של  היריד

מיליון  6עומת סך של ח ל"יליון שמ 2בסך של  2011הסתכמו בשנת  - הפסדי אשראי בגיןהוצאות  .1
  .67.1%ירידה בשיעור של , בתקופה המקבילה אשתקד ח"ש

ח בתקופה "מיליון ש 19לעומת , ח"מיליון ש 15בסך של  2011הסתכמו בשנת  - הוצאות תפעול .2
 .19.6%ירידה בשיעור של , שתקדהמקבילה א

ח בתקופה "מיליון ש 13עומת ח ל"מיליון ש 15בסך של  2011הסתכמו בשנת  - הוצאות מכירה ושיווק .3
 .10.1%ה בשיעור של עליי, המקבילה אשתקד

ח בתקופה "מיליון ש 12עומת ח ל"מיליון ש 10בסך של  2011הסתכמו בשנת  -תשלומים לבנקים  .4
 .12.8%בשיעור של  היריד, המקבילה אשתקד

 
, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 15ח לעומת "מיליון ש 16 בסך 2011הסתכמה בשנת הפרשה למיסים 
 .7.3%עליה בשיעור של 
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 (המשך) ההכנסות וההוצאותהתפתחות 

 
 רווח ורווחיות

 
 יהלע - 2010שנת ב ח"מיליון ש 32ח לעומת רווח נקי של "מיליון ש 39בסך  2011הסתכם בשנת  הרווח הנקי
 .22.5%בשיעור של 

 
 .2010שנת ח ב"ש 3,181לעומת , ח"ש 3,895 -הסתכם ב 2011בשנת  הרווח הנקי למניה

 
 .2010בשנת  31.8% לעומת, על בסיס שנתי 28.5% הגיעה לשיעור של 2011בשנת התשואה להון 

 
 

 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
 

 31יום בח "מיליון ש 544לעומת סך של , ח"מיליון ש 840 הסתכם בסך 2011בדצמבר  31ליום  סך כל המאזן
 .54.5%בשיעור של  העליי, 2010בדצמבר 

 
 :להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים

 
  2011 2010 

   
 544 840 סך כל הנכסים 

 394 827 נטו, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
    

 421 680 ייבויותסך כל ההתח
 158 548 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

   
 123 160 המיוחס לבעלי מניות החברההון 

 
 : במועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיסי אשראי 

 
 נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק הכרטיס והתחייבות כלפי בית : לחברה הסולקת נוצרים. 1

 .עסק
 נכס בגין חוב מחזיק הכרטיס או הבנק המנפיק והתחייבות כלפי החברה : וצריםלחברה המנפיקה נ. 2

 .הסולקת
 

 התפתחות משנה לשנה
 

 
, ח"יליון שמ 827בסך של  2011 בדצמבר 31יום הסתכמה ביתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

גידול נובע מרכישת חייבים ה. 1.1של פי בשיעור  העליי, 2010בדצמבר  31יום ח ב"מיליון ש 394לעומת 
 .2011ביולי  1מחברת האם ביום " דיינרס"המיוחסים לפעילות 

 
, ח"מיליון ש 548סך של ב 2011בדצמבר  31יום הסתכמה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי היתרת 

חייבויות הגידול נובע מנטילת הת. 2.4 פי שלה בשיעור עליי, 2010בדצמבר  31יום ח ב"מיליון ש 158לעומת 
 .2011ביולי  1מחברת האם ביולי " דיינרס"המיוחסות לפעילות 

 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 
ח "עסקאות בתשלומים ע, כולל יתרות בגין עסקאות רגילות. ללא חיוב ריבית - חייבים בגין כרטיסי אשראי
מיליון  122לעומת , ח"מיליון ש 481-היתרה הסתכמה ב 2011בדצמבר  31ביום . בית העסק ועסקאות אחרות

 .2.9 פי ה בשיעור שלעליי, 2010בדצמבר  31יום בח "ש
 

, אשראי שהועמד בכרטיסי אשראי מתגלגל, כולל העמדת אשראי לעסקות קרדיט - אשראי למחזיקי כרטיס
מיליון  311לעומת , ח"מיליון ש 355-היתרה הסתכמה ב 2011בדצמבר  31ביום . אשראי ישיר והלוואות אחרות

 .13.9% בשיעור של העליי, 2010בדצמבר  31ח ביום "ש
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 (המשך) התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 
 44לעומת , ח"מיליון ש 22-ב 2011בדצמבר  31יתרת ההפרשה הסתכמה ביום  - הפסדי אשראיהפרשה ל

  .51.4%ה בשיעור של יריד, 2010בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש
ביחס לתקופות קודמות נובעת ממחיקות חשבונאיות עקב יישום לראשונה של  הירידה ביתרת ההפרשה

 .הוראת מדידה וגילוי של חובות פגומים
שיעור ההפרשה המאזנית להפסדי . החברה רושמת הפרשה להפסדי אשראי כנגד יתרת אשראי צרכני

 .2.6%אשראי ביחס לחייבים בגין כרטיסי אשראי הינו 
 

 סי אשראי זכאים בגין פעילות בכרטי
 

מיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  96% וויה י עסקבתהתחייבויות ל 2011בדצמבר  31ביום 
 .2.5פי בשיעור של ה של עליי, 2010בדצמבר  31ח ביום "מיליון ש 152ח לעומת "מיליון ש 524והסתכמו בסך 

 
יתרת הניכיון . לקו על ידי החברהשנס יתרת ניכיון שוברים לבתי עסקהתחייבות לבתי עסק הינה בניכוי 

 .2010בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 1לעומת  2011בדצמבר  31ח ליום "מיליוני ש 5הסתכמה בסך 
 
 

 נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
 

 (באלפים)אשראי מספר כרטיסי 
 

 2011בדצמבר  31מספר כרטיסים תקפים ליום 
 
 כ"סה פעילים כרטיסים לא כרטיסים פעילים 

 104 35 69 בנקאייםכרטיסים 
 117 24 93 חוץ בנקאייםכרטיסים 

 221 59 162 כ"סה
 

 2010בדצמבר  31מספר כרטיסים תקפים ליום 
 
  כ"סה םלא פעילי כרטיסים פעיליםכרטיסים  

 99 28 71 בנקאייםכרטיסים 
 133 26 107 חוץ בנקאייםכרטיסים 

 232 54 178 כ"סה
 

 (ח"מיליוני שב)האשראי המונפקים על ידי החברה יסי אות בכרטעסקר חזומ
 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2011 2010 

 2,689 2,495 בנקאייםכרטיסים 
 1,967 1,733 חוץ בנקאייםכרטיסים 

 4,656 4,228 כ"סה
 
 
בניכוי , לום נדחהכולל עסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס וחיובים בגין עסקאות בתש -" מחזור עסקאות"

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

 .בישראל
 .על ידי החברה שלא במשותף עם הבנקים כרטיסי אשראי המונפקים -" כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים"
 .ובאחריותם כרטיס אשראי המונפק במשותף עם הבנקים שבהסדר -" כרטיס אשראי בנקאי"
 . כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום -" כרטיס תקף" 
 .לפחות פעולה אחת ברבעון האחרוןבו  הצעוכרטיס אשראי שב -" כרטיס פעיל"
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 (המשך) ויותהתפתחויות בנכסים ובהתחייב
 

 רכוש קבוע ומתקנים
 

 מערכות מידע ומחשוב
 

 כללי
 .החברהמערכות המידע והבקרה מצויות בליבת הפעילות ומהוות את עמוד השדרה עליו מתבססת פעילות 

 .מערכות המחשוב של החברה הינן חלק אינהרנטי ממערכות המידע של חברת האם
 .איטניום אועל מחשבי אלפא  ותססומבו -VMSהמערכות הליבה מבוססות על פלטפורמת 

שטחי  PETA 1.4-כשרתים וירטואליים ומנהלות  700, מחשבים פיזיים 400 ל גבימערכות החברה מורצות ע
 .בעסקים ותמיכה בגידול צפוי, עסקים השוטףתפעול האת המאפשרים  ,אחסון

 
אתר פעולות ללקוחות , שיווקיאתר אינטרנט , מענה קולי ממוחשב: שירותים ישירים ללקוח ניתנים באמצעות

 .בעמדות מכירה CalNetעמדות ו (למתן שרות ללקוח) בקניונים Cal Storeעמדות , ובתי עסק
 .לצורך קבלה ועדכון נתונים, שירותים אלה מתממשקים למערכות הליבה של החברה

 .ים גבוהים של אבטחת מידעטגישות חיצוניות למערכות החברה מוגנות בסטנדר
 

בקצב , שנתי להחלפה ושדרוג מערכות מיושנות והקמת תשתיות עדכניות-מיושם מתווה רב, 2010 החל משנת
 .לייצב ולהפחית סיכון בכל מערכות המחשב שתומכות בתחומי העסקים, לשדרג, כדי לייעל ,השקעות מוגבר

 
ונים השבהתאם לנושאים , נעזרת במגוון רחב של ספקים מהארץ ומהעולם( באמצעות חברת האם) החברה

  HP.מבית  VMS-לפלטפורמת הפרט , תלות מהותית בספקיםלה אין ו ,בתחום מערכות המידע ופיתוחן
 

מערכת זו היא בין המערכות . הוטמעה בחברה מערכת פיננסית של חברת אורקל 2011בחודש אפריל 
 .המתקדמות בתחום ויושמה במספר רב של ארגונים בארץ ובעולם

הכספית  שיפור ביכולת הבקרה בתחומים השונים על הפעילותל, בין היתר, אהמערכת החדשה צפויה להבי
קיצור ושיפור ל, קיצור משך סגירת הספרים עקב סגירות גבוהה יותר של הפעילויות במערכתל, בארגון

תאימות ול, שיפור הבקרה התקציביתל, הבקרה בנושא הרכש תוך מעבר לתהליכי דרישות רכש ללא נייר
 . בכלל ודרישות הפרדת תפקידים בפרט ציותישות גבוהה יותר לדר

, ממוכנות בקרות ציותבתחום של יישום  שנים הבאותהפרויקט מהווה תשתית לפרויקטי המשך המתבצעים ב
 .והרחבת מודול הממשקים לביצוע רישום ותחקור חשבונאי מפורט

 
, SOXבכלל היבטי  ERP-לניטור ובקרה על מערכת ה GRCמיישמת החברה מערכת , זהפרויקט בהמשך ל

 .ומערכת גבייה ABCמערכת לניתוח תמחיר במודל 
 

 גיבוי והתאוששות מאסון
כדי לאפשר התאוששות  ,בסטנדרטים ובטכנולוגיות המתקדמות ביותר, הוקם אתר גיבוי חדש 2011בשנת 

 .מהירה בעת אסון והמשך פעילות עסקית שוטפת
 .ת האתר בעת הצורך עם מספר מינימלי של פעולותהפעל –שמשמעותו  standbyהפתרון עובד בשיטת 

 
 אבטחת מידע

 .החברהמהווה מרכיב מרכזי בניהול ובתפעול השוטף והתקין של  החברהמערך טכנולוגיות המידע של 
 .החברהחשיבותו של מערך זה הולכת וגוברת נוכח ההתפתחות הטכנולוגית בשנים האחרונות והשלכותיה על 

 .משאבים רביםשל החברה והיא משקיעה בכך  םיימרכז יםאינטרס ןאבטחתו הינשמירה על המידע ו, לכן
 

 פרויקטים מתוכננים עיקריים
 .פרויקט להחלפת שרתי האלפא בחברה למחשבים מבוססי שרתי איטניום –איטניום  .1
 .ALARICהטמעת מערכת חדשה של חברת  – SWITCH -מערכת אישורים ו .2
 .אורקל מבית  ERP-ה ל פתרוןהטמעת מודול גבייה ש –מערכת גבייה  .3

 
 ,מבוסס על ניסיון העבר בכל הקשור להתפתחות המערכות והיכולות הטכנולוגיות, המידע בפסקה זו

כך שתענינה לדרישות הרגולטוריות , וההשקעה הנדרשת לשם פיתוח מערכות חדשות והתאמת קיימות
 .החברהולצרכים העסקיים של 
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 (המשך) התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 
טרם נכנסו הן אף אם )על הוראות רגולציה הקיימות במועד פרסום הדוחות לעיל מתבסס האמור  בנוסף
וכוונות לתאריך הדוחות הכספיים על תכניות העבודה הידועות וכן  וכאלה שצפוי שיפורסמו בעתיד( לתוקף

 .ימושן יחייב פיתוח או התאמת מערכות מחשבמשעסקיות 
או  פעולות של מתחרים, גייםושינויים טכנול, ולציה שאינם ידועים במועד פרסום הדוחותי חקיקה או רגישינו

 .החברהעשויים להביא לשינויים בתוכנית , התפתחויות מאקרו בארץ ובעולם
 

 רכוש לא מוחשי
 

 רישיונות וזיכיונות
 Diners Club Internationalמאת " דיינרס"דיינרס ישראל הינה בעלת רישיון בלעדי בישראל לשימוש במותג 

Ltd  לתפעול שירותי הנפקה וסליקה של כרטיסי דיינרס בישראל. 
 

 מאגרי מידע
 

וכן של בתי עסק המכבדים את אותם , דיינרס מחזיקה במאגר לקוחות רשום של מחזיקי כרטיסי דיינרס
 .כרטיסים

 
 

 מיסוי
 

 כללי
 

ך חייבות כומש( מ"חוק מע" –להלן )" 1975-ה"לעניין חוק מס ערך מוסף התשל" עוסק"החברה הוגדרה כ
מ ומשכך מוטל על "חברה בת של החברה הוגדרה כמוסד כספי לעניין חוק מע. במס חברות בישראל

 (.15.5%שיעור של  - 2009ביוני  30עד ליום )מהרווח  16%פעילותה מס רווח בשיעור של 
 
 תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין (1)

 

, (תיקון( )הוראת שעה( )רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)ס ערך מוסף מ על פי צו
יהא שיעור מס הערך  2012בדצמבר  31ועד ליום  2011בינואר  1בתקופה שמיום , 2010-א"התשע
 .15.5%במקום  16%, וכן שיעור מס השכר ומס הרווח המוטל על מוסדות כספיים, המוסף

 
החברות ) נו שיעורי המס הסטטוטורי החלים על תאגידים בנקאייםשו, בעקבות התיקונים האמורים

  .בת של החברה הובהם חבר, (המוגדרות כמוסד כספי לפי חוק מס ערך מוסף
 

. 2011ב "התשע -(תיקוני חקיקה)אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס  2011בדצמבר  5ביום 
תיקוני חקיקה ליישום ), לות הכלכליתאשר נקבעה בחוק ההתייע, בהתאם לחוק תבוטל הפחתת המס

ואילך  2012מס חברות החל משנת  ושיעור 2009-ט"התשס( 2010-ו 2009התכנית הכלכלית לשנים 
 .25%יעמוד על 

המסים השוטפים ויתרות המסים הנדחים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלה מחושבים 
  .טל המסלתיקון נבהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק 

 .35.34%שיעור המס הסטטוטורי על תאגיד בנקאי יעמוד על 
 

במסגרתו נקבע כי תקן , לפקודת מס הכנסה 188פורסם תיקון מספר  2012בינואר  12ביום 
לא יחול בקביעת ההכנסה , ("IFRS)אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים " - 29' חשבונאות מס

 .אם יושם לצורך עריכת הדוחות הכספייםאף , 2011-ו 2010החייבת בשנות המס 
 
 היבטי מס של ההוראה בדבר חובות פגומים         ( 2)
 

" סיכוני אשראי והפרשה להפסדי אשראי, מדידה וגילוי של חובות פגומים"יישום ההוראה בדבר 
בחודשים האחרונים מנהלים , בהתאם. מחייב הערכות לטיפול בהיבטי המס של היישום האמור

מגעים עם רשות המסים בנושא עיתוי ההכרה לצרכי , באמצעות איגוד הבנקים, ים הבנקאייםהתאגיד
למיטב ידיעת החברה התגבשו  .מס בהוצאות להפסדי אשראי שתרשם בספרים בהתאם להוראה

 .הבנות עם רשות המיסים בנושא זה אולם טרם נחתם הסכם בענין
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 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 
 המעבר למדידת יחס ההון בהתאם לכללי באזל 

 
הלימות ההון מחושבת על פי הוראת שעה שפרסם המפקח על הבנקים בדבר , 2009בדצמבר  31החל מיום 

עוגנה הוראת השעה , 2010בחודש יוני . 2008בדצמבר  31מיום " מסגרת עבודה למדידה והלימות הון"
חושבה הלימות ההון בהתאם  2009בדצמבר  31עד ליום "(. IIבאזל כללי : "להלן)בהוראות ניהול בנקאי תקין 

, "ין החשיפה לסיכוני שוקהקצאת הון בג"-ו" יחס הון מזערי"בדבר  341-ו 311' להוראות ניהול בנקאי תקין מס
 .בהתאמה

 
 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

 
מהון המניות  49%סגרת העסקה מכרה כאל במ. הושלמה עסקת מכירת מניות דיינרס 2006בדצמבר  18ביום 

בעסקה זו הותנתה חלוקת רווחי החברה בין השותפים בהשגת יעד כמותי של . אלוןשל דיינרס לקבוצת 
 .YOUפעילות מועדון 

 

 2011נחתם בחודש אפריל , YOUבמסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון 
דור אלון אנרגיה , מ"מגה קמעונאות בע, מ"ישראל בערבוע כחול ן החזקות באלו בין כאל לביןמסמך עקרונות 

: להלן במשותף)דור אלון  –מ ומועדון לקוחות רבוע כחול "דור אלון פיננסים בע, מ"בע( 1988)בישראל 
 ודםסכם הקהשונה ה, על פי מסמך העקרונות. חברהבנושא המשך הבעלות המשותפת ב"( קבוצת אלון"

המסמך התווה מחדש . 2015עד תום שנת  YOUוארך הסכם מועדון הוכן  חברהת המשותפת בבנושא הפעילו
פ מסמך "ע. YOUאת חלוקת רווחי דיינרס כך שלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון 

 . מהון המניות של דיינרס נמכרו לקבוצת אלון 49%, העקרונות
 . 2011ביולי  1ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום 

 
 מרכיבי הון

 

 31ח ביום "מיליון ש 123לעומת סך של , ח"מיליון ש 160 הסתכם בסך של 2011בדצמבר  31ההון ליום 
 .30.5%עלייה בשיעור של , 2010בדצמבר 

 31ביום  22.6%לעומת שיעור של ,  19.1%הגיע לשיעור של  2011בדצמבר  31יחס ההון לסך הנכסים ליום 
 .2010בדצמבר 
 16.3%לעומת  16.7%הינו  IIי הוראת באזל "עפ 2011בדצמבר  31ן הכולל והראשוני לרכיבי סיכון ליום יחס ההו

 .2010בדצמבר  31ביום 
 

 הלימות הון וצעדים מתקנים
 

 -בדוחות הכספיים  'ב 9ראה ביאור ) 9% הינו יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים
 .(מפקח על הבנקיםהלימות ההון לפי הוראות ה

  .15%דירקטוריון החברה החליט כי החברה תקיים יחס הלימות הון מינימלי בשיעור של 
 

 דיבידנדים 
 

 .2011בדצמבר  31החברה לא הכריזה על דיבידנדים בשלוש השנים שהסתיימו ביום 
 

 מדיניות הון לתקופת ביניים
 

" חיזוק העמידות של הסקטור הבנקאי"א פרסמה ועדת באזל טיוטת המלצות בנוש 2009בחודש דצמבר 
, 2011והודיעה כי בכוונתה לפרסם חלק מהותי מהשינויים המוצעים כהמלצות סופיות כבר בתחילת שנת 

 .2012בדצמבר  31בתוקף מיום 
הודיע המפקח על הבנקים כי הפיקוח על הבנקים עוקב אחר ההתפתחויות  2010ביוני  30במכתב מיום 

במטרה להתאים אליהן את ההוראות , לבחון את ההמלצות החדשות לאחר שיגובשוומתכוון , בהקשר זה
 .לפי העניין, בארץ

 :בתקופת הביניים שעד להתאמת ההוראות כאמור, במכתב האמור נדרשים התאגידים הבנקאיים
 

  יחס זה יתייחס להון הליבה בניכוי כל הניכויים. ליחס הון הליבה 2010בדצמבר  31לאמץ יעד ליום 
על ". רכיבי ההון –מדידה והלימות הון " 202' לפי הוראת ניהול בנקאי תקין מס, 1נדרשים מרובד ה

 ;7.5%-היעד להיקבע בשיעור שלא יפחת מ
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 (המשך) מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 
 2010עד סוף חודש אוגוסט , להעביר לפיקוח על הבנקים תוכנית עבודה לעמידה ביעד האמור; 

 להימנע מחלוקת דיבידנד אם אינו עומד ביעד האמור, בהעדר אישור מראש מהמפקח על הבנקים 
   .או אם חלוקת הדיבידנד תגרום לכך שלא יעמוד ביעד

 
 

 מבנה ההון
 

 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
   

   1הון רובד 
   

 24 24 הון מניות 
 99 136 עודפים

 123 160  הון כולל כשיר

   
 

 .ח"מיליוני ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
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 ניהול סיכונים
 

 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

 מדיניות ניהול הסיכונים ומטרותיה
נלווים סיכונים  ן זהלסיכו. אשראי ןסיכו הינו בהםששהעיקרי , פעילותה של החברה כרוכה בנטילת סיכונים

 .סיכוני שוק ונזילות, סיכונים משפטיים, סיכונים תפעוליים נוספים כדוגמת
 

מותאמת למדיניות ניהול הסיכונים , כאלבהיותה חברת בת של , מדיניות ניהול הסיכונים של החברה
מכוונת להגדלת תוחלת הרווח כחלק מהאמצעים להשגת היעדים העסקיים שקבעה , הקבוצתית של כאל

 .ן מאושרת ומבוקרתתוך שמירה על רמת סיכו, החברה
 

על מערך הסכמים למתן שירותי תפעול וניהול מול חברת , בין היתר, פעילותה של חברת דיינרס מבוססת
פעילותה של דיינרס שלובה באופן אינהרנטי בתהליכיה העסקיים השוטפים של חברת , מכוח כך. כאל, האם
 (.הפועלים על בסיס קבוצתי)ם בחברת כאל פעילותם של מנגנוני ותהליכי ניהול הסיכוני, כאל לרבות, האם

 
. מדיניות לניהול הסיכונים השונים, בהתאמה לחברת האם, כדי להתמודד עם מכלול הסיכונים קבעה החברה

את הגורמים הרשאים ליצור את החשיפות לסיכונים , פהחשו החברהמדיניות זו מגדירה את סוגי הסיכון להם 
דיווח ניטור ו, בקרה, הערכה, מדידה, זיהויהוגדרו כלים ומנגנונים ל, מו כןכ. ואת סמכויותיהם, או לגדר אותם

מסמכי . בתחומי הסיכון השונים, במסגרת זו הותאמו ואושרו מסמכי תשתית ומדיניות. החשיפה לסיכונים על
 .לשינויים ברגולציה ולפרקטיקה מיטבית מקובלת, בהתאם לצורך, מעת לעת, המדיניות מעודכנים

 
 II בהתאם לנדבך השלישי של באזל  גילויים

נספח לדוח להלן במובאים , IIיצוין כי חלק מהנתונים שגילויים נדרש בהתאם לנדבך השלישי של באזל 
 .המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, הדירקטוריון

בנספח האמור מובאת גם טבלת הקשר בין דרישות הגילוי על פי הנדבך השלישי לבין המידע שנכלל , כמו כן
 .דוחב
 

 הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים -מבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכונים 
 

אשר אומץ ( Enterprise Risk Management Model) הכולל מודל ניהול הסיכונים - מודל ניהול הסיכונים
יר את נועד ליצור איזון בין מעגלים נפרדים הקשורים בניהול הסיכונים ולהגד, והקבוצה החברהעל ידי 

ההנהלה וכן את , הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים כוללים את הדירקטוריון. הקשרים והזיקות ביניהם
הגורמים האחראים לניהול סיכונים ( 2); נוטלי הסיכונים( 1): שלושת המעגלים הקשורים בניהול הסיכונים

 .הביקורת הפנימית (3); בלתי תלוי
אשר אושר בדירקטוריון בחודש , מסמך יסוד לניהול סיכונים קבוצתי מודל ניהול הסיכונים נכלל במסגרת

הגופים השותפים בתהליכי , העקרונות המנחים את ניהול הסיכונים, המסמך קובע את החזון. 2011 סמר
 . בתחומי ניהול הסיכוניםחברת האם וממשקי העבודה עם , הליבה של ניהול הסיכונים

 
נושא באחריות העליונה לקביעת מודל ומדיניות ניהול הסיכונים  חברהה דירקטוריון -דיינרס דירקטוריון 

; הקביעת יעדי ההון של; חברההלימות הון של ה: בכלל זה. בכפוף להוראות הדין, ולפיקוח על יישומם חברהב
קביעת ; קביעת התיאבון לסיכון כחלק מתכנון השימוש בהון ואישור המגבלות לסיכונים הנגזרות מהתיאבון

קביעת האסטרטגיה והמדיניות העסקית המבטיחה עמידה במגבלות התיאבון ; ניות לניהול הסיכוניםמדי
פיקוח ובקרה על ; (כמוגדר במדיניות)כינון המבנה הארגוני ותהליכי הליבה של ניהול הסיכונים ; לסיכון

 .החשיפה לסיכונים ואופן ניהולם
הביקורת , עוץ המשפטייהי, ניהול הסיכונים) חברה האםהדירקטוריון נעזר בגורמים שונים בהנהלת ה

 (.הפנימית ועוד
 

 חברהיוצרות את הסיכונים עבור ה/ יחידות החברה אשר נוטלות (. נוטלי הסיכונים)מעגל בקרה ראשון 
יחידות אלה אחראיות ליישום . ואחראיות לניהול שוטף של אותם הסיכונים במסגרת פעילותן היומיומית

 .מכי המדיניות לניהול סיכונים שונים שהותוו בחברההעקרונות שנקבעו במס
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 ( המשך)ניהול סיכונים 

 
 (מעגל בקרה שני)ניהול ובקרה בלתי תלויים  -מעגל בקרה שני 

 
גיבוש המלצות למדיניות ובחירת כלים מנהל הסיכונים הראשי אחראי ל - CROמנהל סיכונים ראשי 

על של ניהול -פיקוח כולל ותיאום, המלצות בדבר מגבלות חשיפהגיבוש , ותהליכים בתחום ניהול הסיכונים
ניהול סיכונים כולל באמצעות . ובכלל זה בחברה, תרבות ניהול הסיכונים בקבוצת כאלהטמעת ו הסיכונים

גיבוש אחראי מנהל הסיכונים הראשי על , כן-כמו. ובקרה כמפורט מטה (ERM)היחידה לניהול סיכונים כולל 
 . הקצאת ההון בין רכיבי הסיכוןוכן גיבוש המלצות בדבר  הסיכון בפעילויות קיימות וחדשות המלצות לתיאבון

במסגרת מעגל הבקרה , ובקבוצה חברהניהול מכלול הסיכונים בבמסגרת תפקידו אחראי מנהל הסיכונים על 
פלים במערך אשר מטו, למעט סיכונים משפטיים וסיכוני רגולציה, השני ובכלל זה על יישום הנחיות באזל

וסיכוני טכנולוגיות המידע אשר  אשר מטופלים במערך החשבות, סיכוני הדיווח הכספי, עוץ המשפטייהי
 .מנוהלים באגף לטכנולוגיות עסקיות

 
 CRO. -בחברה פועלת יחידת ניהול סיכונים כולל בכפיפות ל - ובקרה( (ERMיחידת ניהול סיכונים כולל 

מהווה מטריה עבור כללי הרגולציה וכללי הציות ו ויה בפעילות העסקיתהינה יחידת מטה בלתי תל היחידה
 . הבנקאי בהם על החברה לעמוד בהקשר של ניהול סיכונים

להבטיח את הבנת  ותאחריתחומי אחריותה של היחידה נגזרים מתפקידי מנהל הסיכונים הראשי וכוללים 
תמיכה ; ותיים לזיהוי ומדידת החשיפה לסיכוניםפיתוח מתודולוגיות וכלים כמותיים ואיכ; הסיכונים בקבוצה

 בחברה ובקבוצהניתוח ודיווח ביחס לחשיפות ; בנוטלי הסיכונים בכל הקשור לניהול הסיכון שבאחריותם
לביצוע הערכת הנאותות  ת היחידהאחראי, כמו כן. לרבות פיקוח ובקרה על חברות בת, לסיכונים השונים

לרבות מדיניות , ניהול הסיכונים ולגיבוש המלצות בתחומי ניהול סיכונים אפקטיביות תהליכי בחינתל, ההונית
 .עודיעד הלימות ההון ו, הגדרה ועדכון של התיאבון לסיכון, ניהול הסיכונים

 
משמשים מעגל בקרה שני  ERM -י הסיכונים הפועלים כחלק מיחידת הבקר – בקרי סיכונים בלתי תלויים

ניהול , ניהול סיכוני אשראי, (ליכים העסקיים ובתהליכי טכנולוגיות המידעבתה)לניהול הסיכונים התפעולים 
מסייעים למנהל הסיכונים בקרי הסיכונים (. ERM Oversight)סיכוני שוק ונזילות וניהול סיכונים כולל 

 ;לרבות על יעילות ואפקטיביות ניהולם, הראשי בפיקוח על הסיכונים
ואחראי על יישום העמידה  CRO-כפוף ל –ואיסור מימון טרור הממונה על החובות למניעת הלבנת הון 

 .בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחלק ממעגל הבקרה השני
ותפקידו לסייע להנהלה ולדירקטוריון לקיים את אחריותם לציות החברה לכל  CRO -כפוף ל  – קצין הציות

 . דרישות הרגולציה בתחום הצרכני
 

משמש את , חברההכפוף לדירקטוריון ה, מערך הביקורת הפנימית - (מעגל בקרה שלישי) גופי הביקורת
לרבות יעילות ואפקטיביות , בביקורת על ניהול הסיכונים, הדירקטוריון וההנהלה כמעגל בקרה שלישי

היא  מעגל הבקרה השנייצוין כי מאחר ובסמכות ובאחריות הביקורת הפנימית לבקר גם את . הבקרות
 . כת למעגל בקרה נפרד מהםמשתיי

 
 

 ניהול סיכוני אשראי
 

עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד  הוברווחיות החברהסיכון אשראי הינו הסיכון לפגיעה בשווי 
 .חברהטחונות שהועמדו על ידם ליבהתחייבויותיהם או עקב הרעה באיכות הלווים ושווי הב

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

הכרטיסים לאחר שהחברה העבירה  לשלם תמורת העסקאות אותן ביצעו באמצעות יכולת לקוחות החברה
 .או לפרוע הלוואות שקיבלו מהחברה/את הזיכויים בגינן לגורמים הרלוונטיים ו

 
מאי תשלום על ידי לקוח בגין עסקה אשר הנובע , הסיכון, לעניין מחזיקי כרטיסים שהונפקו עם בנקים בהסדר

 . יתרחש אם לבנק בהסדר לא תהיה יכולת תשלום כאמור, הוא חויב בה כדין
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 ( המשך)ניהול סיכונים 

 
 אשראי סיכוניניהול המטרות והמדיניות של 

 
קיים מכוונת להבטיח איזון נאות בין הגורמים העס כאלובקבוצת  חברהתפיסת ניהול סיכוני האשראי ב

בקרה , לבין הגורמים העוסקים בפיקוח, היוצרים באופן ישיר את החשיפה לסיכון אשראי ומנהלים אותה
תהליכי ניתוח הערכה , גיבוש המדיניות והמתודולוגיה לניהול סיכון האשראי, ובכלל זה, והערכת סיכונים

 .רמים העוסקים בביקורתלבין הגו, ובקרת סיכונים בלתי תלויה, ודיווח על החשיפות לסיכוני אשראי
 

, IIאת התאמת מדיניות ניהול סיכוני האשראי למתכונת הנדרשת בהתאם להמלצות באזל  מתמקד החברה
, קיומם של תהליכים אפקטיביים לניהול סיכון האשראי, שמטרתה להבטיח את הבנת תפיסת ניהול סיכונים

הוקמה בחברה , 2011של ביע הרביעי במהלך הר, במסגרת זו. לרבות העמידה במגבלות החשיפה שנקבעו
 .יחידת בקרת אשראי במעגל הבקרה הראשון

 
בו פורטה גם  מדיניות האשראיבמסמך בא לידי ביטוי  בחברהיישום המדיניות לניהול סיכוני אשראי 

בתחום  חברהשל ה האסטרטגיית האשראי מתווה את דרכי פעילות .אסטרטגיית האשראי של החברה
שיפור ניהול , באמצעות פירוט שווקי מטרה ויעדים עסקיים, שום התוכנית האסטרטגיתבמסגרת יי, האשראי

למדיניות ניהול סיכוני אשראי המסדירה את החברה פועלת בהתאם . תיק האשראי ואיכותו ותמחור האשראי
מסמך מדיניות האשראי כולל . תחומי האחריות והסמכות של הגורמים השונים המעורבים בניהול הסיכון

תוך )תיאור קווי הפעילות בחברה , כיווני פעילותקרונות והנחיות התומכים בניהול סיכוני האשראי לרבות ע
, הערכות ארגונית לניהול החשיפה, סמכויות אישור מתן אשראי, (אופי החשיפה ומדידתה, הגדרת הלקוח

מותווית על ידי  האשראי ניותמדי. מדיניות לווים וריכוזיות אשראי, מדיניות תמחור, הנחיות ביצוע ומגבלות
 . דירקטוריון החברה ומאושררת על ידו אחת לשנה

המחייב את כל חברות הבת של קבוצת , פועלת במסגרת הטמעת ניהול סיכוני אשראי קבוצתי החברה
את הקווים , בנושאים המהותיים, מדיניות ניהול סיכוני אשראי התואמת ליישום פועלתחברה ה. דיסקונט

הבנק במדיניות  תפיסת ניהול סיכוני האשראי של, בין היתר, הוטמעהבמסגרת זו . בנק דיסקונטהמנחים של 
  .ניהול סיכוני האשראי של החברה

 
את , ברהחניהול סיכוני האשראי מתבצע באמצעות נהלים ותהליכי עבודה המגדירים את כללי החיתום ב

תהליכי אישור , מתודולוגיות עבודה, עדות אשראיסמכויות אשראי ומדרג ו, ניהול תיק האשראי הקיים ובקרתו
תפקידם של כל אלה הינו . מעקב אחר תיקי אשראי ודיווח באמצעות מערכות מידע, בטחונות נדרשים, ובקרה

הנהלים לטיפול  .של סיכון האשראי, ככל הניתן, תוך הפחתה חברהלהבטיח ניהול תקין של תיק האשראי ב
כמו . יות נמצאים בתהליכי עדכון שוטפים במטרה לשפר את ניהול האשראיבאשראי ומערכות המידע הרלוונט

לווים העלולים , מוקדם ככל שניתן, עושה שימוש שוטף בכלי ניתוח ובקרה במטרה לאתר חברהה, כן
 .להתגלות כבעיתיים

 
 אסטרטגיות ותהליכים

 
פיזור נאות של חשיפות וך האסטרטגיה ומדיניות החברה במתן אשראי נועדו להביא להגדלת תיק האשראי ת

בחירה  ;מובנית לפי נהלים מוגדרים מראש בתהליכי מתן אשראיהתנהלות  באמצעות, סיכון האשראי ומזעור
משאבים בהכשרת העוסקים השקעת  ,ןהדירקטוריו מגבלות שקבעהתנהלות לפי  ;מושכלת של לקוחות

 .ת מידע ממוחשבות העומדים לרשותםבקבלת החלטות ובהערכת סיכוני אשראי ושיפור כלי הבקרה ומערכו
 

עוברים בדיקות תקופתיות העל מודלים סטטיסטיים  ,בין היתר, ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס
 .טיב החיזוי ומעודכנים בהתאםשל וקבועות 

  מודלCredit Scoring (C.S.) - סוג כרטיס/פיו נקבע גובה אשראיל, ניקוד ללקוח קביעת . 

  מודל Behavior Scoring(S.B) - ניקוד ללקוח בהתאם להתנהגות בתקופת היותו לקוח  קביעת
 .החברה

, הוחל תהליך תיקוף סטטיסטי לטיב החיזוי של מודלים העיקריים 2011 שנתבמהלך הרביע הרביעי של 
 19בהתאם לעקרונות שהתווה הפיקוח על הבנקים בהנחיה לתיקוף מודלים מיום , המשמשים למתן האשראי

עד סוף המחצית  צפוי להיות מושלםתיקוף המודלים המהותיים המשמשים לדירוג אשראי . 2010טובר באוק
 .2012הראשונה של שנת 

 
ית המודעות לנזקים אקולוגיים וחברתיים הנגרמים יזאת לאור על, נקבעה מדיניות גם לתחום איכות הסביבה

 . ן זהילהנחיות המפקח על הבנקים בעני כתוצר לוואי של פעילות חברות והרחבת החקיקה בנושא ובהתאם
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 ובכלל זה את רמת החשיפה לסיכוני אשראי, על בסיס רבעוני, באמצעות דוח חשיפות ,ןהדירקטוריון בוח

 םנתוני ;בתיק האשראי מגמות ;חריגה ממגבלות ותוכניות פעולה לתיקון החריגות ;מגבלות שנקבעועמידה ב
 .אשראי והפרשות בגינם נזקיבגין 

 
 1המבנה והארגון של פונקציות ניהול סיכוני אשראי

 
, וכן מערך בקרה, כולל פונקציות ניהול מדורגות ,כחלק מקבוצת כאל, האשראי בחברהסיכון מערך ניהול 

 .התפעול והמעקב אחרי התפתחויות באשראי, פיקוח וביקורת על תהליכי מתן האשראי
 

 מעגל בקרה ראשון
אחראית לניהול מוצרי אשראי המיועדים , עסקים ואשראימחלקת אשראי עסקי באגף  - י עסקיאשרא

 .ללקוחות עסקיים ולניהול השוטף של סיכוני אשראי עסקי בחברה
מחלקת מוצרי אשראי באגף שיווק אחראית לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות  - צרכניאשראי 
אחראית לניהול השוטף של סיכוני אשראי , 2אגף עסקים ואשראיב צרכני מחלקת ניהול אשראי; פרטיים

 .בחברה צרכני
 

בכפיפות ישירה  תחום בקרת סיכוני אשראי ואשראי עסקים באגף םהוק 2011 שנתבמהלך הרביע הרביעי של 
סקירה בלתי  עריכתהאשראי ו יאישור בקרתתהליך במתפקידי היחידה הוגדר שילובה  כחלק. לראש האגף

ניתוח ו לקוחות של במצבם להרעה וסממנים האשראי מתנאי חריגות אחר מעקב, אשראיה תיק תלויה של
 .סיכון האשראי בבקשות אשראי מורכבות

 
תהליך הערכה מחודשת ואשרור של מסגרות אשראי בהתאם לקריטריונים  מעגל הבקרה הראשון מבצע

שרור מתבצעת הכנה ועדכון תיק כאשר לקראת כל דיון א, ומדרג סמכויות שהוגדרו במסמך המדיניות
תקפים לפרק זמן מוגדר כל עוד לא , חדש עסקי אישורי אשראי והסכמות שהתקבלו עבור אשראי. הלקוח

 .נוצלו
 

המדור . במטרה להגיע להסדרי גביה ופירעון חוב, בחברה פועל מדור גביה שתפקידו לטפל בחובות בעייתיים
אך בעת הצורך מתבצע גם טיפול , בתיקי אשראי קטניםמופקד בעיקר על לקוחות קמעונאיים ומטפל 

 .בלקוחות העסקיים
 

 מעגל בקרה שני
באמצעות  CRO-באחריות ה, ניהול הכולל של סיכוני האשראי בקבוצת כאל - ניהול סיכוני אשראי כולל

צות לרבות המל, לרבות הגדרת מתודולוגיה ומדיניות ניהול סיכוני אשראי היחידה לניהול סיכונים כולל
 .למגבלות חשיפה

ובשיתוף הנהלת היחידות האחראיות על הניהול השוטף , באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל, CRO -ה
 וסוקר להנהלה ולדירקטוריון בדבר מגבלות אשראי בהתייחס לפרמטרים שונים ץממלי, של סיכוני האשראי

 .רבעונית בתדירות במגבלות העמידה את
 

 ועסקיים פרטיים לקוחות של הסיכון רמת לחיזוי אמפיריים מודלים בניית - לקוחות מודלים לקביעת דירוג
באמצעות היחידה , CRO-ה באחריות, ומתן דירוג אשראי פנימי לשם כימות סיכוני אשראי ותמיכה בהחלטות

ת אי תוך הפרדה ושמיר, היחידה לניהול סיכונים כוללתיקוף למודלים אלו מתבצע באמצעות . פיתוחלמחקר ו
 . תלות בין הגורמים המפתחים והמתקפים

 
מודל לחישוב הפרשה קבוצתית בהתאם להוראת המפקח על  תבצע תיקוףצפוי לה 2012 שנת במהלך

 .הבנקים בנושא חובות פגומים
 

 מעגל הבקרה השלישי
ור הביקורת הפנימית בודקת את תהליכי איש. מבצעת בדיקות מדגמיות של תיקי אשראי הביקורת הפנימית

מתן אשראי וניהול אשראי ובדיקת תיקי לקוחות ובוחנת האם תהליכי העבודה עולים בקנה אחד עם נהלי 
 .בנוסף עורכת הביקורת הפנימית ביקורות רוחב בנושאי אשראי. חברהה

                                                 
1
 .לעיל "ניהול סיכונים כולל"פירוט בפרק גם ראה  
" ניהול סיכונים כולל"ראה פרק  2011, במהלך רבעון שני, אופן ניהול סיכון האשראי בחברהלעניין שינוי המבנה הארגוני בדבר  2

 .לעיל
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 מערכות מדידה ודיווח על סיכוני אשראי

 
 .כרטיסי האשראי ומבטיחה עמידה במסגרות שהוגדרו בחברה מערכת המנהלת באופן ממוכן את מסגרות

של בנק ישראל  313הוראה )מערכת ממוכנת לניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות רגולציה בחברה , בנוסף
ממכלול קווי הפעילות , עבור לווה וקבוצת לווים ,תהמערכת מחשבת את סך החשיפה הכולל(. IIובאזל 

פת על המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של לווה בודד ומאפשרת ביצוע ניטור ובקרה שוט
 :באמצעות, וקבוצת לווים

 ממכלול קווי הפעילות, קבוצת לווים/ מנוע סכימת חבויות המציג את החשיפה הכוללת של לווה. 

 קבוצת לווים/ מנגנון אוטומטי להפקת התראות בגין מגבלות חשיפה ברמת לווה. 
  אשראי ללקוח ומנוע החלטה למתן אשראי בהתאם לדירוגמודלים למתן דירוג. 

 
 הפחתת סיכון האשראי 

ערבות בנקאית כמפחית חשיפה ללקוחות בעלי כרטיסי בנק בהסדר כך /החברה עושה שימוש באחריות
פרק להשפעה הכמותית ראה )שיתרות האשראי ללקוחות אלו משוקללים במשקל הסיכון של בנקים בהסדר 

 (.השלישי להלן הנדבך – IIבאזל 
 

 חובות בעיתיים
בהנחיית בנק ישראל בנושא חובות מבוצע בהתאם לסיווגים שנקבעו " חובות בעייתיים"זיהוי וסיווג אשראים כ

 .2007בדצמבר  31פגומים מיום 
 

 סוגיות רגולציה בנושא ניהול סיכון האשראי
 

, ין ניהול סיכון אשראייהוראות בענהפיץ הפיקוח על הבנקים טיוטה של תיקון ה, 2011באוקטובר  6ביום 
הפיקוח הבהיר כי עדכון ההוראות . במסגרת עדכון הוראות ניהול בנקאי תקין והתאמתן להמלצות ועדת באזל

שברובן המכריע מוכרות לתאגידים , ין זה מהווה הסדרה של דרישות וציפיות הפיקוח מתאגידים בנקאייםיבענ
 .העדכון מחדד את אותם סטנדרטים ומוסיף הבהרות כאשר נדרש. הבנקאיים ומיושמות על ידם מזה זמן

 
 :ה הרלבנטית כיום לחברה הינההטיוט, מבין הטיוטות שהופצו

מבנה ניהול , בין היתר, בה הוגדרו, "עקרונות לניהול סיכון אשראי"בנושא , 310' הוראת ניהול בנקאי תקין מס
גע לניהול סיכוני האשראי בין הגורמים השונים בתאגיד וחלוקת סמכויות בנו, הסיכונים הנדרש מתאגיד בנקאי

נדרשת מעורבות , לפיה לצורך ניהול אובייקטיבי של סיכון האשראי, הטיוטה מבוססת על הגישה. הבנקאי
, שהאחריות לעריכת מדיניות אשראי, בין היתר נדרש בטיוטה. גבוהה של גורם בלתי תלוי ביחידות העסקיות

 .תוטל על פונקצית ניהול הסיכונים, להפסדי אשראי לסיווג ולקביעת הפרשות
 

של התאמה של מסמכי מדיניות האשראי לעקרונות שנקבעו בתהליך  החברה החלה 2011שנת  מהלךב
לנושא צמצום , ריתבין ה, ההתאמה התייחסה". הדירקטוריון"החדשה בנושא  301בהוראת ניהול בנקאי תקין 

 . 2012במהלך שנת  התהליך צפוי להתבצע המשך. שראימעורבות הדירקטוריון במתן אישורי א
 
 

  ונזילות סיכוני שוק
 

אשראי צרכני ומסחרי כרוכה בנטילת  ומעמידהסולקת של כרטיסי אשראי , הכמנפיקה חברהפעילות 
  .וסיכוני נזילות סיכוני שוק םשביניה, סיכונים

 

  שוקסיכון 
 .וסיכון ריבית( מדד ומטבע)סיס סיכוני ב – סוגים עיקריים 2 -לנחלק  השוקסיכון 
  סיכון ששינויים במדד המחירים לצרכן בישראל ירעו את מצבה הפיננסי של החברה -סיכוני מדד. 
  סיכוני המטבע נובעים . סיכון ששינויים בשערי מטבע ירעו את מצבה הפיננסי של החברה -מטבע סיכוני

 .חשבונאית חשיפה תזרימית וחשיפה, חשיפה תפעולית -ממספר חשיפות 
  הסיכון לפגיעה ברווחי החברה ובהונה כתוצאה משינוי של שיעורי הריבית בשווקים -סיכון הריבית .

ניהול חשיפת  .הפער בין נכסים נושאי ריבית קבועה להתחייבויות נושאות ריבית קבועההסיכון נובע מ
 .הריבית מבוצע בנפרד בכל אחד ממגזרי ההצמדה
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 . הסיכון לרווחי החברה ולהונה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה - סיכון הנזילות

 

 סיכוני שוק ונזילותהמטרות והמדיניות של ניהול 
 

מדיניות זו מגדירה . קבעה החברה מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות, כדי להתמודד עם סיכונים אלו
, את הגורמים הרשאים לגדר אותם בהתאם למגבלות היקף כמותיות, ופהאת סוגי הסיכון להם החברה חש

בקרה ודיווח על החשיפה , כן הוגדרו עקרונות הניהול וכן כלים ומנגנונים למדידה-כמו. ואת סמכויותיהם
 .לסיכונים וחריגה מהמגבלות

תן אפשרות מטרת ניהול סיכוני השוק היא למזער את החשיפות תוך שימת דגש לעלות ההגנה ותוך מ
 . להשארת פוזיציה מוגבלת בהיקפה

 
 אסטרטגיות ותהליכים

 
המהוות ניהול סיכוני השוק מבוצע תוך לקיחת סיכונים מבוקרים בכפוף למגבלות החשיפה המאושרות 

תוך שימוש במכשירים , י הדירקטוריון"בהתאם למדיניות הנקבעת מעת לעת ע, תיאבון החברה לסיכוןב מרכיב
 .ריםפיננסיים מאוש

 
 ניהול סיכוני מערך, 339' ולפי הוראות ניהול בנקאי תקין מס IIבהתאם להוראת באזל  -ניהול סיכונים קבוצתי 

מביא בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברות הבנות שלה והניהול השוטף  האם של החברה השוק והנזילות
 . האם הכולל של סיכוני השוק והנזילות מתבצע בחברה

 
 פונקציות ניהול סיכוני שוק ונזילות מבנה וארגון

 
שגובש ומוודא כי ניהול סיכוני השוק ונזילות ניהול סיכוני שוק ל מסמך מדיניותמאשר את דן ו - הדירקטוריון

מסמך המדיניות מגדיר את עקרונות ניהול הסיכון ואופן  .והאסטרטגיה שנקבעההחברה תואם את אופי והנזילות 
מסמך המדיניות מגדיר גם תרחישי קיצון . ת על החשיפה לסיכוני שוק ונזילותמדידת החשיפה וקובע מגבלו

 . ומגבלות חשיפה בקיצון
והנזילות ומאשר שינויים מוצעים במגבלות החשיפה  בעמידה במגבלות שהוצבו לסיכוני השוק דנה הדירקטוריון דן

 החברהים את יכולת העמידה של לצורך כך מבוצעים מספר תרחישי קיצון ותרחישים אשר בוחנ. במקרי הצורך
 . במצבים קריטיים שונים

 
 מעגל בקרה ראשון

על העמידה  בקרה שוטפת, ניהול שוטף של החשיפה וקביעת יעדי חשיפההפורום עוסק ב - פיננסיפורום 
הפורום הפיננסי בראשות ראש אגף הכספים מתכנס אחת , ככלל. ממגבלות אישור זמני לחריגהומתן  במגבלות

 .לחודש
בריכוז וניתוח המידע בתחומי ניהול  תחום הגזברות במחלקת כספים וכלכלה שבאגף כספים עוסק - תחום גזברות

 .והנזילות וניהול שוטף של החשיפה סיכוני השוק
 

 מעגל בקרה שני
אש ראש אגף כספים ורבראשות , פורום ניהול סיכוני שוק ונזילותפועל  בחברה - ונזילות פורום ניהול סיכוני שוק

 לדירקטוריוןומתן המלצות ונזילות סיכוני שוק לניהול גיבוש מדיניות ומגבלות בעוסק  הפורום. אגף ניהול סיכונים
 .דיון בפעילות השוטפת ושינויים נדרשים בניהול הסיכונים לאור שינויים בשוק ובפעילות החברה, בנושא
 .הפורום מתכנס אחת לרבעון, ככלל .לבחון הפורום דן וממליץ לדירקטוריון על מבחני הקיצון שיש, כמו כן

 
 סיכוני שוק ונזילות מדידת/מערכות דיווח

 

המדידה של החשיפה לסיכוני שוק ונזילות בחברה מבוססת בעיקרה על נתונים המופקים ממערכות הליבה של 
 . ריכוז וניהול הנתונים מבוצע על ידי גזברות החברה באופן ידני. החברה

 
 ו הפחתת סיכוניםא/מדיניות גידור ו

 

במסגרת מגבלות , מדיניות החברה בנושא ניהול סיכוני שוק מבוססת על ניהול החשיפות לסיכוני שוק, כאמור
האמצעים בהם נעשה שימוש לצורך . כמותיות שנקבעו על חשיפות אלו וכן מגבלות כמותיות על מכשירי הגידור

השקעה וגיוס  ;יים נגזרים בכל מגזרי ההצמדהרכישת מכשירים פיננס כוללים, העמידה במגבלות שנקבעו
 .(הלוואות מבנקים במגזרי ההצמדה/פיקדונות)מכשירים פיננסיים לא סחירים 
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 סיכון תפעולי

 

 רקע
 

, טעויות אנוש, סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים, בהוראות בנק ישראל
 .ר תהליכי בידוק ובקרה פנימיים נאותיםהעד

, תהליכים פנימיים שלכשל אי נאותות או סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה מ, בהנחיות וועדת באזל
 :ההנחיות מבחינות בין שבע קבוצות סיכון. או כתוצאה מאירוע חיצוני, אנשים ומערכות

  (קבלת טובות הנאה, גניבה: כגון)מעילה 
  (חדירת גורמים עוינים למערכת המידע, זיוף ומרמה, שוד: כגון)הונאה 
  תלונות על , הפרת חוקי עבודה ובריאות, פיצוי עובדים: כגון)פרקטיקות העסקה ובטיחות במקום העבודה

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

 (כנון מוצרכשל בת
  (אסונות טבע, ונדליזם, טרור: כגון)נזק לנכסים פיסיים 
  (בעיות תקשורת, כשל חומרה או תוכנה: כגון)הפרעות בפעילות העסקית וכשל מערכות 
 (.מחלוקות עם ספקים, דיווח לא מדויק, שגיאות בהכנסת נתונים: כגון)הפצה ותהליכי ניהול , ביצוע 
  ידי החברה רואה בסיכוני הדיווח הכספי אלמנט שמיני נוסף ברשימה זומתודולוגית העבודה שאומצה על .

, או תהליכי עבודה/סיכוני דווח כספי מוגדרים כשיבושים אפשריים באופן התנהלותם של תהליכים עסקיים ו
הדוח הכספי על מכלול הגילויים , דהיינו)המשפיעים באופן ישיר או בעקיפין על הדיווח הכספי בכללותו 

 (. ורים הנכללים במסגרתווהביא
 

באחריות ( וכן על פי ההסכמים עם הבנקים בהסדר)ואשר נושאת על פי חוק , כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי
חשופה החברה לסיכונים מצד גורמים חיצוניים המבקשים להוציא , בגין נזקי שימוש לרעה בכרטיסי אשראי

 . כרטיסים מזויפים ובפרטי כרטיסים בערוצי האינטרנטב, כספים שלא כדין על ידי שימוש בכרטיסים גנובים
במסגרת פעילות החברה כסולקת עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מעסקאות , כן-כמו

חשיפת כשל תמורה הינה חשיפה . בהן מתקיים כשל תמורה ללקוח וחדלות פירעון של בית העסק הנסלק, נדחות
 . תפעולית במהותה

ת פעילותה של תמושת, רטיסי אשראי המנפיקה כרטיסי אשראי וסולקת עסקאות בכרטיסי אשראיכחברת כ
חשופה החברה לסיכונים תפעוליים בתחום מערכות , לאור האמור. החברה באופן מהותי על מערכות המידע שלה

 .'תלות במערכות מידע ובממשקי צד ג, תשתיות, המידע בהיבטי אבטחת מידע
 

 התפעוליים ת של ניהול הסיכוניםהמטרות והמדיניו
 
 ,דירקטוריון החברה שהתווהניהול סיכונים תפעוליים חשיפה ובכאל מתבסס על מדיניות  הסיכון התפעוליניהול 

 שוטפת ובקרה החשיפה מזעור, השוטף ניטורם, הערכתם, הסיכונים זיהויקביעת דרכים אחידות ל: הינן שמטרותיה
תעדוף הטיפול ; התפעוליים הסיכונים בניהול תומך אשר בחברה ותפקודי ארגוני מבנה קיום; בקבוצת כאל

 .השרשת תרבות ארגונית של תחקיר ולמידה מהצלחות וכשלים כאחד ;בסיכונים התפעוליים השונים
 

 אסטרטגיות ותהליכים
 

, החברה עוסקת בהתמדה בנקיטת צעדים ובפיתוח אמצעים לצמצום תופעת השימוש לרעה בכרטיסי האשראי
 . שתוצאתם צמצום משמעותי בתופעת השימוש לרעה בכרטיסי אשראי ובנזקים הנגרמים כתוצאה מכך

בניית מערכות ; פיתוח מנגנוני בקרה ומעקב אחר עסקאות לצורך זיהוי ואיתור עסקאות חשודותלפועלת  החברה
ת להגברת רמת היערכו; הסתברותיות וצמצום מספר העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה

 (.כגון פיתוח כרטיסים חכמים)האבטחה של כרטיסי האשראי באופן המקשה את זיופם 
 

, מציג את החשיפות לסיכונים תפעוליים ומשפטיים, אחת לרבעון דירקטוריוןלהמוגש , מסמך החשיפות התקופתי
 .וכן את תיאור הצעדים שננקטו להפחתתם

י "נסקרים הסיכונים התפעוליים הגלומים בה ע, שה של החברהבטרם יציאה לכל פעילות עסקית מהותית חד
 .ההנהלה והדירקטוריון
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מתמשכים למיפוי מכלול הפעילויות והסיכונים הגלומים בהם ובחינת  תפעולייםהחברה מבצעת סקרי סיכונים 

פערים . בהתייחס לתהליכים עסקיים שונים מבוצעים סקרי הסיכונים בחברה, ככלל. קיום מנגנוני בקרה נאותים
בחברה  - מתודולוגיה סדורהפי ל הפחתת סיכוניםלתוכנית במסגרת מועברים לטיפול העולים מהסקרים 

המיושמת באופן שוטף על פי תעדוף הסיכונים ועל בסיס מתודולוגיה , מתוחזקת תוכנית מרוכזת להפחתת סיכונים
 . נית ההפחתה מוצג לדירקטוריון במסגרת דוח החשיפות הרבעוניסטאטוס תוכ .לניהול תוכניות הפחתה

 
 תהליך של וקיומו, "ונפגע כמעט" מסוג אירועים כולל, כשל אירועי של החברה פועלת לשיפור וחיזוק תרבות דיווח

 .יעיל לקחים הפקת
 

 המבנה והארגון של פונקצית ניהול הסיכון הרלבנטית
 

את המדיניות לניהול סיכונים תפעוליים בכאל ובתוך כך מאשר את אופן הזיהוי  הדירקטוריון מתווה –הדירקטוריון 
 ; תהליכי ההפחתה; והמדידה של הסיכון התפעולי

 
 מעגל הבקרה הראשון

כל מנהל מוקד סיכון . לכל תהליך עסקי בחברה הוגדר אחראי תהליך שהינו מנהל מוקד סיכון –אחראי תהליכים 
 .כונים והבקרות הקיימים בתהליכים שבאחריותואחראי לזהות ולהעריך את הסי

בכל אגף בכאל הוגדר נאמן סיכונים אגפי שמטרתו לסייע ליחידה לניהול סיכונים כולל , ככלל  –נאמני סיכונים 
 .בהתנהלות מול אחראי התהליכים באותו אגף

 
 מעגל הבקרה השני

ובקרה אחראי על גיבוש מתודולוגיה ( ERM)מנהל הסיכונים הראשי באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל 
אופן , מדידה והערכת הסיכונים והבקרות, לרבות לעניין אופן זיהוי, ומדיניות לניהול הסיכונים התפעוליים בכאל

 . ספי דיווח המצריכים דיווח לדירקטוריון בעת התממשות אירוע כשל ועוד, הטיפול בתחקירי אירוע
 

 טבלת גורמי סיכון 
 

נקאיים וחברות כרטיסי האשראי בישראל נדרשים לכלול בדוח טבלת גורמי סיכון אשר ידורגו התאגידים הב
טבלה זו . בינונית או קטנה, השפעה גדולה: בקטגוריות הבאות על פי השפעתם על עסקי התאגיד הבנקאי

 .כאלמתייחסת לסיכונים ברמת קבוצת 
 

נדרש להניח הנחות בדבר , ת השפעתו של סיכוןבכדי להעריך א. קיים קושי רב בהערכת הסיכונים והשפעתם
יש לנקוט משנה , לאור כל האמור לעיל. עוצמת האירוע העתידי ובדבר ההסתברות שאירוע כזה אכן יקרה

 .ובעריכת השוואות בעניין זה בין חברות האשראי, זהירות בבחינת גורמי הסיכון והערכת השפעתם
 

. הינה הערכה סובייקטיבית של הנהלת החברה, ה להלןכפי שתובא בטבל, הערכת הסיכונים והשפעתם
 :כדלהלן, תוך שקלול הסבירות להתממשותם, לצורך הערכה זו הוגדרה השפעתם של הסיכונים

 
ההשפעה הוגדרה כגבוהה במידה והתממשות הסיכון עלולה לגרום לפגיעה מהותית בפעילות   -

 ;החברה
 ;ת הסיכון עלולה לפגוע ביעדיה העסקיים של החברהההשפעה הוגדרה כבינונית במידה והתממשו    - 

ההשפעה הוגדרה כקטנה במידה והתממשות הסיכון עלולה להביא לפגיעה לא מהותית בתוצאות - 
 ;העסקיות של החברה

 

 
  תיאור הסיכון השפעת הסיכון  גורם הסיכון

    
 השפעה כוללת  .1

 של סיכוני אשראי
ברווחיותה כתוצאה מהרעה סיכון לפגיעה בשווי החברה ו קטנה

החברה מפחיתה . ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם
את הסיכון באמצעות קביעת מדיניות אשראי ומגבלות 

מגזרי , לסוגי הלווים, בין השאר, חשיפה המתייחסות
 .בקרות אשראי ועוד, בטחונות, פעילות

    
 סיכון בגין איכות  1.1

 לווים ובטחונות
  קטנה
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סיכון בגין ריכוזיות  1.2

 ענפית
  קטנה

    
סיכון בגין ריכוזיות  1.3

 קבוצת לווים/לווים
  קטנה

    
השפעה כוללת של  .2

 סיכוני שוק
סיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה הנובע משינויים  קטנה

בפרמטרים כלכליים שונים המשפיעים על ערך נכסי 
 . התחייבויותיההחברה או 

    
  קטנה סיכון ריבית 2.1

    
  קטנה סיכון אינפלציה 2.2

    
  קטנה סיכון שערי חליפין 2.3

 
  קטנה סיכון נזילות .3
    
סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כשל של תהליכים  קטנה סיכון תפעולי .4

. םאנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניי, פנימיים
החברה בוחנת באופן שוטף הן את החשיפה לסיכון 

מיישמת בקרות על , התפעולי ואירועי התממשותו
התהליכים השונים ופועלת להבטחת יכולות השרידות 

החברה פועלת למיפוי וכימות מלאים . וההתאוששות שלה
 .של כלל הסיכונים התפעוליים

    
מהיעדר אפשרות לאכוף באופן סיכון להפסד כתוצאה  בינונית סיכון משפטי .5

משפטי קיומו של הסכם או כתוצאה מתביעות משפטיות 
 .כנגד החברה

לחברה לא נגרמו בעבר הפסדים מהותיים כתוצאה 
והיא מעריכה כי הבקרות המשפטיות , מסיכון זה

 .המיושמות על ידה הינן טובות
    
סיכוני חקיקה  .6

 ורגולציה
פתחויות רגולטוריות שונות שינויים בחקיקה וכן הת בינונית

מגבלות על פעילות החברה , בין היתר, מכוחם מוטלות
אשר עלולות , השקעות בסכומים מהותייםחויבות לאו מ/ו

 . להשפיע על תוצאותיה העסקיות
החברה מעריכה כי המעקב שהיא מנהלת אחר שינויי 

 .חקיקה צפויים והיערכותה ליישומם מפחיתה סיכון זה
    
סיכון לפגיעה במצבה העסקי של החברה כתוצאה  בינונית מוניטין סיכון .7

נכונים , מפגיעה בדימוי החברה בעקבות פרסומים שונים
גורמי , משקיעים, בנקים, בעיני לקוחותיה, או שגויים

 . פיקוח ואחרים
החברה פועלת למזעור סיכון זה על ידי פיקוח ובקרה 

ספקים , ותשוטפים על יישום הוראות ונהלים מול לקוח
 . ועובדים
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 IIבאזל 
 

 כללי

החלטותיה . על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות שונות 1974ועדת באזל הינה גוף בינלאומי אשר נוסד בשנת 
קובעות את עקרונות הפיקוח לפיהם יפקחו הגופים , אף שאין להן תוקף משפטי מחייב, והמלצותיה של הועדה

פרסמה ועדת באזל המלצות  2004בחודש יוני . בחלק ניכר ממדינות העולם המפקחים על המערכות הבנקאיות
באזל : "להלן)חדשות שנועדו להבטיח את הרגולציה הראויה בנושא הלימות ההון של הבנקים במדינות השונות 

II .)" המלצות באזל . התפרסם נוסח סופי ומעודכן של ההוראות 2006בחודש יוניII מת מחליפות את ההוראה הקוד
כדי לכלול דרישות הון , 1996שכללה דרישות הון בגין סיכוני אשראי והורחבה בשנת , Iהמכונה באזל , 1988משנת 

 . גם בגין סיכוני שוק
את  IIמרחיבה הוראת באזל , כיוונה בעיקרה להקצאת הון בגין סיכוני האשראי וסיכון השוק Iבעוד שהוראת באזל 

במטרה להגדיל את יציבות , זאת. ושמה דגש רב על איכות ניהול הסיכונים, ההתייחסות גם לסוגי סיכון נוספים
, IIלפיכך כוללת הוראת באזל . המוסדות הפיננסים גם באמצעות הטמעה של תרבות ניהול ובקרה של סיכונים

 .כמפורט להלן, גם שני נדבכים נוספים( הנדבך הראשון של ההוראה)בנוסף לשינוי מהותי באופן חישוב ההון 
 

 יישום המלצות ועדת באזל בישראל

הגישה "על פי  -בישראל " IIבאזל "פרסם המפקח על הבנקים כללים ליישום הנחיות  2007בדצמבר  31ביום 
בדצמבר  31שתחילתה ביום , "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון"במסגרת הוראת שעה בדבר , "הסטנדרטית

2009. 
 : םבנויות משלושה נדבכי IIהוראות באזל 

 מטרתו להרחיב ולשפר את . מגדיר את אופן חישוב יחס ההון לרכיבי הסיכון -דרישות להון מזערי  - הנדבך הראשון
תהליך החישוב של . 1סיכון שוק וסיכון תפעולי, מסגרת המדידה לחישוב דרישות ההון המזערי בגין סיכון אשראי
אשר אינה מאפשרת לתאגיד הבנקאי , הנחיות הלימות ההון לפי הנדבך הראשון מבוסס על מערכת קשיחה של

 .שיקול דעת סובייקטיבי
 הערכה פיקוחית  - הנדבך השני(SREP - Supervisory Review and Evaluation Process ) מדגיש את תהליך

. את איכות ניהול הסיכונים ואת נאותות ההון ביחס לפרופיל הסיכון של התאגיד הבנקאי, הפיקוח והבקרה
דבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לקיים תהליך פנימי להערכת נאותות הלימות ההון ולקבוע במסגרת הנ

במסגרת  .Internal Capital Adequacy Assessment Process "(ICAAP)" -אסטרטגיה להבטחת הלימות ההון 
הסיכונים הן עבור , נדרשים התאגידים הבנקאיים להעריך מחדש את צרכי ההון שלהם ICAAP-תהליך ה

, באופן סובייקטיבי, שטופלו במסגרת הנדבך הראשון והן עבור סיכונים מהותיים שלא טופלו במסגרתו ולקבוע
הסיכונים הנוספים הכלולים בנדבך (. הערכת נאותות ההון)מהי רמת ההון הנאותה הנדרשת אל מול סיכונים אלה 

אשר ניתן לחשב את היקף החשיפה אליהם , שוןשאינם מטופלים במסגרת הנדבך הרא, השני מורכבים מסיכונים
ומסיכונים ( 2סיכון ריבית בתיק הבנקאי, סיכון ריכוזיות: כגון)ואת הקצאת ההון הנדרשת בגינם על בסיס כמותי 

סיכון , סיכון ציות, סיכון מוניטין: כגון)אשר נבחנים במסגרת הבחינה הכוללת של הנאותות ההונית , איכותיים
כמו כן במסגרת הנדבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לערוך תרחישי קיצון לבחינת (. 'וכועסקי  -אסטרטגי 
 .תהליך זה של הערכת הנאותות ההונית יתבצע באופן קבוע ועל בסיס שנתי. מצב ההון

כאשר מסמך סופי מוגש , כחלק מקבוצת דיסקונט ICAAP -החברה יישמה זו השנה השנייה את תהליך ה
 .יקריו נכללים בדוח השנתי המוגש על ידה לבנק ישראללחברת האם וע

 .IIנוסף בגין נדבך  1%-ו Iבגין נדבך  8%-המפקח על הבנקים קבע כי יחס ההון המזערי הכולל לא יפחת מ

 התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת גילוי נאות ולהרחיב את הדיווח לציבור בדבר  -" משמעת שוק" - הנדבך השלישי
באופן שיאפשר לציבור להבין טוב יותר את מכלול הסיכונים להם חשוף , ים בפעילות הבנקהסיכונים הכרוכ

 .האופן בו מנוהלים סיכונים אלה והיקף ההון שהוקצה בגינם, הבנק
 
 תהליך הסקירה הפיקוחי  

פרסם המפקח על הבנקים מסמך בדבר תהליך הסקירה הפיקוחי המתמקד במסגרת תהליך  2010ביוני  20ביום 
משלים את אימוץ , "הערכת נאותות הלימות ההון" 211באופן שיחד עם הוראת ניהול בנקאי תקין , קירה האמורהס

המסמך מפרט בין היתר את הצעדים בהם עשוי המפקח על . על ידי המפקח על הבנקים IIהנדבך השני של באזל 
 .הבנקים לנקוט במהלך תהליך הסקירה הפיקוחי

                                                 
 .I באזל פי על נדרשה לא תפעולי סיכון בגין הון הקצאת 1

 

 הנוצרות החשיפות את ומדא זה סיכון. הבנקאי בתיק הריבית סיכון את גם אלא הסחיר בתיק הריבית סיכון את רק לא להעריך הבנקים נדרשים השני בנדבך 2
 ניירות ברכישת, אשראים במתן הפעילות בו וכלולה הקבוצה של הריבית סיכוני מרבית את הכולל הבנקאי בתיק הבנק של וההתחייבויות הנכסים ניהול במהלך

  .התחייבות וכתבי תפיקדונו ובגיוס ערך
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 ( המשך) IIבאזל 
 

, ה נועד להבטיח כי התאגידים הבנקאיים יקצו הון הולם על מנת לתמוך בכל הסיכונים הגלומים בעסקיהםתהליך ז
וכמו כן לעודד את התאגידים הבנקאיים לפתח ולהשתמש בטכניקות משופרות לניהול סיכונים לצורך ניטור וניהול 

 .סיכוניהם
את צורכי ההון שלהם יחסית לסיכוניהם ויתערב המפקח יעריך באיזה מידה הצליחו התאגידים הבנקאיים להעריך 

 .היכן שיידרש
המפקח מכיר בקשר המתקיים בין סך ההון המוחזק על ידי התאגיד הבנקאי כנגד החשיפה לסיכון ובין חוסנם 

הגדלת סך ההון לא תיחשב לאופציה היחידה , ואולם. ויעילותם של תהליכי ניהול הסיכונים והבקרות הפנימיות בו
כגון , יש לשקול גם אמצעים אחרים לטיפול בסיכון. בסיכונים מוגברים שבפניהם ניצב התאגיד הבנקאילטיפול 

 .ושיפור הבקרות הפנימיות, הגדלת ההפרשות והרזרבות, הטלת מגבלות פנימיות, חיזוק ניהול הסיכונים
 :העקרונות המרכזיים בתהליך הסקירה הפיקוחית הם אלה

 הערכת הלימות הונו הכוללת ביחס לפרופיל הסיכונים שלו ואסטרטגיהלתאגיד הבנקאי יהיה תהליך ל -
 ;לשמירה על רמת ההון

, המפקח יסקור ויעריך את הערכות הלימות ההון הפנימיות והאסטרטגיות של התאגידים הבנקאיים וכן -
 המפקח ינקוט בפעולות. ולהבטיח עמידה בהם הפיקוחיםאת יכולתם לבצע ניטור על יחסי ההון 

 ;חיות הנדרשות במקרה שלא תנוח דעתו מתוצאות תהליך זההפיקו
 המזעריים ויוכל לדרוש מהם הפיקוחיםהמפקח מצפה מתאגידים בנקאיים לפעול מעל ליחסי ההון  -

 ;להחזיק הון מעל לרמה המזערית הנדרשת
 המפקח יתערב בשלב מוקדם כדי למנוע ירידה ברמת ההון מתחת לרמה המזערית הנדרשת לתמיכה -

 וידרוש פעולה מתקנת מהירה במקרה בו רמת ההון אינה, יני הסיכון של תאגיד בנקאי מסויםבמאפי
 .נשמרת או חוזרת לרמתה הנדרשת

 
  .חיזוק הממשל התאגידי בתאגידים בנקאיים - IIבאזל 

 
   IIיישום דרישות באזל 

  הנדבך הראשון

 על בסיס דירוגי אשראי חיצוניים ,דרישת ההון בגין סיכוני אשראי מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית. 

  לפיה מכפילים את , "האינדיקאטור הבסיסי"הקצאת ההון בגין סיכונים תפעוליים מחושבת בהתאם לגישת
יידרשו התאגידים הבנקאיים לעבור לחישוב הקצאת  2012לקראת שנת . ההכנסה הגולמית במקדם קבוע
קווי עסקים שונים תוכפל במקדם שונה לכל לפיה ההכנסה הגולמית מ, הון בהתאם לגישה הסטנדרטית

 .החברה החלה בהיערכות במטרה לעבור לחישוב הקצאת ההון בגישה זו .קו עסקים
 

 הנדבך השני
 : כללה 2011ליישום הנדבך השני בשנת  חברההיערכות ה

 ביצוע הליך ה- ICAAP , 2010בדצמבר  31על בסיס נתוני. 
 הבנקים על הפיקוח ובין, בנק דיסקונט, בין חברת האם דיונים מוהתקיי, 2011 ויולי יוני החודשים במהלך ,

 הסקירה הליך את שמסכם, הבנקים על מהפיקוח מכתבבחברת האם  התקבל ספטמבר ובחודש
 במסגרת, שהתקבלו וההארות ההערות עיקרי את ליישם כתנער ,כחברת בת, חברהה. הפיקוחי וההערכה

 .2012 אפריל חודש סוףתיים ולהיות מוגש לחברת האם עד הסל עתיד אשר, 2011 לשנת ICAAP-ה דוח
  המשך גיבוש תהליך הערכת נאותות ההון(ICAAP) ,לאור תובנות , לרבות שיפור תהליכים ומתודולוגיות

 .בהתאם למדיניות הקבוצתית, SREP-ומשוב מתהליך ה
  מכי המדיניות חברת האםהסיכונים על בסיס אימוץ והתאמת מסגיבוש ועדכון מסמכי המדיניות של ניהול. 

 
 הנדבך השלישי

סיכוני , בנושא ניהול החשיפות לסיכוני אשראי, האיכותי והכמותי, מרחיבות את דרישות הגילוי" IIבאזל "הוראות 
 . שוק והסיכון התפעולי

יכותי מידע א". החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם"גילוי איכותי וכמותי אודות הסיכונים השונים הובא לעיל בפרק 
 בין קושרת אשר טבלה מובאת להלן 26' עמב. וכן בחלקים נוספים בדוח השנתי, וכמותי נוסף מובא בפרק זה

  .הנדרש המידע נכלל בהםוהסעיפים  השעה בהוראת שנכללו הגילוי דרישות מכלול
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 הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

    
הפניות לדוחות  הפניות לדוח דירקטוריון הנושא 

 ייםכספ
 עמוד ביאור עמוד פרק  

      
 15 פרק ניהול הסיכונים תחולת היישום .1

 
  

      
פרק מצב האמצעים ההוניים  מבנה ההון .2

 של החברה והשינויים בהם
 
14 

  

      
פרק מצב האמצעים ההוניים  הלימות ההון .3

 של החברה והשינויים בהם 
 

  IIפרק באזל 

 
13 
 
24 

 
 'ב9

 
102 

      
חשיפת סיכון והערכתו  .4

 גילוי איכותי -
   15 פרק  ניהול הסיכונים

      
 סיכון אשראי  .5

 גילוי איכותי -
 פרק ניהול הסיכונים 

פרק הוראות הדיווח לציבור 
 -של המפקח על הבנקים 

המדידה והגילוי של חובות 
סיכון אשראי , פגומים

 והפרשה להפסד אשראי
 

16 
 
 
 
 
46 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 

95 

 סיכון אשראי  
 גילוי כמותי -

  IIפרק באזל 
נכסים בפרק התפתחות 

 ובהתחייבויות 

27 
 
9 

  

      
ניהול  -פרק ניהול הסיכונים  סיכון שוק וריבית .6

 סיכוני שוק וסיכון נזילות
פרק השפעת שינויים 

היפותטיים בשיעורי הריבית 
 על השווי ההוגן

19 
 
 
 
31 

  

      
 -פרק ניהול הסיכונים  פעוליסיכון ת .7

חשיפה וניהול של סיכונים 
 תפעוליים

 
 
21 

 

  

      
      
 

אשר פורסמה על ידי  ,IIבאזל  של 3 נדבך לפי מסוימות גילוי דרישות יישום השעה בדבר הוראות
קובעת את היקף הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של , 2009באוקטובר  13המפקח על הבנקים ביום 

וכולל דרישות גילוי , הנדבך השלישי עוסק במשמעת שוק. ידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראיתאג
המיועדות לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך מידע משמעותי שכלול בהם לגבי יישום מסגרת 

ובהתאם לכך להעריך את הלימות ההון של , תהליכי הערכת הסיכון, חשיפות הסיכון, ההון, העבודה
דיינרס  -האם בקבוצה עליה חלה מסגרת העבודה חברת דרישות הגילוי מתייחסות ל. אגיד בנקאיהת

 .מ"בע קלוב ישראל
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 (המשך) הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 2010בדצמבר  31 2011 דצמברב 31 

 
יתרות 

 סיכון
 דרישות

 הון
יתרות 

 סיכון
דרישות 

 הון
נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי הנובע 

 :מחשיפות של
   

 
 

 9  95  17 186 חובות של תאגידים בנקאיים
 3  35  *- 2 חובות של תאגידים

 27  301  40 441 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 6  71  3 32 הלוואות לעסקים קטנים

 1  6  1 12 נכסים אחרים
 46  508  61 673  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראיסך 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי הגישה 
 הסטנדרטית

 
6 

 
-* 

 
 3 

 
-* 

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי לפי גישת 
 האינדיקטור הבסיסי

 
277 

 
25 

 
241 

 
22 

 68 752 86 956 וןסך הכל נכסי סיכון ודרישות ה
 

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
 

 יחס ההון לרכיבי סיכון
 בדצמבר 31 

 2011 
 בדצמבר 31

 2010 
 באחוזים 
   

   קבוצת דיינרס. א
   מ וחברה מאוחדת שלה"דיינרס קלוב ישראל בע

 16.3 16.7 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 
 16.3 16.7 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 9.0 9.0 י המפקח על הבנקים"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע
 

 .IIהחברה עומדת בהלימות ההון הנדרשת על פי כללי באזל  2011בדצמבר  31ליום 
 
 

 התפלגות חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
חשיפת סיכון אשראי 

 ברוטו
חשיפת סיכון אשראי 

 (3)ברוטו ממוצעת

 

31 
 דצמברב

2011(1) 

31 
בדצמבר 

2010(2) 

31 
בדצמבר 

2011(1) 

31 
בדצמבר 

2010(2) 

 537  670 538  850 חייבים בגין כרטיסי אשראי
 2,633 2,581 2,546 2,664    (4) ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחות

 10  8 6  12 אחרים 

 3,180 3,259 3,090 3,526  סך הכל
 

 .לפני הפרשות ולפני מפחיתי סיכון, יתרת חוב רשומה לאחר מחיקות (1)
 .ולפני מפחיתי סיכון, יתרת חוב רשומה לאחר מחיקות והפרשות (2)
 .הממוצע חושב על פי יתרות לסוף חמשת הרבעונים האחרונים (3)
 .סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי (4)
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 (המשך) הנדבך השלישי - IIות באזל דריש
 

 (1)סוגים עיקריים של חשיפות אשראי ולפי צד נגדי  התפלגות חשיפות לפי
 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
  2011 בדצמבר 31ליום   

 

 
 

מחזיקי 
  כרטיס

 
 
 

  בתי עסק

 
 
 

  (2)אחר

כ "סה
סיכון 

 אשראי
  מאזני

סיכון 
אשראי 

 חוץ
  (3)מאזני

כ "סה
סיכון 

 שראיא
  כולל

 1,794 1,481 313 1 - 312 תאגידים בנקאיים
 7 6 1 - - 1 תאגידים

 1,621 1,123 498 - - 498 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 92 54 38 - - 38 הלוואות לעסקים קטנים

 12 - 12 12 - - נכסים אחרים

 3,526 2,664 862 13 - 849 סך הכל

 
 

  2010בדצמבר  31ליום   

 

 
 

קי מחזי
  כרטיס

 
 
 

  בתי עסק

 
 
 

  (2)אחר

כ "סה
סיכון 

 אשראי
  מאזני

סיכון 
אשראי 

 חוץ
  (3)מאזני

כ "סה
סיכון 

 אשראי
  כולל

 1,392 1,249 143 143 - - תאגידים בנקאיים
 87 65 22 - - 22 תאגידים

 1,316 1,016 300 - - 300 חשיפות קמעונאיות ליחידים
 289 216 73 - - 73 הלוואות לעסקים קטנים

 6 - 6 6 - - נכסים אחרים

 3,090 2,546 544 149 - 395 סך הכל
 

(1)
 .לפני הפרשות ולפני מפחיתי סיכון, יתרת חוב השומה לאחר מחיקות 

(2)
 .פיקדונות בבנקים ומיסים נדחים 

(3)
 (.CCF)הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי  סיכון אשראי חוץ מאזני 

 
 

 (1)ון פיצול התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפירע
 

 ח"ש במיליונימדווחים סכומים 
  2011 דצמברב 31ליום  
 סיכון אשראי מאזני 

 

 
 

מחזיקי 
 כרטיס

 
 
 

 אחר

 
פריטים 
שאינם 
 כספיים

כ "סה
סיכון 

אשראי 
 מאזני

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 מאזני

כ "סה
סיכון 

אשראי 
 כולל

 3,336 2,664 672 - 3 669 עד שנה
 280 - 180 - - 180 מעל שנה ועד חמש שנים

 - - - - - - מעל חמש שנים

 10 - 10 10 - - ללא תקופת פירעון

 3,526 2,664 862 10 3 849 חשיפות סך הכל
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 (המשך) הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 
 

  2010בדצמבר  31ליום  
 סיכון אשראי מאזני 

 

 
 

מחזיקי 
 כרטיס

 
 
 

 אחר

 
פריטים 
שאינם 
 כספיים

כ "סה
סיכון 

אשראי 
 נימאז

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 מאזני

כ "סה
סיכון 

אשראי 
 כולל

 2,969 2,546 423 - 142 281 עד שנה
 115 - 115 - - 115 מעל שנה ועד חמש שנים

 *- - *- - - *- מעל חמש שנים

 6 - 6 6 - - ללא תקופת פירעון

 3,090 2,546 544 6 142 396 חשיפות סך הכל
 

 :הערות
(1)

בהתאם לתקופות , זומנים העתידיים החוזים הצפויים בגין החשיפותבביאור זה מוצגים תזרימי המ 
 .הנותרות למועד הפירעון החוזי של כל תזרים

י אומדן "אשר פריסתן לתקופות מתבצעת עפ, הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות לחובות מסופקים
 .המתבסס על תקופות האשראי בגינו הן בוצעו

 .ח"ן שמיליו 1-מייצג סכום הנמוך מ*       
 
 

 סכומי חשיפה לפי משקלי סיכון
 

  .להפסדי אשראיניכוי הפרשה לפני ואחרי את פירוט חשיפת האשראי  ותשלהלן מציגאות הטבל
, הטבלה הראשונה בכל תקופת דיווח מפרטת את חשיפת האשראי לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי

 .לאחר הניכוי –והשנייה 
 .המרה לשווה ערך אשראי סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני

 
 טבלת גורמי סיכון 

 
 הפחתת סיכון אשראי פניל ח"שבמיליוני 

 2011 דצמברב 31ליום  
  

0% 
 

20% 
 

50% 
 

75% 
 

100% 
 - 3,265 - - - קמעונאי

 - 91 - - - עסקים קטנים
 7 - - - - תאגידים

 - - - 151 - תאגידים בנקאיים
 12 - - - - נכסים אחרים

 סך הכל
 

- 151 - 3,356 19 
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 (המשך) הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 
 

 טבלת גורמי סיכון 
 

 *לאחר הפחתת סיכון אשראי ח"שבמיליוני 
 2011 בדצמבר 31ליום  
  

0% 
 

20% 
 

50% 
 

75% 
 

100% 
 יתרות 
 סיכון

 441 - 1,621 - - - קמעונאי
 32 - 91 - - - עסקים קטנים

 2 7 - - - - תאגידים
 186 - - 1,644 151 - תאגידים בנקאיים

 12 12 - - - - נכסים אחרים
 סך הכל

 
- 151 1,644 1,712 19 673 

 
 יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעונאית ליחידים אך מסווגת כחשיפה של*    
 .תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון אשראי      
 .ח"מיליון ש 1-הנמוך מ מייצג סכום**  

 
 

 טבלת גורמי סיכון 
 

 הפחתת סיכון אשראי פניל ח"שבמיליוני 
 2010בדצמבר  31ליום  
  

0% 
 

20% 
 

50% 
 

75% 
 

100% 
 - 2,565 - - - קמעונאי

 - 289 - - - עסקים קטנים
 87 - - - - תאגידים

 - - - 143 - תאגידים בנקאיים
 6 - - - - נכסים אחרים

 סך הכל
 

- 143 - 2,854 93 

 
 

 טבלת גורמי סיכון 
 

 *לאחר הפחתת סיכון אשראי ח"שבמיליוני 
 2010בדצמבר  31ליום  
  

0% 
 

20% 
 

50% 
 

75% 
 

100% 
 יתרות 
 סיכון

 301 - 1,316 - - - קמעונאי
 71 - 289 - - - עסקים קטנים

 35 87 - - - - תאגידים
 95 - - 1,249 143 - תאגידים בנקאיים

 6 6 - - - - כסים אחריםנ
 סך הכל

 
- 143 1,249 1,605 93 508 

 
 יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעוניות ליחידים אך מסווגת כחשיפה של * 
 .תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון אשראי   
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הפיננסיים של  השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים
 מאוחדת שלה ההחברה וחבר

 

למעט פריטים לא כספיים , שלה וחברה מאוחדתשווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה  .א
 2011בדצמבר  31ליום ( לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)

 

   מטבע ישראלי 
 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד ח"במיליוני ש

     
 819 8 3 808 פיננסיםנכסים 

     
 673 6 12 655 התחייבויות פיננסיות

     
 146 2 (9) 153 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

     
 

השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של  .ב
 למעט פריטים לא כספיים, חברה המאוחדת שלהוהחברה 

 

   2011ת שנ
 מטבע ישראלי

 
 

 
 

 
 שינוי בשווי הוגן

 ח"במיליוני ש
 

 
 לא צמוד

 
 צמוד

מטבע 
 חוץ

 
 סך הכל

 
 סך הכל

 סך הכל
 באחוזים

       השינוי בשיעורי הריבית
 - - 146 2 (9) 153 גידול מיידי מקביל של אחוז אחד

 - - 146 2 (9) 153 אחוז 0.1גידול מיידי מקביל של 
 - - 146 2 (9) 153 יל של אחוז אחדקיטון מיידי מקב

 

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ *
 

למעט פריטים לא כספיים , שלה וחברה מאוחדתשווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה  .א
 2010בדצמבר  31ליום ( לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)

 

   מטבע ישראלי 
 סך הכל מטבע חוץ מודצ לא צמוד ח"במיליוני ש

     
 533 -* - 533 נכסים פיננסים

     
 419 -* 6 413 התחייבויות פיננסיות

     
 114 -* (6) 120 שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

     
 

השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של  .ב
 למעט פריטים לא כספיים, וחדת שלהחברה המאוהחברה 

 

  
 מטבע ישראלי

 
 

 
 

 
 שינוי בשווי הוגן

 ח"במיליוני ש
 

לא 
 צמוד

 
 צמוד

מטבע 
 חוץ

 
 סך הכל

 
 סך הכל

 סך הכל
 באחוזים

       השינוי בשיעורי הריבית
 - - 114 -* (6) 120 גידול מיידי מקביל של אחוז אחד

 - - 114 -* (6) 120 אחוז 0.1גידול מיידי מקביל של 
 - - 114 -* (6) 120 קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

 
 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ *
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 קווי התפתחות כלכליים עיקריים

 
 2011קווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם בשנת  
 
 התפתחויות בכלכלת העולם 

המדיניות , משבר החובות בגוש האירוהתנהל בעיקר על רקע התפתחות , 2011המסחר בשווקי המניות בשנת 
האירועים הגיאופוליטיים במזרח , ב ובגוש האירו"המוניטארית והפיסקלית בכלכלות המובילות ובפרט בארה

כתוצאה מהגורמים . לצד החשש מהאטה כלכלית בעולם, זאת. התיכון ובצפון אפריקה ורעידת האדמה ביפן
בעוד שבמחצית הראשונה של השנה נרשמה . ובילות בעולםנרשמה תנודתיות במסחר בבורסות המ, האמורים

אשר , הרי שברבעון השלישי רשמו המדדים האמורים ירידות חדות, DAX-ומדד ה 555S&P-עליה במדד ה
. 16%-ירד בכ DAX-ומדד ה, ללא שינוי 555S&P-בסיכום השנה נותר מדד ה. קוזזו בחלקן ברבעון הרביעי

מדד הניקיי היפני והמדד הסיני ירדו , במקביל. 2010בהתאמה בשנת , 14%-ו 13%לעומת עליות של , זאת
 .בהתאמה, 22%-ובכ 19%-בכ 2011בשנת 

בעוד שברבעון הראשון . ב וגרמניה נרשמה מגמה לא אחידה"גם במסחר באיגרות החוב של ממשלות ארה
חרפת משבר על רקע ה, ובפרט ברבעון השלישי, הרי שבהמשך השנה, נצפתה עליה מסוימת בתשואות

ירדו , לצד האטה בכלכלה העולמית, אשר הובילה את המשקיעים לחפש נכסים בטוחים, החובות בגוש האירו
 .ונותרו ברמה נמוכה גם ברבעון הרביעי, התשואות בשיעור חד

העלאת הריבית בגוש , ב"על רקע ההרחבה הכמותית בארה 2011המסחר בשוק המטבעות התנהל בשנת 
, אלו הובילו להיחשלות המטבע האמריקאי מול האירו והפרנק השוויצרי. ים בטוחים יחסיתהאירו וביקוש לנכס

ח "על רקע התערבות הבנק המרכזי של שוויץ במסחר במט, בהמשך השנה. במחצית הראשונה של השנה
התחזק הדולר , בסיכום השנה. התחזק הדולר מול המטבעות האמורים, והחמרה במשבר החובות בגוש האירו

היין היפני . 3%-התחזק הדולר בכ, כאשר מול האירו, למעט היין היפני, כל המטבעות המובילים בעולם מול
לצד ביקושים מקומיים , על רקע שנאת סיכון בעולם, מול כל המטבעות המובילים 2011התחזק בשנת 

 .כתוצאה מהצורך בשיקום המדינה  לאחר רעידת האדמה, למטבע
 
 המשק הישראלי  קווי התפתחות עיקריים של 

תוך , זאת. 2010בקצב הדומה לשנת , 4.8%בשיעור של , נמשכה ההתרחבות בכלכלה המקומית 2011בשנת 
. 2009הייתה הנמוכה ביותר מאז אמצע שנת ( 3.2%)הצמיחה ברבעון הרביעי . האטה בצמיחה מרבעון לרבעון

כמו כן נרשמה האטה בהשקעות . וץנרשמה נסיגה בצריכה הפרטית ובסחר הח 2011ברבעון האחרון של שנת 
 .ההוצאה לצריכה הציבורית צמחה בקצב מהיר, מנגד. בנכסים קבועים

 .2010בסוף שנת  6.3%לעומת , 2011בחודש נובמבר 5.4%לרמה של , שיעור הבלתי מועסקים המשיך לרדת
 ואינפלציה חליפין שערי התפתחות 

יקר על רקע המגמות במסחר במטבעות האמורים התנהל המסחר בשקל מול הדולר והאירו בע 2011בשנת 
פערי הריביות בין ישראל , מחד. בעלי כיווני השפעה מנוגדים, לצד השפעת הגורמים המקומיים, זאת. בעולם

ח בידי בנק ישראל "העודף בחשבון השוטף וצמצום רכישות המט, מצבו הטוב של המשק, למדינות המפותחות
פוליטיים ולרגולציה על המשקיעים הזרים הייתה -לאירועים הגיאו, מנגד. תמכו בייסוף המטבע המקומי

ומול  4%-מול האירו בכ, 7.7%בסיכום שנתי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של . השפעה להיחלשות השקל
במחצית השניה  12%-בולטת החלשות השקל מול הדולר בשיעור של כ. 5%-השער הנומינלי האפקטיבי בכ

 .להתחזקות המטבע האמריקאי מול מרבית המטבעות המובילים בעולם בדומה, זאת. של השנה
 2.7%לעומת אינפלציה בשיעור של , 2.2%על  2011שיעור עליית מדד המחירים לצרכן עמד במהלך שנת 

כאשר במהלך , עליית המדד התרחשה רובה ככולה במהלך המחצית הראשונה של השנה. 2010בשנת 
היו עליית  2011הגורמים העיקריים לאינפלציה בשנת . המדד ללא שינוי הרבעונים השלישי והרביעי נותר

  .השפעתם קוזזה באופן חלקי על ידי ירידה במחירי הפירות והירקות. מחירי הדיור ועליית מחירי האנרגיה
 ומוניטרית פיסקלית מדיניות 

-שהם כ, ח"מיליארד ש 28.6-ב( ללא מתן אשראי)הסתכם הגרעון הממשלתי  2011בשנת  .פיסקלית מדיניות
בהשוואה , עם זאת. 2010בשנת ( מהתוצר 3.7%)ח "מיליארד ש 30.2-זאת לעומת גרעון של כ. אחוזי תוצר 3.3%

החריגה מהיעד . ח"מיליארד ש 3.5מדובר בחריגה של , 2011ליעד הגרעון שתוכנן בחוק בתקציב לשנת 
 .מהתכנון 99%וצאות עמד על בעוד צד הה, בהכנסות 2.6%מפער שלילי של , בעיקר, נובעת

אולם המדיניות , 2.75%לרמה של  0.75%-עלתה הריבית הנומינלית בישראל ב 2011בשנת  .מוניטרית מדיניות
על רקע המשך , במחצית הראשונה של השנה. לא הייתה אחידה, בה נקט בנק ישראל בשנה זו, המוניטרית

, יה הנגזרות משוק ההון והמשך עליית מחירי הדירותהעליה באינפלציה ובציפיות האינפלצ, הצמיחה המהירה
במטרה להתמודד עם התחזקות , במקביל. 3.25%לרמה של , ארבע פעמים, העלה בנק ישראל את הריבית

ונקט במספר צעדים ( בעיקר במחצית הראשונה של השנה)המשיך בנק ישראל ברכישת מטבע חוץ , השקל
המשך עליית מחירי הדירות ומתוך דאגה ליציבות המערכת במטרה להתמודד עם , כמו כן. רגולטוריים

 . הוגבל שיעור המשכנתא בריבית משתנה, הפיננסית בתחום המשכנתאות
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 (המשך)קווי התפתחות כלכליים עיקריים 

 
וירידה באינפלציה בפועל ובציפיות האינפלציה הנגזרות , על רקע ההאטה בכלכלה המקומית, בהמשך השנה

, 0.5%-ירדה הריבית הנומינלית ב, כתוצאה מכך. בנק ישראל במדיניות מוניטארית מרחיבהנקט , משוק ההון
 .ברבעון האחרון של השנה

   ההון שוק 
בו , להוציא הרבעון הרביעי, התאפיינה במגמת ירידה במחירי המניות בבורסה של תל אביב 2011רוב שנת 

על רקע האירועים , בעיקר, התרחשהירידת המחירים . נרשמו עליות במרבית המדדים המובילים
כאשר לאלה נוספה ברבעון השלישי ההשפעה של הירידות החדות בשווקי המניות , הגיאופוליטיים באזור

המסחר ברבעון הרביעי של , מנגד. המחאה החברתית ומסקנות ועדת הריכוזיות וההאטה במשק, בעולם
-בסיכום השנה ירד מדד המניות הכללי בכ. ב וגרמניה"השנה הושפע מהמגמה החיובית בבורסות של ארה

 . 2010בשנת  13%-זאת לעומת עליה של כ, (ברבעון הרביעי 3.7%עליה של ) 22%
רשמו  100-א"ות 25-א"כאשר מדדי ת, הירידות במחירי המניות הקיפו את כל המדדים העיקריים של הבורסה

-ירד בכ 50טק -מדד הבלו, (ברבעון הרביעי 8.5%ירידה של ) 34%-מדד הבנקים ירד בכ, 20%-ירידות של עד כ
לא כולל )ירד ערך השוק של המניות וההמירים , על רקע ההתפתחויות האמורות. 23%-ב 15ן "ומדד הנדל 9%

מיליארד  600-ועמד בסוף חודש דצמבר על כ 2010בהשוואה לסוף שנת  26%-בשיעור של כ( מוצרי מדדים
 .ח"ש

העליה , מהמדיניות המוניטארית של בנק ישראל, בעיקר, הושפע 2011 המסחר באיגרות החוב בישראל בשנת
האירועים הגיאופוליטיים באזור והסדרי החוב של חלק , בשנאת הסיכון כתוצאה מעליית אי הודאות הכלכלית

ירידת תשואות באיגרות החוב , זאת לצד התפתחות האינפלציה במהלך השנה. מהגופים הגדולים במשק
בסיכום . ויישום מסקנות ועדת חודק, עבור השוק המקומי Benchmarkהמהוות , ב"ההממשלתיות של אר

 8%בהמשך לעליה של , זאת. 2.5%-התקופה עלה המדד לתשואה כוללת של איגרות החוב על כל סוגיהן ב
 .2010בשנת 

 אשר, (2010בשנת  6.3%)במדד הכללי של איגרות החוב הממשלתיות  5%העליה במדד שיקפה עליה של 
לעומת עליה )במדד לתשואה כוללת של איגרות החוב הלא ממשלתיות  1%-קוזזה בחלקה על ידי ירידה של כ

הרי שבאיגרות החוב הממשלתיות , באשר להבחנה בין איגרות החוב לפי ההצמדה(. אשתקד 11%-של כ
איגרות החוב ב. 5.2%-כאשר איגרות החוב השקליות עלו ב, 4.3%הצמודות למדד המחירים נרשמה עליה של 

בעוד המדד של איגרות החוב , 1.8%-הלא ממשלתיות ירד המדד של איגרות החוב הצמודות למדד המחירים ב
, בתוך כך. בונד השקלי-במדד התל 5%נרשמה עליה בשיעור של , במקביל. 8%-ח עלה בכ"הצמודות למט

 .הממשלתיותנרשמה עליה במרווח התשואות בין איגרות החוב הקונצרניות לאיגרות החוב 
בעוד שבמחצית . האטה ניכרת 2011בגיוסי ההון באמצעות איגרות החוב הקונצרניות נרשמה לאורך שנת 
על רקע , הרי שבמחצית השניה, 2010הראשונה של השנה נשמר היקף הגיוסים של המחצית השניה בשנת 

. ה רמה נמוכה במיוחדכאשר ברבעון האחרון נרשמ, 30%-ירד היקף הגיוסים ב, ההרעה בסביבה הכלכלית
 5%-ירידה של כ, ח"מיליארד ש 40.6-בסיכום שנתי הסתכמו גיוסי ההון באמצעות איגרות החוב הקונצרניות ב

זאת לעומת , ח"מיליארד ש 5.7-ח למוסדיים הסתכמו ב"הנפקות האג, מתוך סכום זה. 2010בהשוואה לשנת 
 .2010ח בשנת "מיליארד ש 3.2

ח בשנת "מיליארד ש 2לעומת , ח"מיליארד ש 1.7-מסחר היומיים במניות והמירים לירדו מחזורי ה 2011בשנת 
 . ח"מיליארד ש 1.4ועמדו על , כאשר מחזורי המסחר ברבעון הרביעי של השנה היו הנמוכים ביותר, 2010

לעומת . ח"מיליארד ש 1.2שעמדו על , ם"במחזורי המסחר היומיים במק 1.5%-במקביל נרשמה ירידה של כ
 3.8והם עמדו על , 2010בהשוואה לשנת  15%-במחזורי המסחר היומיים באיגרות חוב נרשם גידול של כ, תזא

 .ח"מיליארד ש
 

 
 מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 

 התפתחויות במגזרי פעילות
 

 . מגזר הנפקה ומגזר סליקה: לקבוצה שני מגזרי פעילות עיקריים
 

 אימגזר הנפקת כרטיסי אשר
 

 הנפקת כרטיס האשראי ללקוח נעשית עם . החברה מנפיקה ללקוחותיה כרטיסי אשראי
מעניק הזיכיון ביחס , מנפיק הינו תאגיד החבר בארגון הבינלאומי. חתימתו על חוזה כרטיס

 .למותג כרטיס האשראי
 

 :את כרטיסי האשראי המונפקים על ידי החברה ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות
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 (המשך) ילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמותמגזרי פע

 
החברה התקשרה בהסדרים עם מספר . כרטיסים המונפקים ללקוחות בנקים שבהסדר -

. כרטיסי אשראי ללקוחות אותם בנקים, הבנקבמשותף עם , בנקים ולפיהם תנפיק
והבנקים , מנפיקה ומתפעלת החברה את כרטיסי האשראי שהונפקו כאמור כרטיסים אלהב

החברה נושאת  .שמעמידים אשראי ללקוח והנושאים בסיכון האשראי הכרוך בכרטיסים הם
 .בתפעול הכרטיסים ובעלות נזקי זיוף וגניבה

 
בכרטיסים כאמור . הבנקיםבמשותף עם כרטיסי אשראי המונפקים על ידי החברה שלא  -

ת ובין בין באמצעות מועדון לקוחו)מנפיקה החברה כרטיס אשראי ללקוח בהנפקה ישירה 
והיא אשר מעמידה את האשראי ללקוח ונושאת בסיכון , (ללא חברות במועדון כלשהו

 .הנובע מהפעילות המתבצעת בכרטיס כוללה

 

 מעמידה החברה ללקוחותיה , ציעה החברה ללקוחותיהמבמסגרת הרחבת סל המוצרים ש
, שוניםהלוואות לשימושים , (בתבאמצעות חברה )מחזיקי כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים 

ומעמידה לרשותם תוכניות אשראי מגוונות ופריסות תשלומים בקשר עם עסקאות שהם 
פריסת , חיובים נדחים, עסקאות קרדיט, כגון, מבצעים באמצעות כרטיסי האשראי שבידם

 . ב"משיכת מזומן בתשלומים וכיו, התשלום החודשי לפני ואחרי מועד החיוב

 

  יה כרטיס אשראי מתגלגל תחת המותג מציעה החברה ללקוחות 2006החל משנת"Cal 

Choice" (אקטיב: "לשעבר)" . בכרטיס מסוגCal Choice  מקבל הלקוח לביתו פירוט של
על הלקוח להודיע לחברה את . ואת פרטי החיובים בגינם, העסקאות שביצע בחודש הקודם

לחברה מה  אם הלקוח אינו מודיע. הסכום בו הוא מבקש להיות מחויב במועד החיוב הקרוב
כפי שנקבע בחוזה כרטיס , יחויב חשבונו בסכום מינימלי, גובה הסכום בו ירצה להיות מחויב

האשראי ואילו יתרת סכום החיוב החודשי תצטרף לסך התשלומים בהם יחויב הלקוח בחודש 
 . והנושאים ריבית, העוקב

 
 מגזר סליקת כרטיסי אשראי

 

 ועל , י מעניק הזיכיון ביחס למותג כרטיס האשראיהסולק הינו תאגיד החבר בארגון הבינלאומ
אשר לפיהם מבצע , הסולק קשור בהסכמים עם בתי עסק שונים. פי רוב הוא גם גוף פיננסי

, כסולק, החברה, כאמור. הסולק סליקה של שוברי עסקאות כרטיסי אשראי בבית העסק
, התחייבות זו. נפיקמחויבת לזכות בתי עסק בגין עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המ

הינה ליבת פעילות , המותנית בעמידת בית העסק בנהלי התפעול הקבועים בהסכם ביניהם
 "(.עמלת בית עסק: "להלן)עבור שירותי הסליקה גובה הסולק מבית העסק עמלה . הסליקה

 הניכיון הינו כנגד שוברי עסקאות . במתן שירות ניכיון לבתי עסק החברה וחברה קשורה עוסקות
קרי זיכוי בית העסק בתשלום מיידי אחד בניכוי עמלת ניכיון , תשלומים ועסקאות רגילות

בהסכמי סליקה מגוון של תוכניות  ןלבתי עסק הקשורים עימ ותמציע ותהחבר. מוסכמת
כמו . ןוזאת בתמורה לתשלום עמלות בגין הקדמת התשלום על יד, להקדמת מועד הזיכוי הרגיל

תי העסק עימם היא קשורה מקדמה על חשבון יתרות הזיכויים כן מציעה החברה לחלק מב
 .העתידיים שהם צפויים לקבל בגין שוברי עסקאות רגילות

 
 תחומי פעילות

 
וסליקת עסקאות הנעשות "( ההנפקה: "להלן)הנפקת כרטיסי אשראי : שני תחומי פעילות עיקריים לחברה

 "(. הסליקה: "להלן)באמצעות כרטיסי אשראי 
אשראי אשר  אשראי ללקוחות המחזיקים כרטיסי דיינרסמעמידה , ילות הנפקת כרטיסי האשראיכחלק מפע

 .ההונפקו ישירות על יד
 

 :מתחום ההנפקה דיינרסהכנסות 
 תמורת( בפעילותה כסולק דיינרסכולל את )מעמלות צולבות המשולמות על ידי סולקים הכנסות  .א

 .דיינרסעל ידי סים חוץ בנקאיים שהונפקו עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטי
  .הנגבות ממחזיקי כרטיס אשראיהכנסות מעמלות  .ב

 .הכנסות בגין העמדת אשראי .ג
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 (המשך) מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 
 :מתחום הסליקה דיינרסהכנסות 

 (.תיאורטית עמלות בית עסק בניכוי עמלה צולבת)כנסות ממרווח הסליקה ה .א
 .סות מעמלות שירות הנגבות מבתי עסקהכנ .ב

 
 השווקים העיקריים ודרכי ההפצה שלהם

 
 מגזר ההנפקה

 
הבנקים הידוק שיתוף הפעולה עם : פעילות השיווק וההפצה במגזר ההנפקה מתבצעת במספר מישורים

 ;ללקוחות המזמינים באמצעותם כרטיסי אשראי בנקאיים" רצפת גיוס"הווים עבור החברה המ, שבהסדר
באמצעותם מגייסת החברה לקוחות , נוספת" רצפת גיוס"מועדוני לקוחות מהווים יתופי פעולה נרחבים עם ש

, בנוסף. הנהנות מהטבות המותאמות להן, מועדונים אלו מרכיבים קבוצות ייחודיות של לקוחות .חוץ בנקאיים
, ילים במשק הישראלימציעה החברה ללקוחותיה מבצעיים אטרקטיביים בשיתוף פעולה עם בתי עסק מוב

 . דיוור ועוד, פרסום טלוויזיוני, ומקיימת מספר ערוצי פרסום ושיווק באמצעות רשת האינטרנט
 

 מגזר הסליקה
 

כאשר דגש מיוחד מושם על בתי עסק להם מספר נקודות , פעולות השיווק בתחום זה מופנות לבתי עסק
 שיווק שירותי סליקה לבתי עסק מבוצע(. פיהבדרך כלל רשת מתקשרת עם סולק יחיד עבור כל סני)מכירה 

בית העסק גם לאחר ההתקשרות עם  אנשי קשרמשמשים כאשר , באמצעות אנשי מכירות של החברה
  .הראשוני סליקההבהסכם 

 
 תנאי התחרות בהן פועל המגזר

ישראל ב. פעילות ההנפקה ופעילות הסליקה מהוות שני נדבכים עיקריים ומשלימים בעסקי כרטיסי האשראי
 : שלושתן בבעלות או בשליטת בנקים, פועלות כיום שלוש חברות כרטיסי אשראי

 
 מ"הראשון לישראל בע בינלאומיהובהחזקה של הבנק  מ"לישראל בע בשליטת בנק דיסקונט - כאל. 
 מ"בע בנק הפועלים הנמצאות בשליטתהמורכבת מקבוצת חברות פרטיות  - ישראכרט. 
 ניהול  –מ ובהחזקת קנית "לישראל בע בנק לאומי טית בשליטתחברה פרשהינה  - לאומי קארד

 .מ"השקעות ומימון בע

 מגזר ההנפקה

מתחרה החברה על ליבו ועל כיסו של הלקוח במטרה שיבצע את חלק הארי מהצריכה  -בנדבך ההנפקה 
 תוך הגדלת כמות כרטיסי האשראי המונפקת על ידי, השוטפת שלו באמצעות כרטיסים שהחברה הנפיקה

החברה מציעה . וכך ליהנות מעמלות בגין עסקאות המבוצעות בכרטיס ומריבית בגין העמדת אשראי, החברה
ללקוחותיה פלטפורמה רחבה של מוצרי אשראי המותאמים להם ומקיימת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים 

 .במשק לשם מתן הטבות ללקוחותיה
 

 : הבאים חברות כרטיסי אשראי בארץ פועלות תחת המותגים
 

 החברהבאמצעות " )דיינרס"וכרטיסי אשראי של " ויזה"מנפיקה כרטיסי אשראי של : כאל ,
 ."מסטרקארד"כרטיסי אשראי של  כאלמנפיקה , כמו כן(. בבלעדיות

 הינו " ישראכרט". "מסטרקארד"ו( בבלעדיות" )ישראכרט"מנפיקה כרטיסי אשראי של : ישראכרט
. אשר מנפיקה כרטיסים תחת מותג זה לשימוש בישראל בלבד ,מותג פרטי בבעלותה של ישראכרט

נפקה של כרטיסי פעילותה של ישראכרט בתחום הה היקף ,מאזןלמועד ה, למיטב ידיעת החברה
בתחום ההנפקה של כרטיסי אשראי של מצומצם ביחס להיקף פעילותה  ,"ויזה"אשראי של 

מונפק על " אמריקן אקספרס. "שראלמהווה את רוב הפעילות תחת מותג זה ביאשר " מסטרקארד"
 (. בבלעדיות)ידי חברה אחות של ישראכרט 

 מסטרקארד"ו" ויזה"מנפיקה כרטיסי אשראי של : לאומי קארד." 
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 (המשך) מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 סליקהה מגזר

ירותי סליקה ושירותים מתחרה החברה על הרחבת מעגל בתי העסק להם היא מספקת ש -בנדבך הסליקה 
 .  במטרה ליהנות מעמלות בית העסק ומתשלומים בגין שירותים נוספים לבתי העסק, משלימים
 

 : השחקנים בתחום סליקת כרטיסי האשראי בישראל הינם
 

 באמצעות " )דיינרס"וכרטיסי אשראי של " מסטרקארד", "ויזה"הסולקת כרטיסי אשראי של , כאל
 (. בבלעדיות, דיינרס

 אמריקן אקספרס", (בבלעדיות" )ישראכרט"אשר סולקת כרטיסי אשראי של , ראכרטיש "
 ."ויזה"ו "מסטרקארד", (בבלעדיות)
 מסטרקארד"ו "ויזה"אשר סולקת כרטיסי אשראי של , לאומי קארד."  

 
ישראכרט והתאגידים השולטים , לאומיקארד, כאלבין , 2006באוקטובר  30בהתבסס על הסכם שנחתם ביום 

על ידי שלושת החברות לתחרות " מסטרקארד"ו" ויזה"שעניינו פתיחת שוק הסליקה של כרטיסי , בהם
בעקבות . בתחום סליקת כרטיסי מסטרקארד בישראל( ושל לאומיקארד) כאלהתרחבה יכולת פעולתה של 

 לסליקה צולבת הקיים בין כאל לבין לאומיקארד ביחס המקומיהצטרפה ישראכרט להסכם , חתימת ההסכם
צפוי , עם כניסתו לתוקף של חוק בנושא עידוד התחרות בתחום כרטיסי האשראי, 2012בשנת  ".ויזה"למותג 

 .להיפתח לסליקה על ידי כאל ולאומיקארד" ישראכרט"מותג 
 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות המגזרים
 

 :גורמי ההצלחה הקריטיים בענף כרטיסי האשראי הינם
 תקשוב ותשתית מתקדמות, ת מידע טכנולוגיותמערך תפעולי הכולל מערכו 
 מערך מפותח ואפקטיבי של ניהול סיכונים 

 
 :גורמי ההצלחה הקריטיים הספציפיים למגזר ההנפקה הינם

 הזכות להנפיק כרטיסי אשראי ממותגים מכח זיכיון מול הארגונים הבינלאומיים 
 שיתוף פעולה עם תאגידים בנקאיים 
 וניםהתקשרות בהסכמים להקמת מועד 
 יכולת להציע ללקוחות מוצרי אשראי נוחים ואטרקטיביים 
 היכולת ללוות כספים מגופים פיננסיים בתנאים נוחים 

 
 :גורמי ההצלחה הקריטיים הספציפיים למגזר הסליקה הינם

 הסכמי סליקה צולבת בין חברות כרטיסי האשראי בישראל 
 יכולת גיוס בתי עסק ושימורם באמצעות מערך שיווק נרחב 

 

 שיטות עיקריות להתמודדות בתחרות
 

 :וביניהם, לשם התמודדות עם התחרות בענף כרטיסי האשראי נוקטת החברה שורה של צעדים
 .הקצאת משאבים רבים לניהול מערך שירות מיומן ונרחב ללקוחות החברה (א)

 .לקוחותיהמתן הטבות מגוונות למחזיקי כרטיסים אשר מחזקות את הקשר בין החברה לבין  (ב)

 .אשר יש בו לענות על מגוון צרכים של בתי העסק עימם פועלת החברה, ל רחב של שירותיםמתן ס (ג)
 

 גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה
 

 תקשוב ותשתיות מתקדמות, מערך תפעולי הכולל מערכות מידע טכנולוגיות. 
 בינלאומייםהזכות להנפיק כרטיסי אשראי ממותגים מכוח זיכיון מול הארגונים ה. 
 שיתוף פעולה עם תאגידים בנקאיים. 
 יכולות גיוס לקוחות ושימורם באמצעות מערך שיווק נרחב. 
 התקשרות בהסכמים להקמת מועדונים. 
 יכולת להציע ללקוחות מוצרי אשראי נוחים ואטרקטיביים. 
 מערך מפותח ואפקטיבי של ניהול סיכונים להם חשופה החברה. 
 ספים מגופים פיננסיים בתנאים נוחיםהיכולת של החברה ללוות כ. 
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 (המשך) מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 
 מחסומי כניסה לשוק

 
 :מחסומי כניסה עיקריים בתחום ההנפקה

הכולל , מורכב ועתיר עלויות והשקעות, הפעילות כמנפיק דורשת קיומו של מערך תפעולי רחב -
 .שירות לקוחות ועוד, ת מערכות לאבטחת מידעלרבו, מערכות מידע ותקשורת מתוחכמות

על מנת , בפריסה כלל ארצית, הפצה ומכירה, נדרשת השקעה מסיבית ורציפה בערוצי שיווק -
יש ליצור רשת ערוצי הפצה לכרטיסי האשראי באמצעות , בפרט. להתחרות בתחום ההנפקה

 .או מועדוני לקוחות/התקשרות עם בנקים ו

קרי היכולת ללוות כספים : רש לצורך גיוס מקורות לפעילות הפיננסיתאשר נד, חוסן פיננסי גבוה -
 .בשוק" רגילים"בהיקפים גדולים מאד בתנאים עדיפים על התנאים המוצעים ללקוחות 

הכרה וחברות בארגונים הבינלאומיים המנהלים את המותגים המובילים לרבות תנאים בדבר בעלי  -
 . השליטה וקבלת ערבויות

 .לה ומוכרת לדירוג סיכוני אשראיקיום מערכת יעי -
 

 :מחסומי כניסה עיקריים בתחום הסליקה
בקבלת רישיון מהארגון הבינלאומי , בראש ובראשונה, כניסה לתחום סליקת כרטיסי האשראי כרוכה -

לשם קבלת רישיון כאמור נדרש מבקש הרישיון . בעל מותג כרטיס האשראי אותו מבקשים לסלוק
ולשלם אגרות לארגון , קיים ופיננסיים שיבטיחו את פעילותולעמוד בשורת סטנדרטים עס

 .הבינלאומי

תאגיד שיבקש להיכנס לתחום הסליקה יידרש לפרוס מערך תקשורת שיאפשר את ביצוע הסליקה  -
On-line (לה מערך מעין זה בישראל, א"או להתקשר עם שב.) 

 .(Billing)קיומה של מערכת מידע אמינה ויציבה לניהול ההתחשבנות  -
 

 מוצרים תחליפים
 

, כסף מזומן והעברות בנקאיות, כגון שיקים, בנוסף למוצרים תחליפים קלאסיים לשימוש בכרטיס אשראי
ואשר בניגוד לאמצעי התשלום האמורים , קיימים מוצרים ושירותים נוספים שהינם תוצר טכנולוגיה מתקדמת

 :הם מאופיינים בנוחות ובזמינות, ובדומה לכרטיסי האשראי
 

 ;שירות תשלומים באמצעות הטלפון הסלולרי -

למוצרי האשראי הניתנים באמצעות כרטיסי אשראי ישנם תחליפים בדמות מוצרי האשראי הרבים  -
חברות פרטיות אשר נותנות )בין באמצעות הבנקים ובין באמצעות גורמים אחרים  -המוצעים במשק 

בעלי אפיונים , רחב מאד של מוצרי אשראיבשוק ישנו מגוון "(. שוק אפור"לרבות , אשראי חוץ בנקאי
רוב הלקוחות ירכשו מוצר אשראי מתאגיד המוכר להם , עם זאת. וכולם תחליפים האחד לשני, שונים

 ;ולכן כל לקוח רואה תחליפים שונים למוצרים המוצעים על ידי דיינרס, (מהבנק שלהם, קרי)

 ;מוצר תחליפי באפיק הסליקה הינו שירות ניכיון שיקים -

וצרים תחליפים בתחום הסליקה באינטרנט מתפתחים כל העת לאור העובדה שהסחר באינטרנט מ -
 .היא פעילות המצויה בהתפתחות מתמדת

 
 לקוחות

 
בנקאיים ופועלת -דיינרס מייחדת כיום מאמץ מיוחד להגדלת שיעורם של הכרטיסים החוץ - בתחום ההנפקה

במסגרת זו דיינרס . ני לקוחות או כרטיסים ייחודייםלהנפיק כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים במסגרת מועדו
על מנת לנסות להבטיח , בדיקות שונות ביחס אליהם שבוצעומנפיקה כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים ללקוחות 

  .רעון אשראי נאותה מבחינה סטטיסטיתייכולת פ
 

בדים כרטיסי אשראי לקוחות דיינרס בתחום סליקת כרטיסי האשראי הינם בתי העסק המכ - בתחום הסליקה
 .מסוג דיינרס

 
 עונתיות

 
העונתיות בתחומי ההנפקה , כיוון שעסקות בכרטיסי אשראי מבוססות בעיקרן על הצריכה הפרטית בישראל

 .והסליקה של כרטיסי אשראי תלויה בעונתיות של הצריכה הפרטית בישראל
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 (המשך) מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 
 טרטגיה עסקית יעדים ואס

 
 תחום הנפקת כרטיסי האשראי

 
וגיוס כרטיסים בערוץ , הובלת השוק באמצעות מיצוי הערוץ הבנקאי והצעת פתרונות מותאמי צרכי לקוח

בנקאי במועדוני הלקוחות הקיימים וכן באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גופים שונים להקמת -החוץ
 .  נוספים מועדוני לקוחות

בעיקר כרטיסי , כרטיסים חוץ בנקאייםגיוס . עותי בתחום האשראי הצרכנילשחקן משמ דיינרסהפיכת 
תמצב עצמה כגוף  דיינרס, בנוסף. מהווה תשתית לגיוס אשראי צרכני ,"Cal Choice"אשראי מתגלגל מסוג 

פים ללא תלות בבנקים ותפתח מוצרים נוס, (לרבות באמצעות כרטיסי אשראי)הנותן שירותי אשראי מגוונים 
 .בתחום

 
 תחום סליקת כרטיסי האשראי

 
תוך הגדלת נתח , הינה הפיכתה לחברת סליקה המשווקת סל מוצרים כולל לבתי העסק דיינרסאסטרטגיית 
בנוסף לניכיון , לפיתוח ושיווק מוצרים נוספים שיוצעו על ידה לבתי עסקפועלת  דיינרס, כמו כן. שוק הסליקה

 . והקדמת תשלומים המוצעים כיום
 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה
 

 : דיינרסשינויים שהתרחשו לאחרונה או שעתידים להתרחש ועתידיים להשפיע על 
 העשויה להביא בירידה בעמלת הסליקה הנגבית על ידי החברה, הורדת העמלה הצולבת.  

  להלן " חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי"ראה פרק )פתיחת שוק הישראכרט לסליקה
 .לתחרות" דיינרס"עשויה להשליך על פתיחת שוק , (כספייםבדוחות ה

 
 מגזרי פעילות

 

 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 – מגזר ההנפקה
. י בתי העסק אל הסולקים השונים"צעות כרטיסי האשראי של הלקוח ואשר מוגשות עהמבוצעות באמ

 בניכוי עמלה צולבת)את תמורת העסקה לסולק , כמנפיק, לאחר ביצוע הסליקה מעבירה החברה
מגזר זה כולל הכנסות מימון מאשראי , כן-כמו .וגובה את תמורת העסקה מחשבון הלקוח ,(תיאורטית
 .קמעונאי

 

מחויבת לזכות בית עסק בגין , בתפקידה כסולק, מגזר זה כולל את פעילות החברה – ליקהמגזר הס
מותנית בעמידת בית העסק בנהלי התפעול , התחייבות זו. עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק

 .אשראיפעילות זו כוללת ניכיון שוברי עסקאות . הקבועים בהסכם ביניהם
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 (המשך) ם לעומת השנים הקודמותמגזרי פעילות והתפתחות

 
 :מידע כמותי על מגזרי פעילות .ב

 ח"סכומים מדווחים באלפי ש
 2011בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה 

    :מידע על הרווח והפסד
    :הכנסות

 89 25 64 הכנסות עמלות מחיצונים 
 - 40 (40) הכנסות עמלות בינמגזרים

 89 65 24 סך הכל 
 וצאותה רווח מפעילות מימון לפני

 הפסדי אשראיבגין 
 
- 

 
51 

 
51 

 140 116 24 סך ההכנסות 
    

    :הוצאות
 2 2 - הפסדי אשראי בגין

 15 12 3 הוצאות תפעול 
 15 15 - הוצאות מכירה ושיווק

 10 10 - תשלומים לבנקים
 43 43 - דמי ניהול בינחברתי

 85 82 3 ההוצאות סך כל
    

 55 34 21 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים
הפרשה למיסים על הרווח מפעולות 

 רגילות
 
6 

 
10 

 
16 

    
 39 24 15 מפעולות רגילות  נקירווח 

    
    מידע נוסף

 28.5% 19.7% 79.3% תשואה להון
 661 563 98  יתרה ממוצעת של נכסים

 854 728 126 (1)נכסי סיכוןיתרה ממוצעת של : מזה
 521 167 354 יתרה ממוצעת של התחייבויות        

 .201-210' י הוראות ניהול בנקאי תקין מס"עפ, כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון  (1)
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 (המשך) מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות
 

 ח"סכומים מדווחים באלפי ש
 2010בדצמבר  31ה ביום לשנה שנסתיימ 
 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה 

    :מידע על הרווח והפסד
    :הכנסות

 101 28 73 הכנסות עמלות מחיצונים 
 - 47 (47) הכנסות עמלות בינמגזרים

 101 75 26 סך הכל 
  וצאותה רווח מפעילות מימון לפני

 הפסדי אשראיבגין 
 
- 

 
37 

 
37 

 138 112 26 סך ההכנסות 
    

    :הוצאות
 6 6 - הפסדי אשראי בגין

 19 16 3 הוצאות תפעול 
 13 12 1 הוצאות מכירה ושיווק

 12 12 - תשלומים לבנקים
 41 31 10 דמי ניהול בינחברתי

 91 77 14 סך כל ההוצאות

    
    

 47 35 12 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים
מפעולות הפרשה למיסים על הרווח 

 רגילות
 
3 

 
12 

 
15 

    
 32 23 9 מפעולות רגילות נקירווח 

    
    מידע נוסף

 31.8% 20.0% 30.6% תשואה להון
 552 478 74  יתרה ממוצעת של נכסים

 811 702 109 (1)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון : מזה
 446 207 239 יתרה ממוצעת של התחייבויות        

 
 

   

 .201-210' י הוראות ניהול בנקאי תקין מס"עפ, הוןהכפי שחושבו לצורך הלימות  -י סיכון נכס (1)
 

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
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 (המשך) מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 2009בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה ליקהמגזר ס 

    :מידע על הרווח והפסד
    :הכנסות

 112 32 80 הכנסות עמלות מחיצונים 
 - 54 (54) הכנסות עמלות בינמגזרים

 112 86 26 סך הכל 
 רווח מפעילות מימון לפני 

 הפסדי אשראי וצאות בגיןה
 
- 

 
35 

 
35 

 147 121 26 סך ההכנסות 
    

    :הוצאות
 18 18 - הפסדי אשראי בגין

 21 18 3 הוצאות תפעול 
 18 18 - הוצאות מכירה ושיווק

 1 1 - תשלומים לבנקים
 10 10 - דמי ניהול בינחברתי

 44 33 11 סך כל ההוצאות

 14 98 112 

    
 35 23 12 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

 הפרשה למיסים על הרווח 
 מפעולות רגילות

 
3 

 
9 

 
12 

    

 23 14 9 רווח נקי
    

    
    מידע נוסף

 29.6% 26.0% 39.8% תשואה להון
 524 451 73 יתרה ממוצעת של נכסים 

 523 451 72 (1)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון: מזה
 446 191 255 יתרה ממוצעת של התחייבויות

 
 .311' ניהול בנקאי תקין מס י הוראות"עפ, נכסי סיכון כפי שחושבו לצורך הלימות ההון (1)
 
 

 התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות
 

עלייה , 2010ח בשנת "מיליון ש 9לעומת , 2011בשנת ח "מיליון ש 15בסך  סתכםהרווח הנקי במגזר הסליקה ה
₪ מיליון  23לעומת , 2011ח בשנת "מיליון ש 24-הרווח הנקי במגזר הנפקה הסתכם ב. 80.1%בשיעור של 

 .0.4%עלייה בשיעור של , 2010בשנת 
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 הסכמים מהותיים
 

וכל הסכם מהותי , ההסכמים המהותיים שנחתמו על ידי החברה במהלך שלוש השנים הקודמות למועד הדוח
 :הינם, למעט הסכמים בדרך העסקים הרגילה של החברה, המחייב עדיין את החברה

 
 הסכם הנפקה משותפת עם בנק אגוד 

"( הבנק" -להלן )מ "הסכמים בין החברה וכאל לבין בנק איגוד לישראל בענחתמו  2010ביולי  1ביום 
בכפוף לזכות ביטול של ההסכמים , שנים 10ההסכמים הינם לתקופה של "(. ההסכמים: "להלן)

והינם מחליפים ובאים במקום הסכמי ההתקשרות , העומדת לכל אחד מן הצדדים מכח הוראות הדין
 .ק לבין דיינרס שהגיעו לסיומם במועד זהבין הבנק לבין החברה ובין הבנ

 
כרטיסי בנק וכרטיסים משולבים ללקוחות , במסגרת ההסכמים ינפיקו החברה וכאל כרטיסי אשראי

הבנק ויספקו ללקוחות את השירותים הכרוכים בהנפקת הכרטיסים ללקוחות והגלומים בשימוש 
או כאל /שירותים על ידי החברה ו ההסכמים מעגנים זכויות הצדדים וכן הסדרי תפעול ומתן. בהם

 .לכרטיסי חיוב שיונפקו במסגרת ההסכם וכן את יתר התנאים הנוגעים לכך
 
 הנפקה משותפת עם בנק יהב 

ובנק יהב על הסכם להנפקה משותפת של כרטיסי  ,כאל, חתמו החברה 2009בספטמבר  22ביום 
די החברה לכרטיסים שיונפקו על ההסכם כולל את כל הסדרי התפעול ומתן השירותים על י. דיינרס

, כרטיסי ישראכרט בלבד למועד ההסכםבנק יהב הנפיק עד . ידה ויופצו על ידי בנק יהב ללקוחותיו
מזרחי , הבינלאומי, והוא מצטרף לרשימת הבנקים שבהסדר עם החברה וביניהם בנק דיסקונט

 .  בנק ירושלים ובנק הדואר, איגוד, מרכנתיל, טפחות
 

 רה האםהסכם עם החב 
ולפיכך החברה משלמת דמי ניהול לכאל , כאל מעמידה לרשות החברה שירותי תפעול וניהול

 .המושפעים בעיקר ממחזור עסקאות וכמות כרטיסים
החברה קיבלה מכאל את חלקה היחסי בדמי הניהול שגבתה כאל  2008עד לסוף חודש יולי , בנוסף

טיסי אשראי של כאל אשר ביניהם יש גם בפועל מכל לקוח אשר בחשבון הבנק שלו קיימים כר
 .כיום העמלה נגבית ישירות ממחזיקי כרטיסי האשראי. כרטיסי אשראי מסוג דיינרס

 
 הסכם הנפקה משותפת עם חברת פאואר קארד 

ועם חברת , מ"בע( 2000)בהסכם עם חברת פאואר קארד וכאל החברה  והתקשר 2010ביולי  22ביום 
ההסכם מאריך את תוקפו של הסכם קודם שנכרת בין "(. הסכםה: "להלן)מ "פישמן רשתות בע

ההסכם מעגן את חובות וזכויות הצדדים . 2015בדצמבר  31עד ליום , בשינויים מסוימים, הצדדים
פאואר "שמטרתן קידום הנאמנות לרשתות המשתתפות במועדון , במסגרת פעילויות משותפות

 .מאידך והפצת כרטיסי אשראי שמפיצה החברה, מחד" קארד
 
  הסכם הנפקה משותפת עם מועדוןH&O 

: להלן)מ "בע( 2003)רשתות אופנה  H&Oבהסכם עם וכאל החברה  התקשרו 2010בדצמבר  29ביום 
עד , בשינויים מסויימים, ההסכם מאריך את תוקפו של הסכם קודם שנכרת בין הצדדים"(. ההסכם"

, הצדדים במסגרת פעילויות משותפותההסכם מעגן את חובות וזכויות . 2015בדצמבר  31ליום 
והפצת כרטיסי אשראי , מחד "H&O"שמטרתן קידום הנאמנות לרשתות המשתתפות במועדון 

 .שמפיצה החברה מאידך
 
  הסכם הנפקה משותפת עם הבנק הבינלאומי הראשון 

חברה בין כאל והבין הבנק הבינלאומי להנפקה משותפת להסכם נחתם  2007בנובמבר  20ביום 
אלא אם יודיע אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת , פה של שלוש שנים שלאחריה יתחדש ההסכםקולת

והחברה  כאל, בחודשים האחרונים מנהלים הבנק הבינלאומי .של ששה חודשים על סיום ההתקשרות
עקרונות ההסכם טרם גובשו וטרם אושרו על ידי . משא ומתן בדבר חידוש הסכם ההנפקה ותנאיו

מסתמן כי יחול גידול בשיעור , על בסיס ההבנות שגובשו עד כה, עם זאת. יםהאורגנים המוסמכ
 .התמלוגים המשולם לבנק הבינלאומי הראשון

 
 



 מ"דיינרס קלוב ישראל בע  דוח הדירקטוריון 
 

 43 

 
 חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי

 

 
 (סליקת עסקאות בכרטיסי חיוב( )רישוי)הבנקאות  חוק

החוק עוסק . 2011-א"התשע, (18' מס תיקון( )רישוי)פורסם ברשומות חוק הבנקאות  2011באוגוסט  15ביום 
 : בארבעה נושאים

כאשר מספר סעיפים מפקודת , הסדרת שוק הסליקה באמצעות מתן רישיונות סליקה על ידי בנק ישראל   -
 ;ובכלל זה כל הוראות חוק הבנקאות שירות ללקוח, הבנקאות יוחלו על מי שיקבל רישיון סליקה

לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים , מפקח על הבנקיםפתיחת שוק ההנפקה לתחרות כך שה -  
מסכום העסקאות או ממספר העסקאות בישראל בשנה  20%יוכל לקבוע שסולק שסלק לפחות , עסקיים

ולכפות על סולק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם , "סולק בעל היקף פעילות רחב"קלנדרית הינו 
אם סולק כאמור סירב להתקשר עם מנפיק מטעמים , סיהםמנפיקים בהסכם סליקה צולבת לסליקת כרטי

 ;בלתי סבירים
 10%כאשר במסגרת החוק הוטלה חובה על מנפיק שהנפיק לפחות , פתיחת שוק הסליקה לתחרות -  

שהוא , מהעסקאות כאמור 10%או שבאמצעות כרטיסיו בוצעו , ממספר הכרטיסים בישראל בשנה קלנדארית
אלא אם סירב להתקשרות מטעמים , להתקשר עם כל סולק בסליקה צולבת, "חבהיקף פעילות ר"מנפיק בעל 

, לאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים ועם הממונה על ההגבלים העסקיים, שר האוצר, עם זאת. סבירים
 ;יכול לאשר למנפיק לא להתקשר עם סולק

בהן איסור , ת שונות על סולקיםומטיל הגבלו, החוק עוסק בהסדרת שוק הניכיון -הסדרת שוק הניכיון  -  
איסור לסרב להתקשר עם חברת ניכיון ואיסור התניה בין שרותי הסליקה לבין , להפלות בין חברות ניכיון

 .כן הוטלה על נותני שרותי ניכיון חובה להרשם במשרד האוצר כנותני שרותי מטבע. שירותים נוספים
אשר ייכנס לתוקף בתום תשעה , וק הסליקה לתחרותלמעט עניין פתיחת ש, החוק נכנס לתוקף עם פרסומו

 .חודשים מיום פרסום החוק ברשומות כאמור
 

  411הוראת ניהול בנקאי תקין לתיקונים 
 

 ומימון הון הלבנת איסור בעניין 411 להוראה נוסף תיקון הבנקים על הפיקוח פרסם 2011 בינואר 12 ביום
 הסיכונים ניהול נושא את להסדיר הפיקוח מבקש במסגרתו ,האשראי כרטיסי לחברות מתייחס התיקון. טרור

 . אשראי בכרטיסי המבוצעות חוקיות לא מעסקות הנובעים
 והסליקה ההנפקה פעילות מגבלות על מדיניות לקבוע אשראי כרטיסי חברת דירקטוריון על כי קובע התיקון

 התיקון. סיכון עתירי בענפים םשפועלי עסק בתי עם להתקשרויות וכן, לישראל מחוץ בשווקים החברה של
 עסקאות הינן כי לגביהן חשש קיים אשר, ידו על שהונפק בכרטיס עסקות לאשר ישראלי מנפיק על אוסר

 אם או השירות ניתן בה במדינה חוקיות בלתי עסקאות הן כי חשש ושקיים, אסור משחק או הגרלה או הימורים
 .בישראל השוהה חוץ תושב או ישראל תושב של אשראי מכרטיס התבצע התשלום

 בידיה שמצוי המידע פי על אם רק עסק בתי עם להתקשר הסולקות החברות את ההצעה מחייבת בנוסף
 עתיר בתחום עוסק העסק בית בהם במקרים, בנוסף. הדין של הפרה מהווה אינו העסק בית פעילות תחום
 העסק בית של העיסוק תחום חוקיותל באשר משפטית דעת חוות לקבל הסולק על, (בהוראהכמוגדר ) סיכון
 מתקשר אינו העסק בית כי לוודא חובה הסולק על מטיל התיקון. הפעילות מוקדי בכל בעסקה לצדדים ביחס

 הסולק על. כאמור בעסקה להתקשר עליהם אוסר שלהם במדינה שהדין לקוחות עם חסר במסמך בעסקות
 לנטר הסולק על חובה מטיל התיקון. OECD-ב החברות למדינות באשר הפחות לכל שכזו מדיניות ליישם
 נהליה את להתאים ת החברהא ומחייב, עליו המוטלות בחובות העסק בית עומד בו האופן את תקופתי באופן

 . לעיל לאמור
 .החברה אימצה את התיקון ומיישמת אותו במלואו

 
  2009 –ע "התש, (תיקון)תקנות שירות נתוני אשראי 

 
ובכלל זה חברות כרטיסי )מטילות על גופים שונים הנותנים אשראי ( 2009)שראי תקנות שירות נתוני א

תיקון לתקנות ירחיב את חובת . חובות למסירת מידע על לקוחות לגופים שקיבלו רישיון על פי החוק( אשראי
למסור וכן יטיל עליהם חובה , הגילוי שחלה על חברות כרטיסי האשראי לגבי גילוי נתונים שליליים על לקוח

  .גם נתונים חיוביים על הלקוח
 .החברה נערכת ליישומן של התקנות

 (המשך) חקקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
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 (המשך) חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי

 
 בעניין כרטיסי חיוב 470ת "ון לנבתיק

 
שעניינו כרטיסי חיוב  470 ת"פרסם הפיקוח על הבנקים עדכון לטיוטת תיקון לנב 2011בספטמבר  12ביום 

הוספת פרטים שאותם יגלה מנפיק ללקוח בדף הפירוט ( א: התיקונים הינם כדלקמן(. וטיוטת חוזר נלווה)
, (על פי השם אותו הוא מציג ללקוחות)הוספת שם הספק שבבית העסק שלו בוצעה העסקה  -יהחודש

 והמנפיק ,או נחסם בוטל הלקוח רטיסבמקרים בהם כ( ב. והוספת מידע שעה שמדובר בעסקה במסמך חסר
 המנפיק רשאי ,או החסימה הביטול טרם בכרטיס שבוצעו עסקאות בגין הלקוח חשבון את לחייב המשיך
 או הביטול שלאחר והאחרון הראשון מועד החיוב לאחר בסמוך ,אלה עסקאות לגבי פירוט דף ללקוח לשלוח

 .החברה נערכת ליישום התיקון. שישה חודשים לכל אחת הפחות ולכל ,בלבד החסימה
 

 "פנימית ביקורת פונקצית" בדבר תקין בנקאי ניהול הוראת
 

פרסם הפיקוח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין חדשה בדבר פוקנצית הביקורת  2011בדצמבר  25ביום 
ימית טיוטת החוזר מפרטת באופן נרחב מה נדרש מפונקצית הביקורת הפנ, הפנימית בתאגידים הבנקאיים

. כללים בעניין ניוד עובדים בתוך הביקורת הפנימית, תפקידי המבקר הפנימי, משאביה, מהו מעמדה: בתאגיד
, למינוי הביקורת הפנימית( ארטר'הצ)כיצד יש לבנות את כתב המינוי . מהם תפקידיה והחובות המוטלות עליה

החברה נערכת . 2012ביולי  1ראה ביום תחילת ההו. ועוד, דיווחיה, שיטות עבודתה, מה יהיה היקף פעילותה
 .ליישום ההוראה

 
 הוראת ניהול בנקאי תקין בדבר ניהול ההמשכיות העסקית

 
עוסקת בניהול ההמשכיות ה הוראת ניהול בנקאי תקין הפיקוח על הבנקיםפרסם  2011בדצמבר  25ביום 

נקבע כי  בהוראה. אות באזלובהמשך להור, כחלק מניהול הסיכון התפעולי והמוכנות לשעת חרום, העסקית
, אחריות הדירקטוריון היא לדאוג לכך שההנהלה תקיים מסגרת עבודה כוללת לניהול המשכיות עסקית

וכן עליו לאשר את מדיניות ניהול הסיכונים והבקרה של ההנהלה בכירה בתחום , לקיום פיקוח עליה
וכן עליה למנות צוות לניהול משבר , תעל ההנהלה הבכירה למנות מנהל המשכיות עסקי. ההמשכיות העסקית

מסגרת . שתפקידו יהיה לנהל את המשבר ולקבל החלטות במצבי לחץ, שיורכב מחברי הנהלה בכירים
ותכלול , העבודה לניהול המשכיות עסקית תשולב כמרכיב בתכנית ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי

וניטור סיכונים , תוכנית המשכיות עסקית, אסטרטגיית התאוששות, התייחסות לניתוח השלכות עסקיות
, המשאב האנושי: תכנית ההמשכיות העסקית תכלול התייחסות לפרמטרים הבאים. ומתודולוגיית תרגול

, צרכי מזומנים ונזילות, מערכות תשלומים וסליקה, מתקנים קריטיים, נושאים טכנולוגיים, תקשורת והסברה
, גיבוי נתונים, מדיניות בקרת שינויים, תכנון עסקי וניהול פרויקטים, החיזוק מעגלי בקר, חלופות עבודה ידנית

עוד עוסקת הטיוטא בהקשר זה בהמשכיות עסקית . ומדיניות גישה מרחוק, תקריות אבטחה, ניהול משברים
, תפקידי הביקורת הפנימית באשר לניהול ההמשכיות העסקית, הקמת אתר חלופי, של ספקים ונותני שירותים

, 2012ביולי  1תחילת ההוראה ביום  .יעדי שירות חיוניים והקלות לאוכלוסיה בעת שיבושים ובשעת חרוםורמות 
 . החברה נערכת ליישום ההוראה. 2012בדצמבר  31למעט בעניינים מסוימים שלגביהם התחילה ביום 

 
 הצעות לנוהל בנקאי תקין בדבר הסיכון התפעולי

 
 הסיכון ניהול בנושא חדשה הוראה ה מעודכנת שלטיוט הבנקים לע הפיקוח הפיץ, 2012 בינואר 8 ביום

 נאות לניהול עקרונות" במסמך שפורטו, 2011י יונ מחודש באזל ועדת הנחיות על מבוססת הטיוטה. התפעולי
 את לרבות, שבה החדשים העקרונות על ההוראה טיוטת את בוחנים הבת וחברות הבנק". תפעולי סיכון של

 בניהול העקרונות והטמעת ליישום הבנק קבוצת תפעל לכך בהמשך. אלה עקרונות יישום של ההשלכות
 .2013בינואר  1תחילת ההוראה תהיה ביום , בהתאם לטיוטה .התפעולי הסיכון

  
 בנושא ניהול סיכונים 339' מס תיקון נוהל בנקאי תקין

 
 בנושא 339 מספר תקין בנקאי הולני להוראת תיקון טיוטת הבנקים על הפיקוח פרסם, 2011 באוגוסט 15 ביום

 של העבודה למסגרת והתאמתן תקין בנקאי ניהול הוראות עדכון במסגרת, "(ההוראה: "להלן" )סיכונים ניהול"
 . באזל

 סיכונים ניהול תפיסת ומשקפת, סיכונים ובקרת לניהול היסוד עקרונות את להחליף עתידה ההוראה
. 2009 יולי מחודש, "השני לנדבך משלימות הנחיות" בנושא באזל ותבהמלצ ביטוי לידי באה שזו כפי, קבוצתית

 טיוטת. וביעילות במועד מתפתחים לסיכונים ולהגיב לזהות הבנקאי התאגיד של ביכולתו לתמוך במטרה, זאת
 :מרכזיות דרך אבני חמש ומגדירה דנה ההוראה
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 קווי הנהלת: הגנה קווי/בקרה מעגלי שלושה על נסמכת התאגידי הממשל מסגרת - דיתאגי ממשל מסגרת- 

 המבנה את ומגדירה מפרטת ההוראה. פנימית וביקורת תלויה בלתי סיכונים ניהול פונקצית, העסקים
 ;הסיכונים בניהול המשתתפים האורגנים של והתפקידים

 Firm Wide Risk - תאגידית וכלל משולבת איהבר הסיכונים ניהול תפיסת - הסיכונים ניהול תפיסת- 
Management ,ניטור, והפחתה בקרה, והערכה מדידה, זיהוי תהליכי: הסיכונים לניהול ליבה תהליכי כוללת 

, נוספים לנושאים מתייחסת ההוראה, בנוסף. הסיכונים סוגי בכל, התאגיד ולרוחב העסקים קווי בתוך, ודיווח
 שימוש, שנקבעה למסגרת התאגיד של הסיכונים פרופיל התאמת על ופיקוח ןסיכו תיאבון מסגרת: לרבות

 ושימוש כמותיים מודלים על המבוססות סיכונים ניהול לגישות משלים ככלי, עתיד פני צופי קיצון במבחני
 ;סיכונים ומדידת להערכה במודלים

 ניהול על המבוססת ארגונית בותתר להטמיע וההנהלה הדירקטוריון על - הסיכונים לניהול ארגונית תרבות- 
 :באמצעות היתר בין, איתן סיכונים
 ;ממנה הנובעים הסיכונים למכלול והן העסקית לפעילות באשר הן ומומחיות ידע הנחלת-  
 ; Responsibility and accountability- יתדיווח ואחריות סמכות הגדרת-  
 ;ושוטפות אסטרטגיות חלטותה בקבלת מרכזי מרכיב יהוו סיכונים ניהול שיקולי-  
 ;לתגמול סיכון בין המאזנת נאותה תגמול מדיניות קביעת-  

, (חשיפות דוח) הסיכונים מסמך במסגרת לדירקטוריון יתוקשר הסיכון פרופיל - הסיכון פרופיל של תקשור- 
 ועם הסיכון תיאבון עם אחד בקנה עולות שהן ולוודא ההנהלה פעולות אחר לעקוב לדירקטוריון לאפשר בכדי

 . ידו על שאושרה הסיכונים ניהול מסגרת
 קביעת: זה ובכלל, קבוצתי סיכונים לניהול הנדרשת המסגרת את מסדירה ההוראה - קבוצתי סיכונים ניהול- 

 דיווח חובות וקביעת הסיכונים ניהול לצורך הבת חברות בידי וסמכויות כלים מתן, קבוצתית סיכון מדיניות
 .האם חברת כלפי

 .בקבוצה הסיכונים ניהול ותהליכי מסגרת על והשלכותיה ההוראה טיוטת את חברה בוחנתה
 

   לצרכן הטבות תכנית בענין חוק הצעת
 

 תכנית המפעיל בנקאי תאגיד כי המציעה פרטית חוק הצעת הכנסת שולחן על הונחה 2011בנובמבר  28ביום 
 את ומסר חזר, לפחות מראש שנה הודעה וחללק שלח אם אלא אותה ישנה ולא יסיימה לא ללקוח הטבות

 ברכישת התניה ללא ההטבה את לממש לקוחות של רחב למגוון שונות אפשרות ונתן, לרבעון אחת ההודעה
הצעת החוק עברה בקריאה  .מנוצלת לא הטבה בשל הלקוח לפיצוי אפשרות זה ובכלל שירות או מוצר

. החל דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת החוק 2012בינואר  16ביום . 2011בדצמבר  21טרומית ביום 
שירות )הסעיפים המתקנים את חוק הבנקאות , בשלב זה, בתחילת הדיון הוחלט כי באופן עקרוני לא יקודמו

יפעל בנק ישראל להסדרת הנושא , במקביל. וחלים על חברות כרטיסי האשראי 1981 -א "התשמ( ללקוח
 .שתחול על כלל התאגידים הבנקאיים ובכללם חברות כרטיסי האשראי במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין

 
 חוזר המפקח על הבנקים בעניין הימורים בלתי חוקיים באינטרנט

פרסם המפקח על הבנקים חוזר בעניין סיכונים הכרוכים בביצוע העברות כספים בהם  2012בינואר  29ביום 
במסגרתו נדרשים הדירקטוריון של , ור הלבנת הוןמעורבים חשבונות בנק שפורסמו על ידי הרשות לאיס

, תאגיד בנקאי לקבוע מדיניות ביחס לסיכונים הכרוכים בהעברות כספים שמקורן או יעדן בחשבונות אלה
התאגידים הבנקאיים נדרשים . כולל התייחסות לבקרות ולבדיקות נאותות לאיתור העברות כספים כאמור

 .2012במרס  31להיערך עד ליום 
 

 לך לתיקון ההוראות בענין ניהול סיכון אשראימה
 

, תיקון ההוראות בענין ניהול סיכון אשראי חוזר בדברהפיקוח על הבנקים  פרסם 2011 בחודש נובמבר
הפיקוח הבהיר כי עדכון ההוראות . במסגרת עדכון הוראות ניהול בנקאי תקין והתאמתן להמלצות ועדת באזל

שברובן המכריע מוכרות לתאגידים , וציפיות הפיקוח מתאגידים בנקאיים בענין זה מהווה הסדרה של דרישות
 .העדכון מחדד את אותם סטנדרטים ומוסיף הבהרות כאשר נדרש. הבנקאיים ומיושמות על ידם מזה זמן

 :הופצו הטיוטות הבאות, בין היתר
בה , "יכון אשראיעקרונות לניהול ס"בנושא , 310' הוראת ניהול בנקאי תקין מס, טיוטת הוראה חדשה -

וחלוקת סמכויות בנוגע לניהול , מבנה ניהול הסיכונים הנדרש מתאגיד בנקאי, בין היתר, הוגדרו
לפיה על מנת , הטיוטה מבוססת על הגישה. סיכוני האשראי בין הגורמים השונים בתאגיד הבנקאי

בות גבוהה של נדרשת מעור, ונטרול שיקולים לא רלבנטיים, להבטיח קבלת החלטות אשראי טובות
 .גורם בלתי תלוי ביחידות העסקיות

תוטל , לסיווג ולקביעת הפרשות להפסדי אשראי, שהאחריות לעריכת מדיניות אשראי, בין היתר נדרש בטיוטה
 ;על פונקצית ניהול הסיכונים
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ערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה ה"בנושאים , 314טיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין מס  -

בקרה , ובה יכללו דרישות ביחס למדידת סיכוני אשראי, שתחליף את ההוראה הקיימת, "של חובות
 ;על תהליכי הערכת הסיכון והגדרות אחרות רלבנטיות

תיקון ההוראה נועד ". בקרת אשראי"בנושא , 319' טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מס -
תאים את הדרישות למערכת ניהול סיכוני אשראי מתקדמת ובמסגרתו הוסט הדגש בהוראה לה

 .ותוצרים נדרשים מפעילות יחידת בקרת האשראי, לדרישות איכותיות, כמותיים-ממדדים טכניים
 

מתייחסות ה, יטות העבודה לניהול סיכון אשראיבהוראה נקבעים עקרונות מרכזיים לניהול סיכון אשראי וכן וש
התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי  (ii) ;יצירת סביבת סיכון אשראי נאותה( i: )במיוחד לתחומים הבאים

הבטחת בקרות  (iv) ;מדידה מעקב ופיקוח, קביעת תהליכים נאותים ועדכניים לתפעול אשראי( iii) ;הולם
 .הולמות על סיכון האשראי

 
 עיצומים כספיים  -חוק ההגבלים העסקיים 

 
הצעת חוק ההגבלים העסקיים , אושרה בכנסת בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית 2011בדצמבר  19ביום 

המוסיפה לחוק ההגבלים העסקיים הוראות הקובעות את סמכויות הממונה , 2011-ב"התשע, (14' תיקון מס)
 .הטלתועסקיים להטיל עיצום כספי בגין הפרות שונות של הוראות החוק ואת המנגנון לההגבלים העל 

 .ועדת הכלכלה של הכנסת כהכנה לקריאה שניה ושלישיתוההצעה עתידה להידון ב
 
 

 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי
 

סיכון אשראי , מוצגות לפי ההוראות החדשות למדידה וגילוי של חובות פגומים, כל היתרות המוצגות להלן
 .והפרשה להפסדי אשראי

 

סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות , חובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית, מבצעיםנכסים שאינם 
 ימים או יותר 90שאינם פגומים בפיגור של 

 יתרה ליום  

  2010בדצמבר  31 2011 דצמברב 31 

  ח"מיליוני ש  ח"מיליוני ש על בסיס מאוחד

   :נכסים שאינם מבצעים .1

   :סות ריביתאשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנ
 1  1 שנבדק על בסיס פרטני 
 -  *- שנבדק על בסיס קבוצתי 

-   - חובות פגומים אחרים שאינם צוברים הכנסות ריבית
    1  1 סך הכל חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית

 1  1 סך הכל נכסים שאינם מבצעים

בארגון מחדש של חוב בעייתי פגומים חובות  .2
 כנסות ריביתשצוברים ה

 
4 

 
 2 

   

   : סיכון אשראי מסחרי בעייתי .3
 -  - סיכון אשראי מאזני בגין הציבור 

 -  - 1סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור
 -  - סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור

 -  - סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי

   

 -  - ימים או יותר 90חובות שאינם פגומים בפיגור של  .4

 

                                                 
2

, למעט בגין ערבויות שנתן לווה להבטחת חבות של צד שלישי, כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים  
 .לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי
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 (המשך)מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי 
 

: 2011ר מבדצב 31 יוםהמחושבים ל, השפעה על מדדי סיכון האשראילהלן   

 
 

שיעור יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי פגום שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת החייבים 
 בגין כרטיסי אשראי

 
0.11% 

ימים או יותר  90רת חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינו פגום שנמצא בפיגור של שיעור ית
 מיתרת החייבים בגין כרטיסי אשראי

 
- 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין 
 כרטיסי אשראי 

 
2.56% 

כרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין
 הכנסות ריבית  יםכרטיסי אשראי פגומים שאינם צובר

 
43.99% 

 - שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור
 0.28% שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין כרטיסי אשראי

נטו בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין כרטיסי אשראי , ותשעור המחיק
 הממוצעת 

 
1.13% 

נטו בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין , שעור המחיקות
 יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי הממוצעת

 
38.75% 
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 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 

 
 .דוחות הכספייםל 2 אוריבב המדיניות המפורטת ערוכים על פי החברהדוחות הכספיים של ה
 

. רמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל
ם ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחי, מפורטות, הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו הינן מקיפות

ישנם תחומים בהם יישום המדיניות החשבונאית כרוך במידה , עם זאת. שתאגיד בנקאי מחויב לנקוט בהם
 .אשר נערכים על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי במהלך עריכת הדוחות הכספיים, גבוהה של הערכה ואומדן

הנהלת החברה כרוך יישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי 
, הערכות ואומדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, אפוא לעיתים בהנחות

ייתכן שהתממשותם בעתיד של . ועל התוצאות הכספיות המדווחות של החברה, לרבות התחייבויות תלויות
 .הדוחות הכספייםיהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת , ההערכות והאומדנים כאמור

. כרוך במידה רבה של אי ודאות או רגישות למשתנים שונים, חלק מהאומדנים ומההערכות בהם נעשה שימוש
אומדנים והערכות מסוג זה שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצגות 

 ".קריטיים"בדוחות הכספיים נחשבים לאומדנים והערכות בנושאים 
החברה בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו על  הנהלת

 .פי מיטב ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי
 

 ":קריטיים"בנושאים  מובאת להלן סקירה של הערכות ואומדנים חשבונאים, בהמשך לאמור לעיל
 

 הפסדי אשראיבגין  ההפרש .א
 

 ,ספציפית על בסיס קבוצתי הפרשה והן תספציפי ההפרש הן תלכול הפסדי אשראיל הההפרש
 ובהתאם הבנקים על המפקח להוראות בהתאם ,המאזן לתאריך האשראי עדכון הינה תהשמטר

 .מקובלים חשבונאיים לעקרונות
כאשר ישנם סממנים לשינויים , נבחנת אחת לשנה ובאופן שוטף הפסדי אשראימדיניות ההפרשה ל
 .השנהמשמעותיים במהלך 

 
והפרשה קבוצתית , עובר ליישום הוראת השעה בדבר המדידה והגילוי של חובות פגומים בכלל

קבעה החברה כללים ליישום והטמעת הוראת "( הוראת השעה: "להלן), להפסדי אשראי בפרט
 .השעה

יחד  .על עומק הפיגור של החוב ההפרשה בגין חובות בפיגור תתבססנקבע כי , במסגרת כללים אלה
חובות הנבחנים על בסיס קבוצתי יימחקו חשבונאית כאשר הם , בהתאם להוראת השעה, ם זאתע

 .ימים או יותר 150הופכים לחובות בפיגור של 
המבוססים בעיקרם על , כן נקבעו כללים לקביעת הפרשה קבוצתית בגין חובות שאינם בפיגור

ה החברה אומדנים לחישוב הפרשה קבע, עובר ליישום הוראת השעה. שיעורי הנזק בתקופות קודמות
ובגין יתרות אשראי אשר , קבוצתית להפסדי אשראי בגין מסגרות לא מנוצלות בכרטיסי אשראי

 .סיכון האשראי בגינן נובע מסיכון לכשל אשראי של תאגידים בנקאיים בישראל
ים על החברה בהפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות הנבחנ מכירה, עם יישום הוראת השעה, בנוסף

 .בהתאם להיוון תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל מאותם לקוחות, בסיס פרטני
 

, (בעיקר בהפסדי האשראי הנבחן על בסיס קבוצתי)תהליך הערכת ההפסד הגלום בתיק האשראי 
לשינוי . מתבסס על אומדנים משמעותיים הכרוכים במידה רבה של אי וודאות, כמתואר לעיל

עשויה להיות השפעה מהותית על ההפרשה להפסדי אשראי , שתוארו לעילבאומדנים או בהערכות 
 .המוצגת בדוחות הכספיים של החברה

 
 הפרשה למבצעי מתנות  .ב

 

החברה צוברים במקביל לביצוע עסקאות נקודות לזכותם שגלומה בהן הטבה אשר  ימחזיקי כרטיס
נאיים מקובלים לחשב את סך החברה נדרשת בהתאם לעקרונות חשבו. קיים סיכוי שתמומש בעתיד

 .ל"ההתחייבות שנוצרה לה בגין ההטבה הנ
 .הפרמטרים המשפיעים על ההפרשה למבצעי מתנות הינם כמות הנקודות שינוצלו ומחיר הנקודה
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 (המשך)מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 

 
חודשים  12מהלך מחיר הנקודה נקבע אחת לחודש לפי שוויה הממוצע והמשוקלל של כל נקודה ב

כמות הנקודות שינוצלו נקבעת על פי ניתוחים כלכליים וכן על פי הניסיון הרב שנצבר , האחרונים
שיעור הניצול המשוקלל של הנקודות שצברו לקוחות החברה . בחברה בנוגע לשיעורי הניצול בפועל

ן להפרשה ואשר שימש כאומד, מתוך סך יתרת הנקודות ברות הניצול 2011בדצמבר  31ליום 
, ח לנקודה"ש 1.61אגורות לנקודה לבין  0.7העלות הממוצעת לנקודה נעה בין  .86%לנקודות הינו 

 .בהתאם לסוג ההטבה ללקוח
 

כאשר ישנם סממנים לשינויים , מדיניות ההפרשה למבצעי מתנות נבחנת אחת לשנה ובאופן שוטף
 .מהותיים במהלך השנה

 
 

 ספייםגילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכ
 

 . דירקטוריון החברה הוא ארגון המופקד על בקרת העל בחברה
 

בחברת האם מתקיימת אחת לרבעון , במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון
מועברות טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון . ועדת גילוי הדנה בנושאים הרלוונטיים לחברה

במהלך ישיבת . חברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות לעיונם של
הדירקטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר החשבונאי הראשי של החברה באופן מפורט את 

קים לרבות עסקאות שאינן במהלך העס, עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי
את סבירות , את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות הכספיים, אם ישנן, הרגיל

את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון הגילוי הנאות בדוחות , הנתונים
פעילות זו על  סוקר את פעילותה השוטפת של החברה והשפעת ל החברה"מנכ. הכספיים ובמידע הנלווה

 .תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון סוגיות מהותיות
 

בישיבת הדירקטוריון מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה החשבון המבקר של החברה והם נשאלים שאלות על 
או הבהרה הנדרשת על ידי חברי /ידי חברי הדירקטוריון באשר לדוחות הכספיים ובאשר לכל שאלה ו

 .וןהדירקטורי
 

והדוחות נחתמים במועד האישור על ידי , אישורם הסופי של הדוחות נעשה בהצבעה ומתקבל ברוב מוחלט
 .והחשבונאי הראשי ל החברה"מנכ, ר הדירקטוריון"יו
 
 

 הליכים משפטיים
 

 .כנגד החברה לא תלויות ועומדות תביעות מהותיות
 
 

 תרעון של הנכסים וההתחייבויוימצב ההצמדה והתקופות לפ
 

 .ולפי תקופה לפירעון נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה -בדוחות הכספיים  11ראה ביאור 
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 פעילות חברות מוחזקות עיקריות

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

 
ל מחודש יוני והח 2005דיינרס מימון הוקמה בשנת . דיינרס ימון הנה חברה בת בבעלות מלאה שלדיינרס מ

היא קיבלה אישור של , בשל אופיה זה של דיינרס מימון. היא עוסקת במימון האשראי של דיינרס 2006
 .  (1975-ו"תשל)לצורכי חוק מס ערך מוסף " מוסד כספי"מ כ"שלטונות מע

 
ף שנת ח בסו"מיליון ש 295לעומת סך של , ח"מיליון ש 347-ב מוהסתכ 2011בדצמבר  31ליום  סך כל הנכסים

 .17.9%בשיעור של  עלייה, 2010
 

, 2010ח בסוף שנת "מיליון ש 30לעומת סך של , ח"מיליון ש 60-ב 2011בדצמבר  31הסתכם ביום סך כל ההון 
 .102.7%עלייה בשיעור של 

 
ח בתקופה המקבילה "מיליון ש 36לעומת סך של , ח"מיליון ש 48-ב 2011הסתכמו בשנת  סך כל ההכנסות

 .32.3%בשיעור של  עליה, אשתקד
 

, ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש 18לעומת סך של , ח"מיליון ש 32-ב 2011הסתכם בשנת  הרווח הנקי
 .73.1%עלייה בשיעור של 

  
 

 פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים
 

מאוחדות בעלי עניין וצדדים קשורים של חברת כרטיסי אשראי והחברות ה - בדוחות הכספיים 14ראה ביאור 
 .שלה

 
 

 ביקורת פנימית
 

 2011הביקורת הפנימית בשנת 
 

 פרטי המבקר הפנימי
 

בתקופה ) 2011במאי  18הינו מר ניר אבל שהחל את כהונתו ביום  חברת האםהמבקר הפנימי של החברה ושל 
 סגן מנהל מערך הביקורת של בנק דיסקונט, שעד למועד תחילת כהונתו של מר אבל כיהן מר רפי ביכלר

 . (כממלא מקום המבקר הפנימי
 

משמש  אבלמר . שנה בביקורת פנים 20-בעל ניסיון של למעלה מ, ח מוסמך"הינו כלכלן ורו ניר אבלמר 
 .מ"ל בנק דיסקונט לישראל בע"כמבקר פנימי במעמד של סמנכ

 
ו רואה חשבון אינו קרוב של כל אחד מאלה ואינ, אינו נושא משרה בבנק, אינו בעל עניין בחברה ניר אבלמר 

 .המבקר או מי מטעמו
 

לחוק החברות בכללי הבנקאות ( ב)146המבקר הפנימי ועובדי הביקורת הפנימית עומדים בהוראת סעיף 
 .ואינם ממלאים תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית, 8' סעיף מס( הביקורת הפנימית)
 
 

 זהות הממונה על המבקר הפנימי
 

 .המבקר הפנימי ר הדירקטוריון הוא הממונה על"יו
 

 תוכנית הביקורת
 

תוכנית )הנגזרת מתוכנית עבודה רב שנתית , הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתוכנית עבודה שנתית
 (.שנים מעבר לשנה השוטפת 3העבודה הרב שנתית נערכת לתקופה של 
רת הפנימית נערכות בהתאם לחוק הביקו( תוכנית העבודה: להלן)תוכניות העבודה השנתית והרב שנתית 

 .ובהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין 1993-ג"התשנ( ביקורת פנימית)י כללי הבנקאות "עפ 1992-ב"התשנ
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 (המשך) ביקורת פנימית

 
פ מתודולוגיות חדשות ומקובלות והושפעה "תוכנית העבודה נבנתה על בסיס סקר סיכונים כולל שנערך ע

 (.II ,SOX בכלל זה באזל)מהנחיות מקומיות ובינלאומיות 
ר הדירקטוריון ולרואי "תוכנית העבודה מוגשת לוועדת הדירקטוריון לביקורת והעתקים ממנה נשלחים ליו

ועדת הדירקטוריון לביקורת ממליצה ליושב ראש הדירקטוריון לאשר את תוכניות . החשבון המבקרים
 .העבודה

הנושא לדיון ואישור ועדת הדירקטוריון מובא , במקרה של צורך בשינוי מהותי בתוכנית העבודה במהלך השנה
 .לביקורת

ובאותו  2010בדצמבר  14יום נידונה ואושרה בוועדת הדירקטוריון לביקורת ב 2011תוכנית העבודה לשנת 
 .היום אושרה תוכנית העבודה בדירקטוריון

 
 

 היקף העסקה
 

 . משרה 0.3של היקף היו ב 2011בשנת התשומות לביקורת הפנימית בחברה 
 

 יכת הביקורתער
 

כללי הבנקאות ביקורת , 1981-א"הביקורת הפנימית נערכת על פי הוראות חוק הביקורת הפנימית התשמ
 ..כללים מקובלים של ביקורת פנימיתי "ועפ, (1993-ג"התשנ)פנימית 

כפי שהן באות לידי ביטוי בהוראות , המבקר הפנימי פועל גם בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 ) .י הפיקוח על הבנקים"ניהול בנקאי תקין ובדוחות ביקורת שנערכו ע

 
המבקר הפנימי עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים שצוינו , לדעת ועדת הדירקטוריון לביקורת והדירקטוריון

 .לעיל ובהוראות
 

 גישה למידע
 

דת בלתי אמצעית למבקר הפנימי הומצאו כל המסמכים והמידע שנדרשו על ידו וניתנה לו גישה מתמ
 .למערכות המידע של החברה

 
 דין וחשבון המבקר הפנימי

 
לחברי , ר ועדת הדירקטוריון לביקורת"ליו, ר הדירקטוריון"המבקר הפנימי מגיש בכתב כל דוח ביקורת ליו

 .והם נדונים בישיבות ועדת הדירקטוריון לביקורת, הוועדה ולרואי החשבון המבקרים
 

ר ועדת הדירקטוריון לביקורת והמבקר הפנימי "הדירקטוריון לביקורת בתיאום בין יו נידונים בוועדת, בנוסף
 .דוחות ביקורת שנערכו בחברת כאל שיש בהם התייחסות גם לחברה

 
 

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
 

עבודה סבירים אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי ותוכנית ה, לדעת הדירקטוריון וועדת הביקורת היקף
 .ביותר ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה

 
 

 תגמול
 

 .מקבל את שכרו מבנק דיסקונטהמבקר הפנימי 
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 ההנהלה והדירקטוריון 
 

 דירקטוריון החברההנהלה ובשינויים ב
 

 .ל החברה"לתפקיד מנכ, ל החברה האם"מנכ, מונה מר ישראל דוד 2011ביולי  5ביום 
 

מר גביש החליף את מר ראובן . ר דירקטוריון החברה"מונה מר יובל גביש לתפקיד יו 2012בינואר  5ם ביו
 . שפיגל אשר סיים את כהונתו במועד זה

ר דירקטוריון החברה ומר יוסי ברסי לתפקיד חבר "מונו מר ראובן שפיגל לתפקיד יו 2011ביולי  5ביום 
אשר , אירנה פורטניק' ומר ברסי החליף את גב, ישראל דוד מר שפיגל החליף את מר. דירקטוריון החברה

 .סיימו את כהונתם בחברה במועד זה
גדעון החליף את מר אילן שגב אשר מר . מונה מר אמנון גדעון כחבר דירקטוריון החברה 2012בינואר  1ביום 

מר . ירקטוריון החברהר ד"לתפקיד יו יובל גבישמונה מר  2012בינואר  5ביום . סיים את כהונתו במועד זה
 .אשר סיים את כהונתו בחברה במועד זה, ראובן שפיגלהחליף את מר גביש 

פועלם ותרומתם בשנות כהונתם הדירקטוריון והנהלת החברה מודים לחברי הדירקטוריון הפורשים על 
 .ומאחלים הצלחה לחברי הדירקטוריון שנתמנו לתפקידיהם החדשים

 
 דירקטוריון החברה

 
 .2012בינואר  5מכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה החל מיום  ישיובל גב

, בעל תואר בוגר במדעי החברה –מר גביש הינו בעל השכלה אקדמאית 
 .האוניברסיטה הפתוחה

( 3/2011החל )מ "ר דירקטוריון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מכהן כיו
 (.1/2011החל )מ "וראש החטיבה הבנקאית בבנק דיסקונט לישראל בע

ל "מנכ, (12/2010עד  9/2009)אוטו דיפו  ACEר "מר גביש כיהן כיו
ר מעלות סוכנות ביטוח "יו, (8/2009עד  4/2008)פריזמה בית השקעות 

 (.2006-2008)מ "ל בנק לאומי למשכנתאות בע"ומנכ( 2006-2008)
 

 ראובן שפיגל
 

 31ועד  2011ביולי  4כיהן כיושב ראש דירקטוריון החברה החל מיום 
 .2011בדצמבר 

בעל תואר מוסמך ותואר בוגר  –מר שפיגל הינו בעל השכלה אקדמאית 
 . New-York Institute of Technology, במינהל עסקים

ודיסקונט בנקורפ , (1/2011-מ)מ "ל בנק דיסקונט לישראל בע"מכהן כמנכ
-מ)מ "ר דירקטוריון כרטיסי אשראי לישראל בע"יו, (1/2011-מ)אינק 

בדיסקונט בנק לטין אמריקה וכדירקטור ( 1/2006-מ)דירקטור , (1/2011
 (.1/2006-מ)בישראל דיסקונט בנק אוף ניו יורק 

( 12/2010-2/2006)מר שפיגל כיהן כנשיא דיסקונט בנק אוף ניו יורק 
ר דירקטוריון "כדירקטור ויו, (12/2010-4/2006)ודיסקונט בנקורפ אינק 

, IDBNY Realty (Delaware) Inc  (12/2010-12/2006)-ב( נשיא)
ל בנק "ומנכ( 12/2010-12/2006)כדירקטור באידיבי קפיטל קורפ 

 (.2/2011-2/2006)דיסקונט בנק אוף ניו יורק 
 

 ישראל דוד
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ביולי  5ועד  2010הן כיושב ראש דירקטוריון החברה החל מחודש אפריל יכ
מ החל מחודש אפריל "בעל כרטיס אשראי לישראל "מכהן כמנכ. 2011
 2011ביולי  5ל החברה החל מיום "וכמנכ, 2010

בעל תואר בוגר בכלכלה ומנהל  -מר דוד הינו בעל השכלה אקדמאית 
במנהל ( MBA)באר שבע ומוסמך , אוניברסיטת בן גוריון בנגב, עסקים
 . אילן-אוניברסיטת בר, עסקים

 
נאית של בנק ל דיסקונט וכראש החטיבה הקמעו"כיהן כמשנה למנכ

 (.2006-2010)מ "דיסקונט לישראל בע
מ ובבית מניב "ר דירקטוריון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"כיהן כיו

 .מ"ישראל בע
בבנק דיסקונט לישראל , (2006עד דצמבר )כיהן כדירקטור בחברה 

וכראש חטיבת שיווק ותכנון אסטרטגי בבנק ( 2006עד מרס )מ "בע( שוויץ)
 (. 2006עד מרס  2002פברואר )מ "דיסקונט לישראל בע
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 יוסי ברסי
 

 חבר ועדת ניהול סיכונים. 2011ביולי  4מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 
 .בחברה

 .וכשירות מקצועית פיננסיתובעל מומחיות חשבונאית 
בעל תואר בוגר  -בעל השכלה אקדמאית רואה חשבון ומר ברסי הינו 

 .אוניברסיטת תל אביב, לה וחשבונאותבכלכ
חשבונאי ראשי וראש מערך החשבות בבנק  –חשב , ל בכיר"מכהן כסמנכ

  .מ"דיסקונט לישראל בע
בבדל שירותי , מ"מכהן כדירקטור בדיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות בע

 Discount -מ וב"ן והשקעות בע"בחברת נדבך לנדל, מ"מחשב והנהלה בע

Reinsurance International Limited, Guernsey. 
 

חבר ועדת ביקורת . 2012בינואר  1מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  אמנון גדעון
 .וועדת שכר ותגמולים בחברה

בעל תואר בוגר במדעי המדינה  –מר גדעון הינו בעל השכלה אקדמאית 
 .אילן-אוניברסיטת בר, ופסיכולוגיה
בבנק דיסקונט לישראל , בי אנושל בכיר וראש מערך משא"כיהן כסמנכ

 .מ"בע
( 2001-2006)מ "ל משאבי אנוש בחברת פרטנר תקשורת בע"כיהן כסמנכ

 (. 1995-2000)ומנהל משאבי אנוש במוטורולה ישראל 
 

חבר ועדת שכר ותגמולים  .2006בדצמבר  25מכהן כדירקטור החל מיום  יחזקאל דסקל
 .בחברה

במדעי ( MBA)בעל תואר מוסמך  -מר דסקל הינו בעל השכלה אקדמאית 
 .אוניברסיטת חיפה, המדינה

 .2005ל איגוד לשכות המסחר החל משנת "מכהן כמנכ
 (.2002-2005)ל מנהל רשות הנמלים "כיהן כסמנכ

מ וכדירקטור בחברות "מכהן כדירקטור חיצוני בחברת ניו הוריזון גרופ בע
 .מ"בע.( איי.פי) פאלאס תעשיותו, מ"שלמה ביטוח בע, מ"זוקו שילובים בע

 
חבר ועדת ניהול  .2009במאי  13מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  איתי חזן

 .בחברה סיכונים
 .וכשירות מקצועית פיננסיתובעל מומחיות חשבונאית 

בעל תואר בוגר במנהל  -מר חזן הינו רואה חשבון ובעל השכלה אקדמאית 
המסלול האקדמי , במימון( MBA)עסקים התמחות בחשבונאות ומוסמך 

 .המכללה למנהל
 .2011מ החל משנת "מכהן כדירקטור באלון סלולר בע

 -החל מ)מ "מכהן כראש אגף תכנון ואסטרטגיה במגה קמעונאות בע
3/2010.) 

 (.2008-2010)מ "במגה קמעונאות בעל "הן כראש מטה מנכיכ
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 .2006בדצמבר  25קטור בחברה החל מיום מכהן כדיר עמוס עמירן

ועדת שכר ותגמולים -ו וחבר ועדת ניהול סיכונים, ר ועדת ביקורת"יו
 .בחברה

להוראות ניהול בנקאי תקין והינו  301מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
 .מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועיתבעל 

, תכנית לקידום מנהלים בוגר -מר עמירן הינו בעל השכלה אקדמאית 
 .אוניברסיטת תל אביב, המסלול המורחב בניהול כללי

 .מ"משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בעבחברת מכהן כדירקטור 
במקפת ו, (2005-2010)מ "בריס ייעוץ ופיתוח עסקי בעכיהן כדירקטור 

 (.1998-2005)מ "בע( 1998)שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח 
מ ויורופיי "ל בחברת ישראכרט בע"ל ומשנה למנכ"כיהן בעבר כסמנכ

 (.מ"יורוקארד בע)
 

 .2011ביולי  4ועד  2010באפריל  25כדירקטור בחברה החל מיום  ההניכ פורטניק אירנה
תכנון ופיתוח בחברת , מכהנת כסגנית מנהל כללי וראש אגף תפעול

 (.1/2006החל  מ"כרטיס אשראי לישראל בע
בעלת תואר בוגר בהנדסת  -רטניק הינה בעלת השכלה אקדמאית פו' גב

, במנהל עסקים( MBA) ךומוסמ, תעשייה ומכונות המכון הפוליטכני בלרוס
 .מכללת רמת גן

 .מ"בכאל אינטרנשיונל בעו מ"ה כדירקטור ביציל פיננסים בעהניכ
 

 .2007באוגוסט  7מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  פרי שעיהוי
 .ביקורת בחברה חבר ועדת

להוראות ניהול בנקאי תקין והינו  301מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
 .וכשירות מקצועית חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 

, בעל תואר בוגר בכלכלה חקלאית -מר פרי הינו בעל השכלה אקדמאית 
 .האוניברסיטה העברית

 .ר הדירקטוריון במכון המחקר מיגל"מכהן כיו
דור אלון אנרגיה בישראל , מ"אלול תמארינד בע: דירקטור בחברותמכהן כ

אחזקות גליל עליון  ,מ"דור אלון תפעול תחנות דלק בע, מ"בע( 1988)
( מיסודם של הארגונים הקיבוציים)אחזקות דלק , מ"בע 1989והשקעות 

 .מ וחברות נוספות"מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע, מ"בע
 

 שגב אילן
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .2011בדצמבר  31ועד  2010באפריל  25הן כדירקטור בחברה החל מיום יכ
 .חבר ועדת ביקורת בחברהכיהן כ

בכרטיסי אשראי  ועדת אשראי וסיכוניםר "יוו ר ועדת מאזן"יומכהן כ
 .מ"לישראל בע

 .וכשירות מקצועית בעל מומחיות חשבונאית פיננסית
, בתחום כלכלה ומנהל עסקים מר שגב הינו בעל השכלה אקדמאית חלקית

 . אוניברסיטת בר אילן
החל  אסטרטגיה וליווי עסקי. סי.אמ.אסמכהן כשותף מנהל בחברת 

 .2009מספטמבר 
ר בנק דיסקונט "כיו, (2001- 1999)ל בנק דיסקונט "כיהן כמשנה למנכ

ל "ומנכ, GROUP HAY (2004-2008)ל "מנכ( 2000-2006)למשכנתאות 
 (.2008-2009)אביב אסטרטגיות 
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 חשבונאית ופיננסית  מומחיותדיווח על דירקטורים בעלי 
 

, נדרשת החברה לקבוע מספר מזערי של דירקטורים במועד הדיווח, בהתאם להוראות המפקח על הבנקים
יון אחרות המוסמכות לדון חשבונאית ופיננסית ומכהנים בדירקטוריון ובוועדות דירקטור מומחיותשהינם בעלי 

 .בדוחות הכספיים
 

חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון לא מומחיות בחברה הוחלט כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי 
 . יפחת משני דירקטורים ובועדת הביקורת לא יפחת מדירקטור אחד

 
ת והרקע המקצועי וההשכלה חשבונאית ופיננסי מומחיותלהלן פרטים אודות הדירקטורים שהינם בעלי 

 .כזו מומחיותלפיהם יש לראותם כבעלי 
   
 

אוניברסיטת , בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות -בעל השכלה אקדמאית  יוסי ברסי
 .תל אביב

חשבונאי ראשי וראש מערך החשבות בבנק  –חשב , ל בכיר"מכהן כסמנכ
  .מ"דיסקונט לישראל בע

בבדל שירותי , מ"שוקי הון והשקעות בעמכהן כדירקטור בדיסקונט ישראל 
 Discount -מ וב"ן והשקעות בע"בחברת נדבך לנדל, מ"מחשב והנהלה בע

Reinsurance International Limited, Guernsey. 
 

 ומוסמך (התמחות בחשבונאות)רואה חשבון בעל תואר בוגר במנהל עסקים  איתי חזן
 .האקדמי המכללה למנהלהמסלול , התמחות במימון( MBA) במנהל עסקים
החל מחודש , מ"בעמגה קמעונאות ב אגף תכנון ואסטרטגיהמכהן כראש 

3/2010 . 
 (.2008-2010)מ "במגה קמעונאות בעל "הן כראש מטה מנכיכ

 .2011מ החל משנת "מכהן כדירקטור באלון סלולר בע
 

 עמוס עמירן
 

מורחב המסלול ה, בוגר תכנית לקידום מנהלים -בעל השכלה אקדמאית 
 .אוניברסיטת תל אביב, בניהול כללי

 .מ"שקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בעת ממכהן כדירקטור בחבר
במקפת ו( 2005-2010)מ "ריס ייעוץ ופיתוח עסקי בעבכיהן כדירקטור 

 (.1998-2005)מ "בע( 1998)שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח 
מ ויורופיי "על בחברת ישראכרט ב"ל ומשנה למנכ"כיהן בעבר כסמנכ

 (.מ"יורוקארד בע)
 

האוניברסיטה העברית , בעל תואר בוגר בכלכלה -בעל השכלה אקדמאית  ישעיהו פרי
 .בירושלים
 .ר הדירקטוריון במכון המחקר מיגל"מכהן כיו

דור אלון אנרגיה בישראל , מ"אלול תמארינד בע: מכהן כדירקטור בחברות
אחזקות גליל עליון  ,מ"בע דור אלון תפעול תחנות דלק, מ"בע( 1988)

( מיסודם של הארגונים הקיבוציים)אחזקות דלק , מ"בע 1989והשקעות 
 . נוספותחברות ומ "מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע, מ"בע

 
 אילן שגב

 
 
 
 
 
 
 

אוניברסיטת , השכלה אקדמאית חלקית בתחום כלכלה ומנהל עסקיםבעל 
 . בר אילן

 .בחברת האם ועדת אשראי וסיכונים ר"ויו ,ר ועדת מאזן"יוכמכהן 
החל  אסטרטגיה ולווי עסקי סי.מא.אסמכהן כשותף מנהל בחברת 

 .2009מספטמבר 
ר בנק דיסקונט "כיו, (2001- 1999)ל בנק דיסקונט "כיהן כמשנה למנכ

 GROUP HAY (2004-2008.)ל "ומנכ( 2000-2006)למשכנתאות 
 

 
 ישיבות דירקטוריון

 
 .ישיבות של ועדת הביקורת של הדירקטוריון 11וכן התקיימו  ישיבות דירקטוריון 12יימו התק 2011בשנת 



 מ"דיינרס קלוב ישראל בע  דוח הדירקטוריון 
 

 56 

 
 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי

 
העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה , של החברה החשבונאי הראשיו ל"המנכבשיתוף עם , הנהלת החברה

 ר הדירקטוריון"יו, על בסיס הערכה זו .את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה
הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות כדי  החשבונאי הראשיו

י בהתאם להוראות הדיווח תנשלסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח ה, לעבד, לרשום
 .וראות אלולציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2012בפברואר  21
 
 
 
 
 
   

 יובל גביש
 ר הדירקטוריון"יו

 ישראל דוד 
 מנהל כללי
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 2011בדצמבר  31ליום סקירת הנהלה 

 
 מידע רב תקופתי -מאוחד מאזן 

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 

 
 בדצמבר 31

2011 
 בדצמבר 31

2010 
 בדצמבר 31

2009 
 בדצמבר 31

2008 
 בדצמבר 31

2007 
      

      :נכסים
 1 1 2 1 1 קדונות בבנקיםיפ

 *237 *365 *423 *394 827 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 *91 *122 *138 *149 12 נכסים אחרים

      

 329 488 563 544 840 סך כל הנכסים
 
 

     

      :התחייבויות
 115 210 267 219-  אשראי מחברת אם

 1- - - -  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 155 195 182 158 548 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 *6 *15 *23 *44 132 התחייבויות אחרות
      

 277 420 472 421 680 סך כל ההתחייבויות
      

  *52 *68 *91 *123 160 המיוחס לבעלי המניותהון 
      

 329 488 563 544 840 וההון סך כל ההתחייבויות

 
 

מדידה וגילוי של "לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  חברהה אימצה 2011בינואר  1ביום *   
מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו ". סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, פגומיםחובות 
 .2010בשנת * -לנתונים המסומנים ב אהי השווראינם ב 2011 דצמברב 31ולכן הנתונים ליום , מחדש

 .בדוחות הכספיים 4 הוראה ראה ביאורלהסברים נוספים לגבי השפעת האימוץ לראשונה של ה
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 מידע רב תקופתי -דוח רווח והפסד מאוחד 

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 2011 2010 2009 2008 2007 

      

      הכנסות
 115 120 112 101 89 מעסקאות בכרטיסי אשראי

רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 
 הפסדי אשראיל

 
51 

 
37 

 
35 

 
23 

 
13 

 140 138 147 143 128 

      

      הוצאות
 8 13 18 6 2 הפסדי אשראיהפרשה ל

 20 21 21 19 15 תפעול
 23 27 18 13 15 מכירה ושיווק

 - - 1 - - הנהלה וכלליות
 16 15 10 12 10 תשלומים לבנקים

 42 44 44 41 43 דמי ניהול
 85 91 112 120 109 

      
 19 23 35 47 55 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

      
 הפרשה למיסים על הרווח 

 5 7 12 15 16 מפעולות רגילות

      

 14 16 23 32 39 רווח נקי 

      

      (:ח"בש)רוח למניה רגילה 

      :רווח בסיסי
 1,308 1,698 2,279 3,181 3,895 וח נקי מפעולות רגילותרו

      
הערך הנקוב של הון המניות 

 (ח"בש)המשוקלל 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
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 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

 2011בדצמבר  31 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 

יתרה שנתית 
 ממוצעת

ת הכנסו
 מימון( הוצאות)

שעור הכנסה 
 (הוצאה)

 באחוזים   מטבע ישראלי לא צמוד .א

 8.1 53 656 נ כ ס י ם 
 8.1 53 656 נכסים סך הכל 

    
 (0.7) (2) 434 ה ת ח י י ב ו י ו ת

 (0.7) (2) 434 התחייבויות סך הכל

 7.4   פער הריבית

    

    מדד מטבע ישראלי צמוד.    ב

  - 1 נכסים 

  - 1 סך הכל נכסים

  - 1 התחייבויות

  - 1 סך הכל התחייבויות 

    

    ח פעילות מקומית"מט.    ג

 -  4 נכסים

 -  4 סך הכל נכסים

 -  2 התחייבויות

 -  2 סך הכל התחייבויות

    

    :סך כל
 8.1 53 661 הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

 8.1 53 661 כ נכסים"סה

 0.7 (2) 437 התחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימוןה

 0.7 (2) 437 כ התחייבויות"סה

 7.4   פער הריבית

    

  51  הפסדי אשראירווח מפעילות מימון לפני הפרשה ל

  (2)   (לרבות הפרשה כללית) הפסדי אשראיהפרשה ל

  49  הפסדי אשראירווח מפעילות מימון לאחר הפרשה ל

    

    :כל סך

   661 הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

   18 נכסים כספיים אחרים

   (19) הפסדי אשראיהפרשה כללית ל

   660 סך כל הנכסים הכספיים

    

    :סך כל

   437 התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון

   85 התחייבויות כספיות אחרות

   522 סך כל ההתחייבויות הכספיות

    

   138 סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות

   138 סך כל האמצעים ההוניים
 .היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה לתחילת כל רבעון

 .יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית, להערכת הנהלה
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 (המשך)שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים 

 
 ח"חים במיליוני שסכומים מדוו

 2010בדצמבר  31  

 

יתרה שנתית  
 ממוצעת

הכנסות 
 מימון( הוצאות)

שעור הכנסה 
 (הוצאה)

 באחוזים    

     מטבע ישראלי לא צמוד
 7.4% 42 570  נכסים

 7.4% 42 570  סך הכל

     

     
 1.3% (5) (409)  ה ת ח י י ב ו י ו ת

 1.3% (5) (409)  סך הכל

 6.1% 37   ביתפער הרי

     

     :סך כל
 7.4% 42 570  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

 7.4% 42 570  כ נכסים"סה

 1.3% (5) (409)  ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון

 1.3% (5) (409)  כ התחייבויות"סה

  37   פער הריבית

     
 רווח מפעילות מימון לפני הפרשה 

 סדי אשראיהפל
   

37 
 

  הפסדי אשראיהפרשה ל
 (לרבות הפרשה כללית)

  (6)  

 רווח מפעילות מימון לאחר הפרשה 
 הפסדי אשראיל

  31  

     

     :סך כל

   570  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

   20  נכסים כספיים אחרים

   (43)  הפסדי אשראיהפרשה כללית ל

   547  ייםסך כל הנכסים הכספ

     

     :סך כל

   (409)  התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון

   (31)  התחייבויות כספיות אחרות

   (440)  סך כל ההתחייבויות הכספיות

     

 סך הכל עודף נכסים כספיים על 
 התחייבויות כספיות

  
107 

  

   107  סך כל האמצעים ההוניים
 

 .חושבות לפי יתרה לתחילת כל רבעוןהיתרות הממוצעות מ
 .יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית, להערכת הנהלה
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 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 2011בדצמבר  31 

 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 

 

 
עם 

דרישה 
ועד 

 חודש

 
מעל 

חודש 
 3עד 

 חודשים

 
 3מעל 

 חודשים 
 ועד 
 שנה

 
 

מעל 
שנה עד 
 שנתיים

 
מעל 

שנתיים 
 3עד 

 שנים

 
 מעל 

 שנים 3
 5עד 

 שנים

 
 
 

סך הכל 
 שווי הוגן

 
שיעור 

תשואה 
 פנימי 

 %-ב

 משך 
חיים 

ממוצע 
אפקטיבי 

 בשנים
          מטבע ישראלי לא צמוד

 0.18 6.83% 808 1 6 26 125 120 530 נכסים פיננסיים
 0.18 5.00% 655-  4 18 105 110 418 התחייבויות פיננסיות

החשיפה לשינויים בשערי 
 הריבית במגזר

 
112 

 
10 

 
20 

 
8 

 
2 

 
1 

 
153 

  

החשיפה המצטברת 
 במגזר

 
112 

 
122 

 
142 

 
150 

 
152 

 
153 

   

          מטבע ישראלי צמוד מדד
 0.36 5.00% 3- - -  1 1 1 נכסים פיננסיים

-  4.00% 12- - - - -  12 ת פיננסיותהתחייבויו

החשיפה לשינויים בשערי 
 הריבית במגזר

 
(11) 

 
1 

 
1 

 
 -

 
 -

 
 -

 
(9) 

  

החשיפה המצטברת 
 במגזר

 
(11) 

 
(10) 

 
(9) 

 
(9) 

 
(9) 

 
(9) 

   

          מטבע חוץ
- -  8- - - - -  8 נכסים פיננסיים

- -  6- - - - -  6 התחייבויות פיננסיות

לשינויים בשערי החשיפה 
 הריבית במגזר

 
2 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
2 

  

החשיפה המצטברת 
 במגזר

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

   

חשיפה כוללת לשינויים 
בשערי הריבית מכשירים 

 נגזרים

 
 
 

        

 0.18 6.82% 819 1 6 26 126 121 539 נכסים פיננסיים
 0.17 5.00% 673-  4 18 105 110 436 התחייבויות פיננסיות

החשיפה לשינויים בשערי 
 הריבית במגזר

 
103 

 
11 

 
21 

 
8 

 
2 

 
1 

 
146 

  

החשיפה המצטברת 
 במגזר

 
103 

 
114 

 
135 

 
143 

 
145 

 
146 

   

 
 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ  *
 
 

 :הערות כלליות
כל  הנתונים לפי תקופות בלוח זה מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של (1)

כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין , מכשיר פיננסי
 .בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי, המכשיר הפיננסי

את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל  שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה (2)
 .ן שלוהשווי ההוג

משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי  (3)
בשיעור ( 0.1%גידול של )ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שייגרם כתוצאה משינוי קטן 

 .התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים הפיננסיים
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 (המשך) ריביתגילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי ה

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 2010בדצמבר  31 

   תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים  

 

 
עם 

דרישה 
ועד 

 חודש

 
מעל 

חודש עד 
3 

 חודשים

 
 

 3מעל 
חודשים 
 ועד שנה

 
 

מעל שנה 
עד 

 שנתיים

 
מעל 

שנתיים 
 3עד 

 שנים

 
 
 

סך הכל 
 שווי הוגן

 
שיעור 

תשואה 
 פנימי 

 %-ב

 משך
חיים 

ממוצע 
אפקטיבי 

 בשנים
         מטבע ישראלי לא צמוד

 0.13 5.87 533 4 6 41 39 443 *נכסים פיננסיים
 0.11 2.48 413 1 2 26 31 353 התחייבויות פיננסיות

החשיפה לשינויים בשערי 
 הריבית במגזר

 
90 

 
8 

 
15 

 
4 

 
3 

 
120 

  

החשיפה המצטברת 
 במגזר

90 98 113 117 120    

         ע ישראלי צמוד מדדמטב
  - - - - - -  *נכסים פיננסיים

-  4 6- - - -  6 *התחייבויות פיננסיות

 נטו, מכשירים פיננסיים
 
(6) 

 
 -

 
 -

 
 -

 
 -

 
(6) 

  

החשיפה לשינויים בשערי 
 הריבית במגזר

(6) (6) (6) (6) (6)    

החשיפה המצטברת 
 במגזר

        

חשיפה כוללת לשינויים 
רי הריבית מכשירים בשע

 נגזרים

        

 0.13 5.87 533 4 6 41 39 443 *נכסים פיננסיים
 0.11 2.48 419 1 2 26 31 359 *התחייבויות פיננסיות

החשיפה לשינויים בשערי 
 הריבית במגזר

 
84 

 
8 

 
15 

 
4 

 
3 

 
114 

  

החשיפה המצטברת 
 במגזר

 
84 

 
92 

 
107 

 
111 

 
114 

 
 

  

 
 
 

 :הערות כלליות
נתונים לפי תקופות בלוח זה מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל ה (1)

כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין , מכשיר פיננסי
 .בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי, המכשיר הפיננסי

את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל  ינו שיעור הריבית המנכהשיעור תשואה פנימי ה (2)
 .השווי ההוגן שלו

משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי  (3)
בשיעור ( 0.1%גידול של )ההוגן של קבוצת המכשירים הפיננסיים שייגרם כתוצאה משינוי קטן 

 .פנימי של כל אחד מהמכשירים הפיננסייםהתשואה ה
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 ים זריםיגילוי בדבר חשיפה למוסדות פיננס

 
לא קיימת לחברה חשיפה מהותית למוסדות פיננסים זרים מאחר ולחברה אין יתרות בבנקים זרים והיתרות 

 .מול הארגונים הבינלאומיים הינן למספר ימים בלבד ואינן מהותיות
 
 

 רבעונימידע רב  -מאוחד מאזן 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 

 2010 2011 שנה
 1           2           3          4    1          2            3         4    רבעון

          
          :נכסים

 1 1 1 1 1 1 6 1  קדונות בבנקיםיפ
 חייבים בגין פעילות 

 בכרטיסי אשראי
  

827 
 

849 
 

375 
 

381 
 

394 
 

394 
 

395 
 

406 
 140 145 147 149 143 156 9 12  נכסים אחרים

          
 547 541 542 544 525 532 864 840  סך כל הנכסים

 
 

         

          :התחייבויות
- - - - - -  1-   אשראי מתאגידים בנקאיים

 254 247 239 219 206 199- -   אשראי מחברת אם
 ות זכאים בגין פעיל
 בכרטיסי אשראי

  
548 

 
556 

 
145 

 
150 

 
158 

 
155 

 
159 

 
169 

 25 28 31 44 39 53 159 132  התחייבויות אחרות
          

 448 434 425 421 395 397 716 680  סך כל ההתחייבויות
          

 99 107 117 123 130 135 148 160  המיוחס לבעלי המניות הון
          

 547 541 542 544 525 532 864 840  חייבויות וההוןסך כל ההת
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 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד  

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 2010 2011 שנה
 1          2            3          4    1          2          3           4   רבעון

          

          הכנסות
 26 25 26 24 23 22 23 21  ות בכרטיסי אשראימעסקא

 רווח מפעילות מימון לפני 
 הפסדי אשראיהפרשה ל

  
16 

 
15 

 
11 

 
9 

 
10 

 
8 

 
10 

 
9 

 35 35 34 34 32 33 38 37  אחרות

          

          

          הוצאות
 2 3 - 1 - 4 (1) (1)  הפסדי אשראיבגין 

 5 5 4 5 4 4 3 4  תפעול
 3 3 2 5 3 6 2 4  ה ושיווקמכיר

 - - - - - - - -  הנהלה וכלליות
 3 3 3 3 3 2 3 2  תשלומים לבנקים

 10 9 11 11 9 9 11 14  דמי ניהול
  23 18 25 19 25 20 23 23 

          
 12 12 14 9 13 8 20 14  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

          
 הפרשה למיסים על הרווח 

 לות רגילותמפעו
 

2 7 3 4 3 4 4 4 
          

 8 8 10 6 9 5 13 12  רווח נקי 

          

          (:ח"בש)רוח למניה רגילה 

          :רווח בסיסי
 789 839 963 590 866 544 1,272 1,213  רווח נקי מפעולות רגילות

          
הערך הנקוב של הון המניות 

 (ח"בש)המשוקלל 
 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
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 (Certification)הצהרה 

 
 :מצהיר כי, ישראל דוד, אני

 
: להלן) 2011 לשנת"( החברה"להלן )מ "בעדיינרס קלוב ישראל של  שנתיסקרתי את הדוח ה .1

 "(.הדוח"
 
תית ולא חסר בו מצג של הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהו, בהתבסס על ידיעתי .2

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

 

, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, בהתבסס על ידיעתי .3
השינויים בהון ותזרימי המזומנים , תוצאות הפעולות ,את המצב הכספי, מכל הבחינות המהותיות

 .ים בדוחוצגשל החברה לימים ולתקופות המ

 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך  .4
 :וכן 1הנדרש בדוח של החברה 1גילוי

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

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

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

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

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

 וכן ;בדוח בהתבסס על הערכתנו

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

 
לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה , הביקורת של הדירקטוריון של החברה
  :הפנימית על דיווח כספי

ת בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיו (א)
, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, הפנימית על דיווח כספי

 וכן ;לסכם ולדווח על מידע כספי
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית (ב)

 .החברה על דיווח כספיאחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של 
 

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

   2012בפברואר  21
 ישראל דוד  

 ל"מנכ
 

                                                 
".דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר  
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 (Certification)הצהרה 

 
 :מצהיר כי, שאול מזרחי, אני

 
: להלן) 2011 שנתל"( החברה"להלן )מ "בע דיינרס קלוב ישראלשל  שנתיסקרתי את הדוח ה .1

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

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

 

מכל , ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות הדוחות הכספיים, בהתבסס על ידיעתי .3
השינויים בהון ותזרימי המזומנים של , תוצאות הפעולות, את המצב הכספי, הבחינות המהותיות

 .ים בדוחוצגהחברה לימים ולתקופות המ

 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך  .4
 :וכן ,1הנדרש בדוח של החברה 1גילוי

, 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

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

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

הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 
 וכן; ים והנחיותיומקובלים ולהוראות המפקח על הבנק

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

 וכן ;בדוח בהתבסס על הערכתנו

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

 
לדירקטוריון ולוועדת , אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר .5

ביותר לגבי הבקרה בהתבסס על הערכתנו העדכנית , הביקורת של הדירקטוריון של החברה
 :הפנימית על דיווח כספי

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה  (א)
, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, הפנימית על דיווח כספי

 וכן ;לסכם ולדווח על מידע כספי
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים , בין מהותית ובין שאינה מהותית, כל תרמית (ב)

 .אחרים 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
 
 
 
 

   2012בפברואר  21
 שאול מזרחי  

 חשבונאי ראשי
   

 

                                                 
".דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר  
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 (המשך) בדבר בקרה פנימית על דיווח כספידוח הדירקטוריון וההנהלה 

 
אחראים להקמה ולקיום של בקרה "( החברה: "להלן)מ "הדירקטוריון וההנהלה של דיינרס קלוב ישראל בע

מערכת הבקרה "(. דוח הדירקטוריון"כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר )פנימית נאותה על דיווח כספי 
מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי  הפנימית של החברה תוכננה כדי לספק

הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח 
. לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות, ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן. על הבנקים והנחיותיו

י מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה סבירה של בטחון בלבד גם אם נקבע כ, לפיכך
 .בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי

 
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות 

ההנהלה בפיקוח , נוסףב. והרישומים החשבונאיים מהימנים, הנכסים מוגנים, בהתאם להרשאות ההנהלה
, ביצוע( monitor)ומנטרים , הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים

 .לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית
 

הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי 
 Committee ofבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של בהת, 2011בדצמבר  31ליום 

Sponsoring Organizatuons of the Treadway Commission (COSO) .ההנהלה , בהתבסס על הערכה זו
 .הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית, 2011בדצמבר  31כי ליום ( believes)מאמינה 

 
בוקרה על ידי רואי  2011בדצמבר  31הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום  האפקטיביות של

אשר _ כפי שצוין בדוח שלהם בעמוד מספר , (משרד רואי חשבון סומך חייקין)החשבון המבקרים של החברה 
ום בו נכללה חוות דעת בלתי מסויגת בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי לי

 .2011בדצמבר  31
  
 

 
 

        
 יובל גביש

 ר הדירקטוריון"יו
 ישראל דוד 

 ל החברה"מנכ
 שאול מזרחי 

 חשבונאי ראשי
 
 

 .2012בפברואר  21: תאריך אישור הדוח
 
 
 



 
 14   795  9111 טלפון סומך חייקין
 14   795  9555 פקסימיליה KPMGמגדל המילניום 

 www.kpmg.co.il אינטרנט :71תא דואר , 28חוב הארבעה ר

  72117תל אביב 

 

  

של  KPMGשותפות ישראלית וחברה ברשת , סומך חייקין

 KPMG International -פירמות עצמאיות המאוגדות ב

Cooperative  ,(“KPMG International”)  ישות שוויצרית. 

  

 

 של דיינרס קלוב ישראל בערבון מוגבללבעלי המניות  יםהחשבון המבקר ידוח רוא
 ח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספיבהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפק

 
להלן )וחברות בנות דיינרס קלוב ישראל בערבון מוגבל ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה , 2011בדצמבר  31ליום "( החברה"ביחד 
 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-פנימית שפורסמה על ידי ה

אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח  החברההדירקטוריון וההנהלה של (. "COSO"להלן )
הנכללת בדוח הדירקטוריון , כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי

אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על . כספי המצורףוההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח 
 .בהתבסס על ביקורתנו החברהדיווח כספי של 

 

 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
בון כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חש, ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של -על. בישראל
ביקורתנו כללה . בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי, מכל הבחינות המהותיות, ביטחון אם קויימה

וכן בחינה , הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי
ביקורתנו . והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך

אנו סבורים שביקורתנו . כללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות
 .מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו

 
ד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי הינה תהליך המיוע חברהבקרה פנימית על דיווח כספי של 

כללי חשבונאות המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל
בקרה פנימית על  .ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו (Israeli GAAP)מקובלים בישראל 

, מתייחסים לניהול רשומות אשר( 1): כוללת את אותם מדיניות ונהלים אשר חברהדיווח כספי של 
לרבות הוצאתם ) החברהמשקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של נכסי , בפירוט סביר

מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות ( 2); (מרשותו
ובהתאם להוראות המפקח על  (Israeli GAAP)כללי חשבונאות מקובלים בישראל כספיים בהתאם ל
נעשים רק בהתאם להרשאות  החברהושקבלת כספים והוצאת כספים של  ,הבנקים והנחיותיו

מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד ( 3)-ו; החברההדירקטוריון וההנהלה של 
שיכולה להיות , החברהסי בלתי מורשים של נכ( לרבות הוצאה מרשות)שימוש או העברה , של רכישה

 .להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

כמו . בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית, בשל מגבלותיה המובנות
הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות , כן

גלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה תהפוכנה לבלתי מתאימות ב
 .לרעה

 
 31בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום , מכל הבחינות המהותיות, קיימה החברה, לדעתנו

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על , 2011בדצמבר 
 .COSOידי 

 
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של , גםביקרנו 

את הדוחות הכספיים המאוחדים , תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
 31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2010-ו 2011בדצמבר  31לימים  החברהשל 

כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות , 2012 פברוארב 21מיום , והדוח שלנו 2011בדצמבר 
 .כספיים
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דוחות כספיים  -מ "דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דיינרס קלוב ישראל בע
 שנתיים

 
 2011בדצמבר  31לימים ( החברה -להלן )מ "בע ביקרנו את המאזנים המצורפים של דיינרס קלוב ישראל

הדוחות על השינויים בהון , ואת המאזנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד 2010 -ו
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  -של החברה ומאוחדים  -והדוחות על תזרימי המזומנים 

אחריותנו . נם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברהדוחות כספיים אלה הי. 2011בדצמבר  31ביום 
 .היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו

 
לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי , ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל

ם שיישומם בביקורת של ותקני ביקורת מסוימי 1973 -ג "התשל, (דרך פעולתו של רואה חשבון)חשבון 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו -על. תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה 
ובמידע שבדוחות ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים . מוטעית מהותית

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו . הכספיים
אנו . על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה

 .סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
 

, מכל הבחינות המהותיות, ל משקפים באופן נאות"הדוחות הכספיים הנ, ורתנובהתבסס על ביק, לדעתנו
, ואת תוצאות הפעולות 2010 -ו 2011בדצמבר  31של החברה ובמאוחד לימים  -את המצב הכספי 

לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  -של החברה ובמאוחד  -השינויים בהון ותזרימי המזומנים 
, לדעתנו, כמו כן(. Israeli GAAP)בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  2011בדצמבר  31ביום 

 .ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו"הדוחות הכספיים הנ
 

כפי , ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי"בארה PCAOB-בהתאם לתקני ה, ביקרנו גם
 31ליום  החברהאת הבקרה הפנימית על דיווח כספי של , ראללשכת רואי חשבון ביששאומצו על ידי 

בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על , 2011בדצמבר 
כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה  2012 פברוארב 21והדוח שלנו מיום  COSOידי 

 .החברההפנימית על דיווח כספי של 
 
 
 

 ומך חייקיןס
 רואי חשבון
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 מאזן ליום

 
 

 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 

 החברה המאוחד  

 
 בדצמבר 31 

2011 
 בדצמבר 31

2010 
 בדצמבר 31

2011 
 בדצמבר 31

2010 
     ביאור 

      :נכסים
 1 1 1 1 3 פקדונות בבנקיםמזומנים ו

 *127 492 *438 849 4 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 *--  *(44) (22)  הפרשה להפסדי אשראי

 נטו, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
  

827 
 

394 
 

492 
 

127 
 *30 60- -  5  (כלולה-במאוחד) תמוחזק הבחבר ההשקע

 *343 170 *149 12 6 נכסים אחרים
      

 501 723 544 840  סך כל הנכסים

 
 

     

      והון התחייבויות
 219-  219-   אםהאשראי מחברת 

-  **--  **-  אשראי מתאגידים בנקאיים
 157 546 158 548 7 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 *2 17 *44 132 8 התחייבויות אחרות
      

 378 563 421 680  סך כל ההתחייבויות
      

 *123 160 *123 160 9 המיוחס לבעלי מניות החברההון 
      

 501 723 544 840  סך כל ההתחייבויות וההון

 
 
 

מדידה וגילוי של חובות  "לראשונה את הוראת המפקח על הבנקים בדבר  חברהה אימצה 2011בינואר  1ביום *   
ולכן הנתונים , מספרי ההשוואה לשנים קודמות לא הוצגו מחדש". סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, פגומים

להסברים נוספים לגבי השפעת  .2010בשנת * -לנתונים המסומנים ב י השוואהראינם ב 2011 דצמברב 31ום לי
 .להלן 4 הוראה ראה ביאורהאימוץ לראשונה של ה

 
 .ח"מיליון ש 1-סכום הנמוך מ**     

 
 .2011בדצמבר  31ח ליום "מיליון ש 4הפרשה להפסדי אשראי חוץ מאזניים בסך : מזה***   

 
 
 
 
 
 
 
 

 .2012בפברואר  21 :תאריך אישור הדוחות הכספיים
 
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

     
 יובל גביש

 ר הדירקטוריון"יו
 ישראל דוד 

 מנהל כללי
 אול מזרחיש 

 חשבונאי ראשי
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 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 
 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 החברה המאוחד  

  2011 2010 2009 2011 2010 2009 

       ביאור 

        הכנסות
(1)מעסקאות בכרטיסי אשראי

 15 89 101 112 88 98 109 
וצאות רווח מפעילות מימון לפני ה

 הפסדי אשראיבגין 
 

16 51 37 35 4 3 4 
  140 138 147 92 101 113 

        

        הוצאות
 - - - 18 6 2 4 י אשראיהפסד בגין

 21 18 15 21 19 15 17 תפעול
 18 13 15 18 13 15 18 מכירה ושיווק

 1 *- *- 1 *- *-  הנהלה וכלליות
 10 12 10 10 12 10  תשלומים לבנקים

 43 40 42 44 41 43  דמי ניהול
  85 91 112 82 83 93 

        
 20 18 10 35 47 55  רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

        
הפרשה למיסים על הרווח מפעולות 

 רגילות
 

19 16 15 12 3 5 5 

        
 15 13 7 23 32 39  רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים 

        
מפעולות רווחים חלק החברה ב

של  רגילות לאחר השפעת המס
 חברות מוחזקות

 

- - - 32 19 8 

        

 23 32 39 23 32 39  ותמפעולות רגילרווח נקי 

        

        
ה רגילה ורווח מדולל למני רווח בסיס

 ח "בש
       

 2,279 3,181 3,895 2,279 3,181 3,895  מפעולות רגילות למנייה רווח נקי 

        
 
 

 . ח"מיליון ש 1-מייצג סכום נמוך מ* 
 

 (.15ראה באור )פיקים הכנסות מעמלות בתי עסק מוצגות לאחר ניכוי מעמלות למנ (1)
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 דוח על השינויים בהון 

 
 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 כ"סה עודפים הנפרע מניותההון  
    

 44 24 2009בינואר  1יתרה ליום 
68 

 23 23-  רווח נקי בשנת החשבון
 91 67 24 2009בדצמבר  31יתרה ליום 

   
 

 32 32-  רווח נקי בשנת החשבון
 123 99 24 2010בדצמבר  31יתרה ליום 

    
נטו ממס של יישום , השפעה מצטברת

של  2011בינואר  1לראשונה ביום 
ההוראה בנושא מדידת חובות פגומים 

 *וההפרשה להפסדי אשראי

 
 
 

 -

 
 
 
(2) 

 
 
 
(2) 

    
לאחר  2011בינואר  1יתרה ליום 

 מים מיישום ההוראות החדשות התיאו
 

24 
 

97 
 

121 
    

 39 39-  רווח נקי בשנת החשבון
 160 136 24 2011בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 

 .להלן 4ראה באור *  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 בדצמבר 31דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 החברה המאוחד 
 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 23 32 39 23 32 39 רווח נקי לשנה

התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי 
 :המזומנים מפעילות שוטפת

      

 חלק החברה ברווחים 
 חברות מוחזקות בלתי מחולקים של 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(32) 

 
(19) 

 
(8) 

- -  (1) (1) 1 (4) מסים נדחים נטו
 - - - 18 6 3  הפסדי אשראי וצאות בגיןה

 (67) 46 174 (15) (13) 141 נכסים אחרים
 56 (50) (204) 66 (27) (133) התחיבויות אחרות

ששמשו ) מפעילותשנבעו מזומנים נטו 
 4 9 (24) 91 (1) 46 שוטפת( לפעילות

       תזרימי מזומנים מפעילות בנכסים
 - - (1) (88)  10 (70) נטו, אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק

 פעילותבחייבים בגין  (עליה)ירידה 
 נטו, בכרטיסי אשראי

 
(365) 

 
13 

 
12 

 
(364) 

 
13 

 
11 

ששמשו )מפעילות שנבעו מזומנים נטו 
 11 13 (365) (76) 23 (435) בנכסים( לפעילות

       תזרימי מזומנים מפעילות בהתחייבויות
 בזכאים בגין פעילות ( ירידה) עליה

 נטו, בכרטיסי אשראי
 

389 
 
(23) 

 
(14) 

 
389 

 
(23) 

 
(14) 

ששמשו )מפעילות שנבעו מזומנים נטו 
 (14) (23) 389 (14) (23) 389 בהתחייבויות( לפעילות

 1 (1)-  1 (1)-  במזומנים ושווי מזומנים( ירידה)עליה 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 1 2 1 1 2 1 לתחילת השנה
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 2 1 1 2 1 1 לסוף השנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 כללי - 1ביאור 

 
 וחת היישות המדו .א

 

זכיינית של רשת דיינרס קלוב חברה בישראל והינה ( "דיינרס"או  "החברה"להלן )מ "דיינרס קלוב ישראל בע
 המחזיק, כמו כן. "(כאל: "להלן) מ"בשליטת חברת כרטיסי אשראי לישראל בעהחברה הינה . הבינלאומית

 .מ"כחול ישראל בעהריבוע ב החזקותבמניות החברה דור אלון 
 

תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו עד ". דיינרס"ת בתפעול כרטיס האשראי החברה עוסק
 . 2017שנת 

 
זכות שימוש בלעדית  ,1993החל משנת , אללכ לפיו הוענקה, אלנחתם הסכם בין החברה לכ 1992בשנת 

ות מתפעול כרטיסי ההכנס 1998בהתאם להסכם נוסף החל משנת . בתפעול ובהפצת כרטיסי דיינרס השונים
 .החברה משלמת לכאל עבור מלוא השרותים בהם היא נושאת. מועברות במלואן לחברה, דיינרס

 
כללו נכסים והתחייבויות מפעולות בכרטיסי אשראי מסוג  2011ביוני  30נכסי החברה והתחייבויותיה עד ליום 
 13כמתואר בביאור , הבעלות בחברה עם השלמת השינוי במבנה. "YOU"דיינרס ומשתייכים למועדון הצרכנות 

מפעילות בכרטיסי אשראי מסוג  והתחייבויותנכסים  2011ביולי  1רכשה החברה מחברת האם ביום , להלן' ג
 ."YOU"שאינם משתייכים למועדון הצרכנות " דיינרס"

 

 הגדרות .ב
 

- בדוחות כספיים אלה 
ויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות תקנים ופרשנ -( "IFRS": להלן) תקני דיווח כספי בינלאומיים

( IAS)ותקני חשבונאות בינלאומיים ( IFRS)והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים ( IASB)בינלאומיים 
או ( IFRIC)לרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי 

 .בהתאמה, (SIC)מדת לפרשנויות פרשנויות שנקבעו על די הועדה המת
ב "כללי החשבונאות שבנקים אמריקאיים שנסחרים בארה - ב"כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה

המוסד , ב"ע בארה"רשות ני, ב"י רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"כללים אלה נקבעים ע. נדרשים ליישם
ומיושמים בהתאם להיררכיה שנקבעה בתקן  ,ב"ב וגופים נוספים בארה"לתקינה בחשבונאות כספית בארה

הקודיפיקציה של תקני החשבונאות של המוסד לתקינה  ,FAS 168 (ASC 105-10)חשבונאות אמריקאי 
תקן המחליף את תקן חשבונאות  -ב וההיררכיה של כללי החשבונאות המקובלים "בחשבונאות כספית בארה

 FAS -למרות ההיררכיה שנקבעה ב, וח על הבנקיםבהתאם לקביעת הפיק, בנוסף לכך. FAS 162אמריקאי 
ב או על ידי צוות רשויות "הובהר כי כל עמדה שנמסרה לציבור על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה, 168

ב היא כלל חשבונאות "ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות המקובלים בארה"הפיקוח על הבנקים בארה
  .ב"ל בבנקים בארההמקוב

 
 "(.החברה"או " דיינרס: "להלן) מ"ישראל בעדיינרס קלוב  -חברהה

 .מ"בע( מימון)דיינרס  -והחברה המאוחדת שלה  מ"ישראל בע( קלוב)דיינרס  -הקבוצה
 .עם דוחות החברהבאופן מלא חברות שדוחותיהן מאוחדים  - חברות מאוחדות

 23דעת  גילוייבהתאם להוראות , 2003צמבר למדד בגין חודש דסכום נומינלי היסטורי שהותאם  - מותאם סכום
 . של לשכת רואי חשבון בישראל 36-ו

, בתוספת סכומים בערכים נומינליים( מועד המעבר) 2003בדצמבר  31יום סכום מותאם ל - סכום מדווח
  .זה ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד ,זהשנוספו לאחר מועד 

זהו המטבע של , בדרך כלל; ת העיקרית שבה החברה פועלתהמטבע של הסביבה הכלכלי - מטבע הפעילות
 .ח"מטבע הפעילות של החברה הינו ש. הסביבה שבה תאגיד מפיק ומוציא את עיקר המזומנים

 . המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים - מטבע ההצגה
 .דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים - דיווח כספי נומינלי
ווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי די - דיווח כספי מותאם

  . בהתאם להוראות גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל
  .למעט בעלי עניין, חשבון בישראל-של לשכת רואי 29' כמשמעותם בגילוי דעת מס - צדדים קשורים

 .1968-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 1בתאגיד בסעיף " בעל עניין"להגדרת ( 1)כמשמעותם בפסקה  -בעלי עניין 
 .שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהבישראל מדד המחירים לצרכן  - מדד

 .עלות בסכום מדווח – עלות
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  כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
ובהתאם להוראות  Israeli Gaap))ם ערוכים בהתאם לכללי חשונאות מקובלים בישראל הדוחות הכספיי  .א

ולדוחות  חברהלדוחות הכספיים מתייחסים לדוחות הכספיים של ההביאורים . המפקח על החברה והנחיותיו
פרט למקרים בהם צויין בביאור כי הוא מתייחס , המאוחדות של החברוהמאוחדים של החברה הכספיים 

 .למאוחד בלבד בלבד או החברל
 .2012בפברואר  21 ביום חברהי דירקטוריון ה"הדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע          

 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים .    ב

 עקרונות הדיווח(     1)
 

. נערכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו חברההדוחות הכספיים של ה
מסוימים וכללי ( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים , בין היתר, מתמייש חברהת הדוחות הכספיים הבעריכ

 :באופן המפורט להלן, ב"חשבונאות מקובלים בבנקים בארה

  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו  -בנושאים שבליבת העסק הבנקאי
ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של "לים בבנקים בארהובהתאם לכללי חשבונאות מקוב

 . המפקח על הבנקים

  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי
ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של מסוימים ( IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים ל בישראל ובהתאם

עקרונות התקינה הבינלאומית מיושמת על פי ה .אליהם ותהמתייחס( IFRIC)כספי בינלאומי  דיווח
 :מפורטים להלןה

במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של  -
שחלים ספציפית  ב"בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה הקבוצה מטפלת, המפקח

 ;על נושאים אלו
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר  -

 ; לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח הקבוצה פועלת, חלופות לטיפול בנושא מהותי
, בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבורקיימת הפניה לתקן שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -

 ;בהתאם להוראות התקן הבינלאומי הקבוצה פועלת
, קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבורשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -

 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל הקבוצה פועלת
, בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור במקומות -

 .תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית
  
 הצגה ומטבע פעילות מטבע     ( 2)   

 
 .ת החברהפועל בה העיקרית הכלכלית הסביבה את שמייצג המטבע הינו השקל

 .אחרת צויין אם למעט, הקרובן למיליו ומעוגלים ח"שב מוצגים הכספיים הדוחות
 

 המדידה בסיס     ( 3)   
 

 :הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות המפורטים להלן
 ;נדחים מסים והתחייבויות נכסים •
 ;הפרשות •
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 (המשך) יווח ועיקרי המדיניות החשבונאיתכללי ד - 2ביאור 

 
 באומדנים שימוש       (4)

 

 המפקח והוראות( Israeli GAAP) בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 אשר והנחות אומדנים בהערכות דעת בשיקול להשתמש חברהה הנהלת נדרשת והנחיותיו הבנקים על

 שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסים של הסכומים ועל ניותהמדי יישום על משפיעים
 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל

 
 הנהלת נדרשת, חברהה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת

 בקביעת דעתה בשיקול. עותיתמשמ וודאות באי הכרוכים ולאירועים לנסיבות באשר הנחות להניח חברהה
 סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים, שונות עובדות, העבר ניסיון על חברהה הנהלת מתבססת, האומדנים

 . אומדן לכל המתאימות לנסיבות בהתאם

 
 שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים

 .מושפעת עתידית תקופה ובכל םהאומדני תוקנו
 

 שינוי סיווג        (5)   
 

ראה ) בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים הוראות הפיקוח על הבנקיםות היישום לראשונה של בעקב
סווגו מחדש כדי להתאים , סעיפים מסוימים במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה, (להלן '3דסעיף 

נתוני חייבים בגין פעילות סווגו מחדש , בפרט. שות הדיווח בתקופה השוטפתלכותרות הסעיפים ולדרי
 .2011בינואר  1כדי להתאים להצגה בסכום ברוטו החל מיום  2010בדצמבר  31בכרטיסי אשראי נטו ליום 

 
 

 עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים, יישום לראשונה של תקני חשבונאות.    ג
 

 :להלן המפורטים והוראות חשבונאיים תקנים ליישם חברהה ההחל 2011 שנת במהלך

 
  והפרשה, אשראי סיכון, פגומים חובות של וגילוי מדידה בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות    .1

 ; בעייתיים בחובות טיפול בנושא להוראות ותיקון אשראי להפסדי       
 :להלן המפורטים, סוימיםמ (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני    .2

• IFRS 3 (2008) ,עסקים צירופי; 
• IAS 8 ,וטעויות חשבונאיים באומדנים שינויים, חשבונאית מדיניות; 
• IAS 10 ,הדיווח תקופת לאחר אירועים; 
• IAS 21 ,חוץ מטבע של חליפין בשערי השינויים השפעות; 
• IAS 27 ,(2008 )ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות; 
• IAS 28 ,כלולות בחברות השקעות; 
• IAS 33 ,למניה רווח; 
• IAS 34 ,ביניים לתקופות כספי דיווח; 
• IAS 36 ,נכסים ערך ירידת; 
• IAS 38 ,מוחשיים בלתי נכסים; 

 
תקן חשבונאות , "(FAS 157: "להלן)מדידת שווי הוגן , ((ASC 820-10 157תקן חשבונאות אמריקאי  .3

: להלן)חלופת השווי ההוגן עבור נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות , (ASC 825-10) 159אמריקאי 
"959 FAS" )2595-56 ועדכון תקינה חשבונאיתASU  ,שיפור גילוי לגבי מדידת שווי הוגן ; 

 וכן; הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים .4
 .קביעה של מלווה בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי, ASU 2011-02קינה חשבונאית עדכון ת . 5

 
 החשבונאית המדיניות את משלבת, שלהלן 'ד בסעיף שפורטה כפי, חברהה של החשבונאית המדיניות

 ל"הנ הבנקים על הפיקוח והוראות החשבונאית התקינה עדכוני, החשבונאות תקני יישום בגין החדשה
 .שהייתה ככל, לראשונה היישום והשפעת אופן את ומציגה
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 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות     .ד
 

 והצמדה חוץ מטבע( 1)

 
 חוץ במטבע עסקאות

 
 שבתוקף החליפין שער לפי חברהה של הרלוונטיים הפעילות למטבעות מותמתורג חוץ במטבע עסקאות
 למטבע מתורגמים, הדיווח במועד חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים. העסקאות בתאריכי
 העלות שבין ההפרש הינו הכספיים הפריטים בגין שער הפרשי. יום לאותו שבתוקף החליפין שער לפי הפעילות

 לבין, השנה במשך ולתשלומים האפקטיבית לריבית מתואם כשהוא, השנה לתחילת הפעילות מטבעב המופחתת
 . השנה לסוף החליפין שער לפי מתורגמת חוץ במטבע המופחתת העלות

 
 הפעילות למטבע מתורגמים, הוגן שווי לפי והנמדדים חוץ במטבעות הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים

 מוכרים הפעילות למטבע מתרגום הנובעים שער הפרשי. ההוגן השווי נקבע בו ביום וקףשבת החליפין שער לפי
 כספיים לא הוניים פיננסיים מכשירים של הפעילות למטבע מתרגום הנובעים להפרשים פרט, והפסד ברווח

 נמדדיםוה חוץ במטבע הנקובים כספיים לא פריטים. אחר כולל ברווח מוכרים אשר, למכירה כזמינים המסווגים
 .העסקה למועד שבתוקף החליפין שער לפי מתורגמים, היסטורית עלות לפי

 
 

 הוגן שווי לפי נמדדים שאינם מדד צמודי והתחייבויות נכסים

 
 .יתרה כל לגבי שנקבעו ההצמדה תנאי לפי נכללים, למדד הצמודים והתחייבויות נכסים

 
 : בהם השינוי ושיעורי לצרכן המחירים ומדדב "של הדולר של ארה היציגים החליפין שערי על פרטים להלן

 
 

 
  האיחוד בסיס( 2)

  
 בנות חברות

 
 הכספיים בדוחות נכללים בנות חברות של הכספיים הדוחות. הקבוצה ידי על הנשלטות ישויות הינן בנות חברות

 הפיננסית המדיניות את לקבוע הכוח היא שליטה. השליטה הפסקת ליום ועד השליטה השגת מיום המאוחדים
 הצבעה זכויות בחשבון נלקחות השליטה קיום בבחינת. מפעילויותיה הטבות להשיג כדי חברה של תוהתפעולי

 השליטה ובאם הרכישה מועד בקביעת דעת שיקול המפעיל חברהה. מיידי באופן לממשן שניתן פוטנציאליות
 .התקבלה

 
 שאומצה החשבונאית יותלמדינ להתאימה מנת על הצורך במידת שונתה בנות חברות של החשבונאית המדיניות

 .הקבוצה ידי על
 
 
 

 שיעור השינוי בשנת בדצמבר 31  
  2011 2010 2009 2011 2010 2009 
 )%( ח"בש  
       :שער החליפין של 
 (0.7) (6.0) 7.7 3.775 3.549 3.821 ב"הדולר של ארה 
        
       :מדד המחירים לצרכן 
 3.9 2.7 2.2 99.2 101.8 104.0 לחודש דצמבר 
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 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 חברתיות בין עסקאות

 
 הכנת במסגרת בוטלו, חברתיות בין מעסקאות הנובעות, מומשו שטרם והוצאות והכנסות בקבוצה הדדיות יתרות

 . המאוחדים הכספיים וחותהד
 

 צירופי עסקים
 

מועד הרכישה הינו (. Acquisition Method)הקבוצה מיישמת לגבי כל צירופי העסקים את שיטת הרכישה 
 .המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת

 
  2011בינואר  1צירופי עסקים שאירעו לפני 

 
 ,IFRS 9 -ל C5 -ו C4ההקלה שנקבעה בסעיפים  הקבוצה אימצה את, בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים

למפרע  IFRS 3 (2008)בהתאם לכך הקבוצה לא מיישמת את . אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים
רכישות של חברות תחת שליטה משותפת ורכישות של זכויות , רכישות של חברות כלולות, לגבי צירופי עסקים

המוניטין שהוכר  2011בינואר  1עבור רכישות אשר אירעו לפני , לפיכך. 2011אר בינו 1מיעוט שהתרחשו לפני 
לא , לאור זאת. ועודפי העלות שנוצרו מייצגים את הסכומים שהוכרו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל

 .קיימת השפעה מיישום התקן לראשונה
 

  סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי, חובות פגומים .3
 

סיכון אשראי והפרשה , מדידה וגילוי של חובות פגומיםאם להוראה החדשה של המפקח על הבנקים בנושא בהת
 (ASC 310)את תקני החשבונאות האמריקאיים בנושא , 2011בינואר  1 -החל מ, מיישמת החברה, להפסדי אשראי

כפי שאומצו בהוראות הדיווח , ב"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"ועמדות של רשויות הפיקוח על הבנקים בארה
החל מאותו מועד מיישמת החברה את הנחיות הפיקוח על הבנקים בנושא טיפול בחובות , בנוסף. לציבור

 .בעייתיים
 

 חייבים בגין כרטיסי אשראי ויתרות חוב אחרות
 

יתרות חוב  .'חייבים בגין כרטיסי אשראי וכו, פיקדונות בבנקים, כגון, ההוראה מיושמת לגבי כל יתרות החוב
: כגון)לגביהם לא נקבעו בהוראות הדיווח לציבור כללים ספציפיים בדבר מדידת הפרשה להפסדי אשראי 

יתרת החוב הרשומה מוגדרת כיתרת . מדווחים בספרי החברה לפי יתרת חוב רשומה( 'פיקדונות בבנקים וכד
יתרת החוב . שראי בגין אותו חובאך לפני ניכוי הפרשה להפסדי א, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות, החוב

יתרות אשראי , לאור זאת. או שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה, הרשומה אינה כוללת ריבית צבורה שלא הוכרה
שהוצגו בתקופות שלפני תקופת יישום ההוראה לראשונה אינן ברות השוואה ליתרות האשראי המדווחות לאחר 

ביהן קיימים כללים ספציפיים בדבר מדידה והכרה של הפרשה לג, לגבי יתרות חוב אחרות. תחילת יישומה
 .לירידת ערך החברה ממשיכה ליישם את אותם כללי מדידה

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 מתאימה ברמה הפרשה לקייםהחברה קבעה נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי 

, םולקיהנדרשים  החברה קבעה נהלים, בנוסף. השלבהתייחס לתיק האשראי  צפויים אשראי הפסדי לכיסוי
הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי , כחשבון התחייבותי נפרד

 . (וערבויות מסגרות אשראי שלא נוצלו, התקשרויות למתן אשראי :כגון)חוץ מאזניים 
 

הפרשה : "באחד משני מסלולים מוערכתלתיק האשראי ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס 
 .בוחנת החברה את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי, כמו כן". הפרשה קבוצתית"ו" פרטנית

 
הינה החוזית  יתרתם שסך חובות פרטנית בחינה לצורך בחרה לזהות החברה -פרטנית להפסדי אשראי  הפרשה

חוב מסווג כפגום . להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג כפגום הפרשה פרטנית .ח"שאלפי  500מעל 
כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לה לפי 

חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים בפיגור , בכל מקרה. התנאים החוזיים של הסכם החוב
 . כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום, כמו כן. ימים או יותר 90של 
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מהוונים , דיים הצפוייםבהתבסס על תזרימי המזומנים העתי מוערכתההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי 
 . של החוב ת המקוריתבשיעור הריבית האפקטיבי

 
 מזוהים בלתי אשראי הפסדי בגין לירידת ערך הפרשות לשקף מחושבת כדי - ת להפסדי אשראיקבוצתי הפרשה

 פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן ,דומים מאפייני סיכון בעלי קטנים חובות של גדולות בקבוצות פרטנית הגלומים
 בהתאם מחושבת קבוצתי בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם ונמצא

היסטוריים בסוגי  הפסד שיעורי על בהתבסס, טיפול חשבונאי בתלויות, FAS 5 (ASC 450) -ב שנקבעו לכללים
  .אשראי שונים

 
 FAS 5 -בהתאם לכללים שנקבעו ב כתמוערההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים 

(ASC 450.)  ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי האשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי
תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של , (כמפורט לעיל)ההפרשה שנקבעו עבור האשראי המאזני 

מחושב על ידי החברה בהתבסס על מקדמי המרה לאשראי  שיעור המימוש לאשראי. סיכון האשראי החוץ מאזני
 .הגישה הסטנדרטית -סיכון אשראי -מדידה והלימות הון, 203כמפורט בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר 

 
השגחה : החברה מסווגת את כל החובות הבעייתיים שלה ואת פריטי האשראי החוץ מאזני בעייתיים בסיווגים

  .נחות או פגום, מיוחדת
 

 הכרה בהכנסה
 

במועד סיווג החוב כפגום החברה מגדירה את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית ומפסיקה לצבור בגינו 
במועד סיווג החוב כפגום , כמו כן. למעט האמור להלן לגבי חובות מסוימים שאורגנו מחדש, הכנסות ריבית

החוב ממשיך . הוכרו כהכנסה ברווח והפסדואשר , החברה מבטלת את כל הכנסות הריבית שנצברו וטרם נגבו
חוב אשר פורמאלית עבר ארגון . כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום, להיות מסווג כחוב שאינו צובר ריבית

יטופל , ביטחון סביר שהחוב יפרע בהתאם לתנאיו החדשים מחדש של חוב בעייתי ולאחר הארגון מחדש קיים
 90של לגבי חובות שנבחנים ומופרשים על בסיס קבוצתי אשר מצויים בפיגור . יתכחוב פגום שצובר הכנסות ריב

 .הכנסות ריבית לצבור מפסיקה החברה, יום או יותר
 

 ארגון מחדש של חוב בעייתי
 

מסיבות כלכליות או משפטיות , חוב אשר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב אשר לגביו
החברה העניקה ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב , נסיים של חייבהקשורות לקשיים פינ

 (. הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן שנדרשים מהחייב)את נטל תשלומי המזומן בטווח הקרוב 
 לצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע על ידי החברה מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי החברה מבצעת בחינה

החייב מצוי ( 1)וזאת במטרה לקבוע האם , איכותית של מכלול התנאים של ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע
 . במסגרת ההסדר החברה העניקה ויתור לחייב( 2) -בקשיים פיננסיים ו

 
החברה בוחנת האם קיימים סממנים המצביעים על היותו של , לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים

בין . הלווה בקשיים במועד ההסדר או על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר
, למועד הסדר החוב הלווה נמצא בכשל: החברה בוחנת קיום אחת או יותר מהנסיבות המפורטות להלן, היתר

ינם בפיגור החברה לגבי החובות שלמועד ההסדר א; לרבות כאשר חוב אחר כלשהו של הלווה הינו בכשל
מעריכה האם בהתאם ליכולת הפירעון הנוכחית קיימת סבירות כי בעתיד הנראה לעין הלווה ייקלע למצב של 

נמצא בתהליך של כינוס נכסים , החייב הוכרז כפושט רגל; כשל ולא יעמוד בתנאים החוזיים המקוריים של החוב
החייב לא יהיה , וכן ללא שינוי תנאי החוב; סק חיאו קיימים ספקות משמעותיים להמשך קיומו של הלווה כע

 .מסוגל לגייס חוב ממקורות אחרים בריבית שוק המקובלת לגבי חייבים שאינם בכשל
, גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה בריבית החוזית, החברה מסיקה כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור

לגבות את כל סכומי  הלא צפויחברה ה, מארגון מחדשכתוצאה : אם מתקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים
שווי הוגן עדכני של הביטחון לגבי חובות מותנים ; (לרבות ריבית שנצברה בהתאם לתנאים החוזיים)החוב 

לחייב לא קיימת ; בביטחון אינו מכסה את יתרת החוב החוזית ומצביע על היעדר יכולת גביה של כל סכומי החוב
בשיעור הנהוג בשוק עבור חוב בעל תנאים ומאפיינים כגון אלו של החוב שהועמד  אפשרות לגייס מקורות

 . במסגרת ההסדר
הפרשות לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי יסווגו כחוב פגום , חובות שאורגנו מחדש

 .בגין חובות אלה מבוצעות על בסיס קבוצתי
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לאור העובדה שהחוב שלגביו בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי לא ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים 
 .החוב ממשיך להיות מסווג כחוב פגום גם לאחר שהחייב חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים, שלו

 
 חשבונאית מחיקה

 
אינו בר גביה ובעל ערך נמוך כהמוערך על בסיס פרטני שנחשב החברה מוחקת חשבונאית כל חוב או חלק ממנו 

המוגדרים ברוב ) מאמצי גביה ארוכי טווח ת החברהאו חוב בגינו מנהל ,שהותרתו כנכס אינה מוצדקתך כ
נקבעו כללי המחיקה בהתבסס , ס קבוצתילגבי החובות המוערכים על בסי. (המקרים כתקופה העולה על שנתיים

יובהר כי  .ועל פרמטרים בעייתיים אחרים( ימי פיגור רצופים 150ברוב המקרים מעל ) פיגור שלהםהעל תקופת 
, מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד

 .וב בספרי החברהבסיס עלות חדש לחתוך יצירת 
 

סיכון אשראי והפרשה , מדיניות ההפרשה לחובות מסופקים לפני יישום ההוראות בנושא חובות פגומים
בנושא  ASU 2011-02תיקון ההוראות בנושא טיפול בחובות בעייתיים ועדכון תקינה חשבונאית , להפסדי אשראי

 קביעה של מלווה בנושא ארגון מחדש של חוב בעייתי
 

 ובות מסופקיםהפרשה לח
 

, הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה נאותה כוללת 2010הפרשות לחובות מסופקים בשנת  
בקביעת נאותות ההפרשות התבססה . שגבייתם מוטלת בספק, את ההפסד הגלום בחובות, לפי הערכת ההנהלה

, היקף פעילותם, ם הכספי של החייביםעל הערכת הסיכון על סמך המידע שבידה בדבר מצב, בין היתר, ההנהלה
אשר לדעת הנהלת החברה אין סיכוי , חובות מסופקים. הערכת הבטחונות שנתקבלו מהם והניסיון שנצבר

בדוחות כספיים כן נכללה -כמו. נמחקים מספרי החברה וחברות מאוחדות על פי החלטת ההנהלה, לגבותם
בקביעת ההפרשה החברה התבססה על ניסיון , ת מסופקיםהפרשה ספציפית על בסיס קבוצתי לחובו 2010לשנת 

 .העבר ובחלוקה לקטגוריות מוצרי האשראי השונים
 

 אשראי סיכון, פגומים חובות של וגילוי מדידה בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות של לראשונה יישום
 של מחדש ארגון אבנוש מלווה של קביעה, ASU 2011-02 חשבונאית תקינה ועדכון אשראי להפסדי והפרשה

 בעייתי חוב
 

 במועד. קודמות לתקופות כספיים בדוחות למפרע יושמה לא ההוראה הבנקים על הפיקוח להנחיות בהתאם
 : היתר בין, חברהה לראשונה היישום

 חשבונאית כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים למחיקה חשבונאית המחק ; 
 לעניין זה יובהר כי . כל חוב אשר עמד בתנאים לסיווג כאמור, םאו פגו, נחות, בסיווג של השגחה מיוחדת הסיווג

אשר אורגן , כפגום חוב הלא סיווג חברהה, למרות ההגדרה לפיה חוב בעייתי שאורגן מחדש הינו חוב פגום
 ;כל עוד שהחוב אינו פגום בהתבסס על התנאים שנקבעו בהסכם הארגון מחדש, 2007בינואר  1מחדש לפני יום 

 ל הכנסות הריבית שנצברו ולא שולמו בגין כל חוב אשר במועד זה עמד בתנאים המתייחסיםאת כ הביטל ; 
 1את יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי לציבור ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים ליום  מההתאי 

 וכן ; לדרישות ההוראה 2011בינואר 
 2011בינואר  1ליום , לשלםאת יתרת המיסים השוטפים והמיסים הנדחים לקבל ו מההתאי. 

 
בינואר  1נזקפה כהקטנת יתרת העודפים ליום ( נטו ממס)ח "מיליון ש 2השפעת יישום ההוראה לראשונה בסך 

2011. 
 של קביעה בנושא ASU 2011-02 חשבונאית תקינה עדכון FASB -ה פרסם 2011 אפריל חודש במהלך, בנוסף
 .בעייתי חוב של מחדש ארגון בנושא מלווה

 
 על הפיקוח ידי על אומצו בעייתי חוב של מחדש כארגון שיוגדרו ההסדרים זיהוי לצורך ASU -ב שנקבעו הכללים
 של מחדש ארגון מהווה הארגון האם קביעה לצורך חלים הכללים. 2011 ביולי 1 -מ החל לתוקף ונכנסו הבנקים

 להפסדי הפרשה של המדידה באופן יםהשינוי. 2011 בינואר 1 -מ החל שבוצע חוב הסדר כל לגבי בעייתי חוב
 השלישי ברבעון נרשם פרטני בסיס על לחשב שנדרש ההפרשה שעדכון כך, ולהבא מכאן של באופן יושמו אשראי

 .חברהה תוצאות על מהותית השפעה היתה לא לראשונה ASU -ה ליישום. 2011
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 (המשך) יווח ועיקרי המדיניות החשבונאיתכללי ד - 2ביאור 

 
5. 63 IAS ,ירידת ערך נכסים 

 

 ירידת ערך נכסים שאינם פיננסיים

למעט נכסי מיסים נדחים ולרבות השקעות המטופלות , הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה
באם . נים המצביעים על ירידת ערךנבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימ, לפי שיטת השווי המאזני
בתקופות העוקבות למועד ההכרה . מחושב אומדן של סכום בר ההשבה של הנכס, קיימים סימנים כאמור

הערכה של סכום בר ההשבה של מוניטין ותוכנות , מבוצעת אחת לשנה בתאריך קבוע עבור כל נכס, לראשונה
הסכום בר ההשבה של נכס או של . מים סימנים לירידת ערךאם קיי, שאינם זמינים לשימוש או באופן תכוף יותר

 (.בניכוי הוצאות מכירה, שווי הוגן)יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו 
 

, מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון לפני מסים, בקביעת שווי השימוש
למטרת בחינת . הערכות השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס המשקף את

הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה , ירידת ערך
יחידה מניבת )"ת אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים ובקבוצות אחרו, תזרימי מזומנים משימוש מתמשך

יחידות מניבות מזומנים אליהן הוקצה מוניטין יקובצו כך , למטרת בחינת ירידת ערך של מוניטין"(. מזומנים
שהרמה בה תיבחן ירידת הערך תשקף את הרמה הנמוכה ביותר בה המוניטין נתון למעקב למטרת דיווח פנימי אך 

 (.ומיםד מגזרים קיבוץ לפני)לא תהיה גדולה ממגזר פעילות 
 

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך  
 . ונזקפים לרווח והפסד, עולה על הסכום בר ההשבה

 

הפסדים מירידת ערך שהוכרו בתקופות קודמות נבדקים מחדש בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים 
הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת . קטנו או לא קיימים עוד לכך שההפסדים

אינו עולה על , אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, הסכום בר ההשבה
 .שהיה נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך, הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות

 

 .לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספייםתקן הליישום  
 

 ההכנסה על מסים הוצאות      . 6
 

 אם אלא, והפסד רווח לדוח נזקפים ונדחים שוטפים מיסים. ונדחים שוטפים מסים כוללת הכנסה על מסים הוצאת
 המס. להון נזקפת הכנסה על המיסים הוצאת אלו במקרים. בהון ישירות מוכרים אשר אירוע או מעסקה נובע המס

 לפי מחושב כשהוא, לשנה במס החייבת ההכנסה על( להתקבל או) להשתלם הצפוי המס סכום הינו השוטף
 המס בתשלומי שינויים והכולל, המאזן לתאריך למעשה נחקק או שנחקק החוק לפי החלים המס שיעורי

 .קודמות לשנים המתייחסים

, מוסף ערך מס לצרכי כספיים מוסדות שהן השל מאוחדות וחברות החברה של ההכנסה על למסים ההפרשה
 . מוסף ערך מס חוק לפי ההכנסה על המוטל רווח מס כוללת

 דיווח לצורך והתחייבויות נכסים של בספרים הערך בין זמניים להפרשים בהתייחס נדחים במסים המכיר החברה
 ההכרה: הבאים הזמניים ההפרשים לגבי נדחים יםבמס המכיר לא החברה, ואולם. מסים לצרכי ערכם לבין כספי

 משפיעה ושאינה עסקים צירוף מהווה שאינה בעסקה ובהתחייבויות בנכסים לראשונה ההכרה, במוניטין לראשונה
 בשליטה בישויות, בנות בחברות מהשקעה הנובעים הפרשים וכן, מס לצרכי הרווח ועל החשבונאי הרווח על

 לפי נמדדים הנדחים המסים. לעין הנראה בעתיד יתהפכו שהם צפוי זה ואין ידהבמ, כלולות ובחברות משותפת
 שנחקקו או שנחקקו החוקים על בהתבסס, ימומשו בו במועד הזמניים ההפרשים על לחול הצפויים המס שיעורי

 יפהלאכ הניתנת חוקית זכות וקיימת במידה נדחים מסים והתחייבות נכסי תמקזזחברה ה. המאזן לתאריך למעשה
 מס רשות אותה ידי על הממוסה במס חייבת הכנסה לאותה מיוחסים והם, שוטפים מסים והתחייבויות נכסי לקיזוז

 על שוטפים מסים והתחייבויות נכסי לסלק בכוונתן אשר, בקבוצה שונות בחברות או, נישומה חברה אותה בגין
 .זמנית בו מיושבים המסים והתחייבויות שנכסי או נטו בסיס
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 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 האמור המס שמימוש במקרים בספרים מוכר מס לקיזוז מועברת זכות ובגין מועברים הפסדים בגין נדחה מס נכס
( probable) לוודאי קרוב כאשר יוכר םזמניי הפרשים בגין נדחה מס נכס. בספק מוטל אינו לעין הנראה בעתיד

 השוטפים המיסים על תעלה לא נטו נדחים מיסים נכסי של יצירה. ההיפוך בעת במס חיסכון לגביהם שייווצר
 .בספק מוטל אינו לעין הנראה בעתיד המס מימוש בהם, מיוחדים במקרים אלא, החשבון בתקופת

 .הרוכשת החברה על החל המס שיעור לפי שםנר המאוחד בדוח בינחברתיות עסקאות בגין נדחה מס
 

7. IAS 33 ,רווח למניה 
 

הרווח הבסיסי למניה מחושב על . ה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלהחברה
ה במספר הממוצע המשוקלל של חברידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של ה

 . הרגילות שהיו במחזור במשך התקופההמניות 

 . של החברה לא נדרשות כל התאמותהרווח המדולל למניה בחישוב     

 

  המזומנים תזרימי על דוח.        8
 

 ומפעילות, בנכסים מפעילות, שוטפת מפעילות מזומנים לתזרימי מסווג כשהוא מוצג המזומנים תזרימי על הדוח
 . ובהון בהתחייבויות

 . חודשים שלושה עד של מקורית לתקופה בבנקים פיקדונותו, מזומנים כולל ומניםהמז סעיף

 מגזרי דיווח.        9
 

 להפיק עשוי הוא שמהן בפעילויות עוסק אשרובחברות כרטיסי אשראי  בנקאי בתאגיד מרכיב הוא פעילות מגזר
 החלטות קבלת לצורך והדירקטוריון ההנהלה י"ע סדיר באופן נבחנות פעולותיו תוצאות ,בהוצאות ולשאת הכנסות

 הפעילות מגזרי על לדיווח המתכונת. נפרד פיננסי מידע לגביו קיים וכן ביצועיו והערכת משאבים להקצאת בנוגע
 . הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח בהוראות נקבעה חברהה של

 פיננסיים מכשירים של הוגן שווי קביעת.      10
 

 הוגן שווי מגדיר אשר FAS 157 (ASC 820-10) -ב שנקבעו הכללים את מתמייש חברהה 2011 בינואר 1 מיום החל
 והתחייבויות נכסים לגבי הוגן שווי הערכת טכניקות הגדרת ידי על הוגן שווי למדידת עקבית עבודה מסגרת וקובע

 . מפורטות יישום והנחיות הוגן שווי מדרג וקביעת

 בין בעסקה התחייבות סילוק לצורך משולם היה או נכס ממכירת מתקבל יהה אשר מחיר/כסכום מוגדר הוגן שווי
 מרבי שימוש לעשות, הוגן שווי הערכת לצורך מחייב התקן, היתר בין. המדידה במועד מרצון לקונה מרצון מוכר
 תקבלהמ בשוק הזמין מידע מייצגים נצפים נתונים. נצפים לא בנתונים שימוש ולמזער נצפים בנתונים שניתן ככל

 . הבנקאי התאגיד של ההנחות את משקפים נצפים לא נתונים ואילו תלויים בלתי ממקורות

 מכשירים פיננסיים נגזרים
 

, מכשירים פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי ובהיעדר שוק עיקרי
סיים נגזרים שאינם נסחרים הוערכו לפי מודלים אשר מכשירים פיננ. לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר

 (. סיכון אשראי וכיוצא באלה, סיכון שוק)לוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הנגזר 
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 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 נוספים שאינם נגזריםמכשירים פיננסיים 

 
מכיוון שלא קיים , "מחיר שוק"לא ניתן לצטט ( פקדונות בבנקים: כגון)טגוריה זו לרוב המכשירים הפיננסיים בק

כגון ערך נוכחי של , השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, לפיכך. שוק פעיל בו הם נסחרים
לצורך . ן בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסיתזרים מזומנים עתידי המהוון בריבית ניכיו

תזרימי המזומנים העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות , כך
 . חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות

   
 בבנקיםמזומנים ופקדונות          . 11

 
שהתקופה עד למועד , כוללים פקדונות לזמן קצר ויתרות בחשבונות עובר ושב בבנקיםפקדונות בבנקים 

 .לא עלתה על שלושה חודשים, בעת ההשקעה בהם, פדיונם
 

 סילוק התחייבויות         . 12

 
, לפיו נכס פיננסי שהועבר יוצג במאזן של הצד השולט בו FAS166החברה מיישמת את הוראות תקן אמריקאי 

 .וא מעביר הנכס ובין אם הוא מקבל הנכסבין אם ה
 עסק בעת הפירעון המוקדם של החובות כלפי בית העסק ושחרור מהמחוייבות לבתי ת התחייבויותעהחברה גור

 . עסקה לפי ביתכ
 

 הפרשה לנזקים         . 13
 

עה בכרטיס הדוחות הכספיים כוללים הפרשות בגין נזקי זיוף וגניבה שנערכות בעת גילוי חשד לשימוש לר
 .שיעור ההפרשה נעשה על בסיס נסיון העבר בנוגע לשיעורי הנזק בפועל. אשראי

 
 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי/חייבים.          14

 
נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או , במועד ביצוע העסקה נוצרים לחברת כרטיסי אשראי הסולקת את העסקה

 .לבית העסק מחזיק הכרטיס ובמקביל התחייבות
נוצר נכס בגין חוב של מחזיק הכרטיס או של הבנק המנפיק , לחברת כרטיסי אשראי כמנפיקה, כמו כן

 .ובמקביל התחייבות כלפי חברת כרטיסי אשראי הסולקת
העסקים שקדם ליום תנועות שעובדו עד ליום מייצגות בכרטיסי אשראי ת יויתרות חייבים וזכאים בגין פעילו

 . הדיווח
 

 הפרשה למבצעי מתנות          .15
  

בקביעת נאותות ההפרשה . למחזיקי כרטיסים( נקודות)הדוחות הכספיים כוללים הפרשה למבצעי מתנות 
התבססה ההנהלה על הניסיון שנצבר בעבר ואומדן לגבי שיעורי המימוש בעתיד ועל העלות החזויה כפי 

 .שמתעדכנת מעת לעת בהתאם לתקנונים
 

 וצאות פרסוםה         . 16
 

 .בהתאם לתקופת השירות בה נצרכוהוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד 
 

 הכרה בהכנסות         . 17
 

בעיקר בסמוך )בעת קליטת העסקה בחברה , הכנסות מעמלת סליקה והנפקה נרשמות על בסיס מצטבר
ת ההכנסות לגבי כל תשלום נזקפו, י בית העסק"הממומנות ע, בעסקות תשלומים(. א"לקבלת הנתונים משב

 . כעסקה נפרדת
למעט ריבית שנצברה על חובות בעייתיים שסווגו כחובות , הכנסות והוצאות מימון נכללות על בסיס צבירה

  .עמלה צולבת מקוזזת ומוצגת כעמלת סליקה נטו. שאינם נושאים הכנסה
 
 



מ"דיינרס קלוב ישראל בע  
 

89 

 

 

 
 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)  דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאיתכללי  - 2ביאור 
 

 נכסים והתחייבויות פיננסיםקיזוז          . 18
 

מוצגים במאזן בסכום נטו רק כאשר קיימת הנובעים מאותו צד נגדי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות 
ות על בסיס נטו או לממש לחברה זכות חוקית ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייב

 .את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית
 
 

  יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני .ה

 
 בבנקים המקובלים החשבונאות כללי ואימוץ בנקאי לתאגיד והפסד רווח דוח מתכונת בנושא הוראות (1)

 (המשך) תריבי הכנסות מדידת בנושא ב"בארה

 
 :לצורך לציבור הדיווח הוראות את להתאים נועד אשר הבנקים על המפקח חוזר פורסם 2011 בדצמבר 29 יוםב

 

      ההוראה מתאימה את מתכונת דוח רווח והפסד לאופן ההצגה  -קביעת אופן ההצגה של דוח רווח והפסד
רכיבי הרווח המימוני בגוף דוח המתכונת החדשה משנה את אופן ההצגה של מ. ב"המקובל בעולם ובארה

משנה ; מבטלת אבחנה בין עמלות מעסקי מימון לבין עמלות תפעוליות; רווח והפסד ובביאורים הנלווים לו
וכן משנה סיווג ושמות של סעיפים אחרים של דוח רווח " ריבית"סיווג של הפרשי הצמדה על הקרן כחלק מ

ומאמצת את הגישה הנהוגה " פעולות בלתי רגילותרווח מ"ההוראה מבטלת את סעיף , בנוסף. והפסד
וכן קובעת כי סיווג " אינם שכיחים"ו" אינם רגילים"ב לפיה פריטים מיוחדים מוגדרים כפריטים אשר "בארה

ההוראה קובעת , כמו כן. אירוע כלשהו כפריט מיוחד יתאפשר רק באישור מראש של הפיקוח על הבנקים
 .בדוחות הכספיים שינויים למתכונת ביאורים נוספים

 
, 2012 שנת של הראשון לרבעון לציבור מהדוח החל יבוצע והפסד רווח דוח למתכונת בנוגע ההוראות יישום
 .הצגתי שינוי למעט השפעה צפויה לא לראשונה ההוראות מיישום. למפרע יישום של באופן

 

     עמלות שאינן ניתנות להחזרה ב בנושא "אימוץ הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה
. ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת הלוואות - ועלויות אחרות

העמלות והעלויות הכשירות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה לא יוכרו באופן מיידי בדוח רווח והפסד 
ההוראה משנה טיפול בעמלות , בנוסף. טיבית של ההלוואהאלא יובאו בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפק

בהוראה נקבעו , כמו כן. ועלויות הקשורות להתחייבויות להקצאת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראי
טיפול בפירעונות , כללים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב בעייתי

 .טיפול בעסקאות מתן אשראי אחרות כגון עסקאות סינדיקציהמוקדמים של חובות וכן 
 

. לציבור הדיווח בהוראות כיום הקיימים הכללים לעומת משמעותי שינוי מהווים בהוראה שנקבעו הכללים
 תהליך את ללוות הבנקים על הפיקוח ובכוונת מורכבת הינה בהוראה שנקבעו הכללים ליישום ההיערכות
 הכללים כי נקבע בחוזר. הכשירות העלויות לזיהוי הקשור בכל במיוחד, בנקאייםה התאגידים של ההיערכות

 ייושמו פגומים חובות בגין" ריבית" בהגדרת לשינוי בקשר ההוראות. ואילך 2013 בינואר 1 מיום ייושמו בנושא
 .בלבד ואילך 2012 בינואר 1 מיום כפגומים שסווגו חובות לגבי

 
 .ההוראות של לראשונה מןמיישו ותהצפוי ההשלכות את נתבוח חברהה

 
 דיווח תקני אימוץ, 29 מספר חשבונאות תקן את בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד פרסם 2006 יולי בחודש (2)

 פי על לדווח ומחויבות 1968-ח"התשכ, ערך ניירות לחוק הכפופות ישויות כי קובע התקן. בינלאומיים כספי
 בינואר 1 מיום החל המתחילות לתקופות IFRS תקני לפי הכספיים ןדוחותיה את יערכו, זה חוק של תקנותיו

 הבנקים על המפקח להוראות בהתאם ערוכים הכספיים שדוחותיהם בנקאיים תאגידים על חל לא האמור. 2008
 . והנחיותיו

 
 יאשרא כרטיסי וחברות בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא מכתב הבנקים על הפיקוח פרסם 2009 יוני בחודש

 כספי דיווח תקני של הצפוי האימוץ אופן את קובע אשר( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי בישראל
 . בנקאיים תאגידים ידי על( IFRS) בינלאומיים
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 על הפיקוח של סמכותו תיוותר הבינלאומיים לתקנים ההוראות התאמת הליך השלמת לאחר כי הובהר, בנוסף
 נוספות הוראות לקבוע וכן, הבינלאומיים בתקנים הדרישות ישום אופן לגבי מחייבות הבהרות לקבוע הבנקים
 לא גביהםשל בנושאים או בעולם מפותחות במדינות פיקוח רשויות דרישות לנוכח מתחייב הדבר שבהם במקרים

 גילוי דרישות לקבוע סמכותו על ישמור הבנקים על הפיקוח, בנוסף. הבינלאומיים בתקנים התייחסות קיימת
 .ודיווח

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

 
יקוח על הבנקים לקבל במהלך כאשר בכוונת הפ, 2013בינואר  1החל מיום  -בנושאים בליבת העסק הבנקאי   .1

ב "ההחלטה הסופית תקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה. החלטה סופית בנושא זה 2011שנת 
טרם נקבעה החלטה סופית . ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית

 .בנושא
 

בנושאים המפורטים  IFRSתקני , יחד עם זאת .2011בינואר  1ביום  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי   .2
להלן טרם נכנסו לתוקף והם יאומצו בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן 

 :יישומם לראשונה

 
 • IAS 7, מזומנים תזרים דוחות; 
 • IAS 12, ההכנסה על מסים; 
 • IAS 19, עובד הטבות; 
 • IAS 23, אשראי עלויות; 
 • IAS 24, קשור לצד בהקשר גילויים. 

 
 החוזר במסגרת. מסוימים( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני אימוץ בנושא חוזר הופץ 2011 בנובמבר 30 ביום

 בנקאיים תאגידים ידי על ייושמו, עובד הטבות, IAS 19 למעט, אלו בינלאומיים כספי דיווח תקני כי, היתר בין, נקבע
 בהתאם לפעול נדרשים הבנקים אלה בינלאומיים כספי דיווח תקני של לראשונה היישום בעת. 2012 רבינוא 1 -מ החל

 .נדרש הדבר אם השוואה מספרי של למפרע תיקון לרבות, בתקנים שנקבעו המעבר להוראות

 
 :2012 בינואר 1 -מ החל שיאומצו התקנים בנושא נוספים פרטים להלן 

 
• IAS 12, ההכנסה על מיסים 

  
 בהתייחס תתבצע נדחים במיסים ההכרה, לתקן בהתאם. ההכנסה על במיסים החשבונאי הטיפול את קובע התקן

 בתקן הקיימים חריגים למעט, מס לצורכי ערכם לבין והתחייבויות נכסים של בספרים הערך בין הזמניים להפרשים
 לחול החזויים המס לשיעורי בהתאם מדדויי הנדחים המיסים. זמניים הפרשים בגין נדחים מיסים יוכרו לא פיהם על

 חקיקתם אשר או נחקקו אשר המס וחוקי המס שיעורי על בהתבסס, הזמניים ההפרשים ימומשו שבה בתקופה
 תקופות ובגין השוטפת התקופה בגין שוטפים מסים נכסי או התחייבויות. המאזן תקופת לסוף עד למעשה הושלמה
 ובחוקי המס בשיעורי שימוש תוך, המס מרשויות שיושב/המס לרשויות ולםשיש שחזוי הסכום לפי יימדדו קודמות

 .המאזן תקופת לסוף עד למעשה הושלמה חקיקתם אשר או נחקקו אשר המס

 
 הניתנים זמניים והפרשים מס זיכויי, מועברים הפסדים בגין בספרים יוכרו נדחים מיסים נכסי כי התקן קובע עוד

 כפי בתקן שנקבעו לכללים בהתאם. אותם לנצל יהיה ניתן שכנגדה, חייבת הכנסה תהיה שבעתיד צפוי כאשר לניכוי
 של ליישום בעקביות תהיה( probable" )צפוי" המונח הגדרת, הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח בהוראות שאומץ
 לציבור הדיווח ותבהורא probable המונח תרגום חלף וזאת( more likely than not" )לא מאשר סביר יותר" המונח

 (. beyond any reasonable doubt" )בספק מוטל אינו"כ זה רף קובעות אשר כיום המיושמות
  

 את ליישם יידרשו בנקאיים תאגידים, ההכנסה על ומיסים ודאות חוסר תנאי מתקיימים שבהם במצבים, כן כמו
 הדיווח תקני את סותרים אינם אלה עוד כל, ההכנסה על במיסים ודאות חוסר ,FIN 48 בהבהרה שנקבעו הכללים
 בדרגות מס לפוזיציות הקשור בכל תיעוד דרישות ויישום נהלים, מדיניות קביעת של בדרך זאת, הבינלאומיים הכספי

 .שונות וודאות אי
  .מהותית השפעת צפויה לא לראשונה התקן מיישום
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 (המשך) לי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאיתכל - 2ביאור 

 
• IAS 7, מזומנים תזרימי על דוח  

  
 על דוח באמצעות מזומנים ובשווי במזומנים הדיווח בתקופת שחלו השינויים לגבי מידע לתת יש כי קובע התקן

 על הדוח של וכחיתהנ למתכונת שינויים נקבעו הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח בהוראות. המזומנים תזרימי
 בינלאומיים כספי דיווח בתקני שנקבעו הדיווח ולדרישות התקן לדרישות להתאימה במטרה זאת, המזומנים תזרימי

. מימון ופעילות השקעה פעילות, שוטפת מפעילות מזומנים לתזרימי יסווגו המזומנים תזרימי, בפרט. אחרים מסוימים
 הפעילות במסגרת יסווגו מכך וכתוצאה חברהה הכנסות לייצור ריותכעיק יחשבו פעילויות אילו נקבע, כן כמו

 החליפין בשער שינויים של ההשפעה. ובנטו בברוטו מזומנים תזרימי להצגת בנוגע הנחיות נקבעו, בנוסף. השוטפת
 השינוי מיתר בנפרד תוצג חוץ במטבע לפירעון העומדים או חוץ במטבע המוחזקים מזומנים ושווה מזומנים על

 הנובעים מזומנים לתזרימי וכן ששולמו או שנתקבלו ומדיבידנדים מריבית מזומנים לתזרימי. מזומנים ושווי מזומניםב
 . בנפרד גילוי יינתן ההכנסה על ממיסים

 

 .מסוימים IFRS תקני של לאימוץ בהתאם לציבור הדיווח בהוראות שחלו אחרים לשינויים התזרים דוח הותאם, כן כמו

 
 .הצגתי שינוי למעט השפעה צפויה לא לראשונה התקן מיישום

  
• IAS 24, קשור צד של בהקשר גילויים 

 
צד  עם נפרעו שטרם ויתרות עסקאות על וכן קשור צד עם יחסיה על לתת ישות שעל הגילוי דרישות את קובע התקן
 .קשור

 
 סמכות להם שיש כאנשים ייחשבו ניהוליים מפתח אנשי. ניהוליים מפתח לאנשי תגמול על גילוי מתן נדרש, בנוסף

 לא או פעיל) כלשהו דירקטור לרבות, בעקיפין או במישרין עליה ושליטה להכוונה, הישות פעילות לתכנון ואחריות
 .זו ישות של( פעיל

 
 על הכספיים בדוחות הנדרש הגילוי מתכונת תותאם הבנקים על הפיקוח ידי על התקן של הצפוי האימוץ במסגרת

-ע"התש ערך ניירות תקנות מכח הנדרשים הנוספים הגילויים על והן IAS 24 של הגילוי דרישות על הן לענות מנת
 .הצגתי שינוי למעט השפעה צפויה לא לראשונה התקן מיישום. 2010

  
 החשבונאי הטיפול, 23 חשבונאות תקן את בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד פרסם 2006 דצמבר בחודש (3)

 בעל לבין תאגיד בין פעולות הצגת) ערך ניירות תקנות את מחליף התקן. בה שליטה בעל יןלב ישות בין בעסקאות
 התקן. הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח בהוראות שאומצו כפי, 1996-ו"התשנ, (הכספיים בדוחות בו שליטה

 שווי לפי העסקה במועד ימדדו בה השליטה בעל לבין הישות בין עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים כי קובע
 ולכן דיבידנד במהותו מהווה בחובה הפרש. להון ייזקף בעסקה שנזקפה התמורה לבין ההוגן השווי בין וההפרש הוגן

 הון קרן" שייקרא בהון נפרד בסעיף יוצג ולכן בעלים השקעת במהותו מהווה בזכות הפרש. העודפים יתרת את מקטין
 ".בה השליטה בעל לבין ישות בין מעסקה

 
 מבעל לישות נכס העברת( 1: )כדלקמן, בה השליטה בעל לבין ישות בין לעסקאות הנוגעות סוגיות בשלוש דן התקן

 במלואה, שלישי צד כלפי הישות של התחייבות נטילת( 2); השליטה לבעל מהישות נכס העברת, לחילופין או, השליטה
 על לישות השליטה בעל וויתור, הוצאה בגין בה השליטה לבע ידי על הישות שיפוי, השליטה בעל ידי על, בחלקה או

 מבעל שהתקבלו הלוואות או השליטה לבעל שניתנו הלוואות( 3)-ו; בחלקו או במלואו, מהישות לו שמגיע חוב
 השליטה בעל לבין הישות בין לעסקאות בנוגע הכספיים בדוחות לתת שיש הגילוי את התקן קובע, כן כמו. השליטה

 . קופההת במהלך בה

 
 הטיוטה במסגרת. מסוימים( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני אימוץ בנושא חוזר הופץ 2011 בנובמבר 30 ביום

 בו שליטה בעל לבין בנקאי תאגיד בין בפעולות חשבונאי טיפול לצורך, 2012 בינואר 1 מיום החל כי, היתר בין, נקבע
 בהם במצבים. ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי את ליישם יש, הבנקאי התאגיד בשליטת חברה ובין

 אימוץ לעקרונות בעקביות זאת, 23 בתקן שנקבעו הכללים ייושמו, הטיפול לאופן התייחסות קיימת לא כאמור בכללים
 . הבנקאי העסק בליבת שאינם בנושאים הבינלאומיים הכספי הדיווח תקני

 
 .ל התקןהחברה בוחנת את השלכות היישום לראשונה ש
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 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 נלווים ונושאים כספיים דוחות איחוד בנושא חדשים כספי דיווח תקני של חדשה מערכת (4)
 

 -ה של המשותף האיחוד יקטמפרו חלק שהינה החדשה התקנים מערכת IASB -ה ידי על פורסמה 2011 מאי בחודש
IASB וה- FASB ,כוללת וכן משותפות ועסקאות כספיים דוחות איחוד בנושא הקיימת התקינה את למעשה ומחליפה 
 את שוטף באופן יעדכן בנקאי תאגיד, הבנקים על הפיקוח להנחיות בהתאם. כלולות לחברות ביחס שינויים מספר

 הוראות ולפי התחילה מועד לפי נדרש כאמור עדכון. לציבור הדיווח אותבהור אומצו אשר בנושאים החשבונאי הטיפול
 האימוץ לעקרונות ובהתאם אלה בנושאים שיפורסמו חדשים בינלאומיים כספי דיווח בתקני שיקבעו המעבר

 בנושא התקנים של החדשה במערכת שנקבעו הכללים של היישום, זאת לאור. הבנקים על הפיקוח של ולהבהרות
 יישום בנושא, היתר בין, לציבור הדיווח בהוראות שנקבעו להנחיות בכפוף יבוצע נלווים ונושאים כספיים חותדו איחוד
 או/ו בתקן שנקבעו מאלה השונים ספציפיים כללים לציבור הדיווח בהוראות אומצו או נקבעו בהם בנושאים התקן

 .אליו המתייחסות ההנחיות
 

  מאוחדים כספיים דוחות ,IFRS 10 בינלאומי כספי דיווח תקן .א
 

 למטרות ישויות – איחוד ,SIC 12 הנחיות ואת ונפרדים מאוחדים כספיים דוחות ,IAS 27 הנחיות את מחליף התקן
 .נפרדים כספיים דוחות לעניין רק תקפות להיות ימשיכו IAS 27 שהנחיות כך, כספיים דוחות איחוד לעניין מיוחדות

 
 נדרש זה מודל. אותה לאחד עליו ולכן במוחזקת שולט משקיע האם קביעה ךלצור חדש שליטה מודל מציג התקן
 המצויות מוחזקות ישויות והן IAS 27 בתחולת כיום המצויות ישויות הן, המוחזקות הישויות לכל ביחס מיושם להיות

 הנובעות משתנות לתשואות זכאי או חשוף הוא כאשר במוחזקת שולט משקיע, למודל בהתאם. SIC 12 בתחולת כיום
 . מוחזקת באותה שלו( power) הכוח באמצעות אלו תשואות על להשפיע יכולת בעל והוא, במוחזקת ממעורבותו

 
. אפקטיבית שליטה של מודל למעשה כולל שהתקן כך, שליטה הערכת לצורך בחשבון יובאו" פקטו דה" נסיבות
 כל בחשבון יובאו, שליטה של קיומה בהערכת ,בנוסף. דוחות איחוד יידרש אפקטיבית שליטה מתקיימת אם, כלומר
 הצבעה לזכויות בהתייחס. מיידי באופן למימוש ניתנות אינן אם גם, משמעותיות שהן הפוטנציאליות ההצבעה זכויות

 .זכויות אותן של התנאים את וכן לקיומן הסיבות את, שלהן המבנה את לבחון יש, פוטנציאליות
 
 בליבת שהינו כנושא מוגדר משתנות זכויות בעלות בישויות החשבונאי הטיפול שאנו כי יצוין, לעיל האמור אף על

 .FAS 167 (ASC 810-10) במסגרת שנקבעו הכללים את ליישם םייאבנקתאגידים הה נדרשים שלגביו בנקאי העסק

 
 מוקדם שוםיי. למפרע יישום של בדרך מכן לאחר או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן

 הסדרים ,IFRS 11 - במקביל שפורסמו הנוספים התקנים שני של מוקדם לאימוץ בכפוף וכן גילוי למתן בכפוף, אפשרי
 . אחרות בישויות זכויות בנושא גילויים ,IFRS 12 -ו משותפים

 
ל המערכת לאור העובדה שבשלב זה לא נקבעו הנחיות ספציפיות של הפיקוח על הבנקים בנוגע לאופן האימוץ ש

בשלב זה לא ניתן להעריך את , החדשה של תקני דיווח כספי בינלאומיים בנושא איחוד דוחות כספיים ונושאים נלווים
 .ההשפעה הצפויה מיישומם

 
 אחרות בישויות זכויות בנושא גילויים, IFRS 12 בינלאומי כספי דיווח תקן.      ב
 

 מובנות ובישויות כלולות בחברות, משותפים בהסדרים, בנות בחברות לזכויות ביחס מקיפות גילוי דרישות מכיל התקן
(structured entities .) 

 

 הנובעים והסיכונים המהות את להבין הכספיים בדוחות למשתמשים לאפשר היא החדשות הגילוי דרישות מטרת
 תוצאות, החברה של ספיהכ המצב על זכויות אותן של ההשפעה את להבין וכן, אחרות בישויות החברה של מהזכויות
 דעת שיקול: השאר בין, ומקיפות נרחבות גילוי בדרישות ביטוי לידי בא הדבר. שלה המזומנים ותזרימי פעילותה

 זכויות, בנות בחברות זכויות, ובהסדרים בישויות זכויות של מהותן בקביעת ביטוי לידי שבאו משמעותיות והנחות
 .מובנות בישויות יותוזכו כלולות ובחברות משותפים בהסדרים

 

 לאימוץ בכפוף אפשרי מוקדם יישום. מכן לאחר או 2013 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 כספיים דוחות, IFRS 10 -ו משותפים הסדרים, IFRS 11 - במקביל שפורסמו הנוספים התקנים שני של מוקדם

 ליישם מבלי מוקדם באופן IFRS 12 תחת הנדרשות הנוספות גילויה דרישות את לכלול ניתן, זאת עם יחד. מאוחדים
 . הנוספים התקנים את מוקדם באימוץ
 .הצגתי שינוי למעט השפעה צפויה לא לראשונה התקן ליישום
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 (המשך) כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
  הוגן שווי מדידת, ASU 2011-04 שבונאיתח תקינה עדכון (5)

 
 FAS אמריקאי חשבונאות בתקן שנקבעו הוגן שווי מדידת אופן לגבי ההנחיות את מעדכן זה חשבונאית תקינה עדכון

157 (ASU 820-10 .ב שנכללו העדכונים- ASU ה של הבהרות כוללים- FASB של היישום אופן בנושא לכוונותיו בנוגע 
 ספציפיות דרישות או עקרונות קובעים אשר עדכונים וכן, כיום הקיימות הגילוי דרישות ובנושא הוגן שווי מדידת כללי

 .ההוגן השווי מדידות לגבי הגילוי דרישות ובנושא הוגן שווי מדידת בנושא

 
 םמכשירי של ההוגן השווי מדידת בנושא ספציפיות והנחיות נוספות הבהרות נכללו העדכונים במסגרת, היתר בין

 הישות ידי על המסווגים מכשירים של הוגן שווי למדידת כללים נקבעו, פורטפוליו במסגרת מנוהלים אשר פיננסיים
 או נכס של חשבונאית יחידה של הוגן שווי בחישוב ניכיונות או פרמיות יישום לגבי הבהרות וכן בהון המדווחת
 :להלן תהמפורטו נוספות גילוי דרישות התקן דורש, בנוסף. התחייבות

 
 (:level 3) 3 רמה במסגרת ההוגן השווי בהיררכית שסווגו הוגן שווי מדידות לגבי (1

     המדווחת הישות ידי על שמיושם הערכה תהליך; 

     אלו נצפים לא נתונים בין הדדיים ויחסים נצפים לא בנתונים לשינויים ההוגן השווי מדידת של רגישות ניתוח ,
 .קיימים אם

 
  שווי לפי נמדד הנכס כאשר, (highest and best use) המיטבי מהשימוש השונה באופן פיננסי לא בנכס וששימ     (2

   . המיטבי השימוש להנחת בהתאם הגילויים במסגרת נכלל ההוגן שוויו כאשר או במאזן הוגן        

 
  נדרש אשר אך, במאזן הוגן שווי לפי נמדדים לא אשר פריטים לגבי ההוגן השווי היררכית במסגרת לרמות סיווג (3

 .ההוגן שווים לגבי גילוי         

 
 ASU -ב שנקבעו העדכונים. אפשרי אינו מוקדם יישום. 2012 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן

 .פרוספקטיבי באופן ייושמו

 
 .הצגתי שינוי למעט השפעה צפויה לא לראשונה התקן ליישום
 

 
 פקדונות בבנקיםמזומנים ו – 3ביאור 

 
 .חודשים 3היתרה מורכבת מפקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד 
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 והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 

 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי .א
 החברה המאוחד שיעור ריבית ממוצעת 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31   2011שנתית  

 2010 2011 2010 2011 לעסקאות  
ליתרה  

 ליום
בחודש 
 אחרון

    

 % %     
       

 122 481 122 481- -  (1)חייבים בגין כרטיסי אשראי 
- -  311 355 15.3 15.3 (2) אשראי למחזיקי כרטיס

-  1-  1 6.7 6.7 (3)אשראי לבתי עסק 
חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס הכל סך 

 (5( )4)אשראי ולבתי עסק 
   

837 
 

433 
 

482 
 

122 
       

- -  44 22   הפרשה לחובות מסופקים: בניכוי
סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי 

 כרטיסי אשראי
   

815 
 

389 
 

482 
 

122 
       

 5 10 4 10   הכנסות לקבל
- -  1 2   אחרים

 בגין פעילות  סך כל חייבים
 בכרטיסי אשראי

   
827 

 
394 

 
492 

 
127 

       
       
-  312-  312   מזה בערבות בנקים   ( 1) 

 

ח בית "עסקאות בתשלומים ע, כולל יתרות בגין עסקאות רגילות. ללא חיוב ריבית -חייבים בגין כרטיסי אשראי  (2)
עסקאות בכרטיסי , ות קרדיטאכולל עסקיוב ריבית עם ח –אשראי למחזיקי כרטיס . העסק ועסקאות אחרות

 . ות אחרותועסקאאשראי ישיר , אשראי מתגלגל
 .מקדמות לבתי עסק(    3)
אשר ההפרשה , לרבות חובות שנמצא שהם אינם פגומים, ח חובות שנבדקו על בסיס פרטני"מיליוני ש 5 מזה (4)

ף לגבי חובות שנבדקו על בסיס פרטני ראה ביאור לפירוט נוס. להפסדי אשראי בגינם חושבה על בסיס קבוצתי
   .'ד 4

ח חובות שלא נבדקו פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם חושבה על בסיס "מיליוני ש 832מזה  (5)
   .'ד 4ראה פירוט נוסף בביאור . קבוצתי

 
מונפקים על ידי מסגרות האשראי מנוהלות על ידי הקבוצה ברמת לקוח בודד בגין כל כרטיסי האשראי ה .ב

פירוט אשראי לפי גודל לווה לא ניתן להצגה עבור , לאור זאת. ובכללם כרטיס אשראי דיינרס, הקבוצה
 .כרטיסי החברה בנפרד

 

החברה מיישמת הוראה חדשה של הפיקוח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של  2011בינואר  1-החל מ .ג
יים מאוחדים אלה נכלל גילוי שנתבדוחות כספיים . יסיכון אשראי והפרשה להפסדי אשרא, חובות פגומים

לאור העובדה שההוראה החדשה . לפי המתכונת החדשה המותאם לדרישות הדיווח בהתאם להוראה כאמור
יוצגו להלן , לצורך השוואתיות הגילוי, יושמה באופן של מכאן ולהבא ללא הצגה מחדש של מספרי ההשוואה

לו ההוראה הייתה , (נתוני פרופורמה) 2010בדצמבר  31 -מתאימות ל נתוני התקופה הנוכחית מול יתרות
 .מיושמת לראשונה בשנה זו
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 (המשך)והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 
 
 המשך .  ג

 
רשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי ההשפעה מיישום לראשונה של ההוראה החדשה על הפ

 :הינה כדלקמן 2011בשנת חוץ מאזניים והתנועה ביתרת ההפרשה 
 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 מאוחד 

 הפרשה להפסדי אשראי 

על בסיס  
 פרטני

על בסיס 
 *קבוצתי 

 
 כ"סה

 
 2010בדצמבר  31ליום  1יתרת הפרשה להפסדי אשראי

 

229 
 

315 
 

44 

    
    מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום

 (30) - (30) ** 2011בינואר  1
    שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום

 3 1 2 (**נזקפו להון)2011בינואר  1
 2 2 - הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (2) (2)-  מחיקות חשבונאיות
 9 9-  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 7 7 *- מחיקות חשבונאיות נטו
 26 25 1 ****2011בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 
 . לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים       * 

סיכון אשראי , מדידה וגילוי של חובות פגומיםכתוצאה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות בנושא  ** 
  והפרשה להפסדי אשראי

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ***        
 .ח"מיליון ש 4מזה הפרשה לנהפסדי אשראי חוץ מאזנים בסך ****      

 
 ".הפרשה לחובות מסופקים"בסעיף  2011בינואר  1סכום זה הוצג לפני יום  (1
 ".הפרשה ספציפית"בסעיף  2011בינואר  1סכום זה הוצג לפני יום  (2
 ".הפרשה על בסיס קבוצתי"בסעיף  2011בינואר  1סכום זה הוצג לפני יום  (3
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 

 

 האשראי לציבור .ד
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 

זה  ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי. לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום *
 .זה להלן ראה באור, לפירוט נוסף לגבי אשראי שנבחן על בסיס פרטני. חושבה על בסיס קבוצתי

ראה פירוט . אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי **
 .'ד 4בבאור נוסף 

  ראה באור, אי שנבדקים על בסיס קבוצתילפירוט בדבר סוגי האשראי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשר ***
 .לעיל 3 'ד 2

 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 

 :חובות שנבדקו על בסיס פרטני כוללים. 1
 

 מאוחד 
 (נתוני פרופורמה) 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 
 (מבוקר)  (מבוקר)  

  

 
יתרת חוב 

 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
יתרת חוב 

 נטו

 
ב יתרת חו
 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי

 
יתרת חוב 

 נטו

 *חובות פגומים

 
 
5 

 
 
(1) 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
(1) 

 
 
2 

 90בפיגור של , חובות שאינם פגומים
 **ימים או יותר

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 30בפיגור של , חובות שאינם פגומים
 **ימים  89ימים ועד 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - - - - **חובות אחרים שאינם פגומים
 - - - - - - **כ חובות שאינם פגומים"סה

 כ חובות שנבדקו על בסיס פרטני"סה
 
5 

 
(1) 

 
4 

 
3 

 
(1) 

 
2 

 

 .להלן 4למעט חובות מסוימים בארגון מחדש כמצוין בסעיף קטן , חובות פגומים לא צוברים הכנסות ריבית*   
 ה להפסדי אשראי בגין חובות אלה חושבה על ההפרש. חובות שנבדקו על בסיס פרטני ונמצא שהם לא פגומים** 
 .בסיס קבוצתי     

  
 מאוחד

  
 2011 דצמברב 31

 
 (נתוני פרופורמה) 2010בדצמבר  31

 (מבוקר) (מבוקר) 
  

 
 יתרת חוב 

 רשומה

 הפרשה 
 להפסדי
 אשראי

 
 

 יתרת
 חוב נטו 

 
 

 יתרת חוב 
 רשומה

 הפרשה 
 להפסדי
 אשראי

 
 

 יתרת חוב 
 נטו

 ח"במיליוני ש 
חייבים בגין כרטיסי 

על  ואשראי שנבדק
 *בסיס פרטני

 
 
5 

 
 
(1) 

 
 
4 

 
 
3 

 
 
(1) 

 
 
2 

חייבים בגין כרטיסי 
ו על אשראי שנבדק

 **בסיס קבוצתי

 
 

832 

 
 
(21) 

 
 

811 

 
 

405 

 
 
(14) 
 

 
 

391 

חייבים בגין  סך הכל
 אשראי כרטיסי 

 
837 

 
(22) 

 
815 

 
408 

 
(15) 

 
393 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

  
 (המשך)והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 

 
 (המשך)האשראי לציבור . ד

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

                  

 מאוחד 

דע נוסף על חובות פגומים שנבדקו על בסיס מי
 פרטני 

 (נתוני פרופורמה) 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31
 (מבוקר)  (מבוקר)

 יתרת חוב רשומה

חובות פגומים בגינם קיימת הפרשה  .2
 להפסדי אשראי על בסיס פרטני

 
 
5 

 
 
3 

 3 5 סך הכל חובות פגומים 
   

נוכחי חובות פגומים שנמדדים לפי ערך  .3
 של תזרימי מזומנים

 
5 

 
3 

 3 5 סך הכל חובות פגומים
 
 
 

 אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי .4
 
 

 מאוחד 
  (נתוני פרופורמה) 2010בדצמבר  31 2011 דצמברב 31 
 (מבוקר) (מבוקר) 
 יתרת  

  חוב
 רשומה

 הפרשה
 להפסדי

 אשראי 

 יתרת 
  חוב
 נטו

 יתרת 
  חוב

 רשומה

 הפרשה
 להפסדי

 אשראי 

 יתרת 
  חוב
 נטו

 ח"במיליוני ש 
שאינו צובר הכנסות 

 ריבית
 
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
(1) 

 
-* 

, צובר הכנסות ריבית
ימים או  90בפיגור של 

 יותר

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

, צובר הכנסות ריבית
ימים  30בפיגור של 

 ימים 89ועד 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 2 *- 2 2 2 4 הכנסות ריבית צובר
נכלל )סך הכל 

 (באשראי לציבור פגום
 
5 

 
2 

 
3 

 
3 

 
(1) 

 
2 

 

והפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה בהסתמך על מודלים פנימיים שפותחו , אשראי זה נבחן על בסיס קבוצתי
 .בחברה

דש של אשראי בעייתי התחייבויות למתן אשראי נוסף לחייבים שלגביהם בוצע ארגון מחלחברה לא קיימות 
 .גרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראיבמס

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ*   
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

  
 (המשך)והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 

 
 (המשך)האשראי לציבור . ד

 
 מאוחד 
 הה שהסתיימשנל 
 2011 דצמברב 31ביום  
 (מבוקר) 
 ח"במיליוני ש 
  

יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום . 5
 דיווח ה בתקופת

 
4 

  
סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין 

 *הזמן בו סווג כפגום אשראי זה בפרק
 
1 

  
ווח אילו סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות בתקופת הדי

 היה אשראי זה צובר ריבית לפי תנאיו המקוריים
 

 -
  

ריבית שנרשמו לפי השיטה  הכנסות: מזה*  
 החשבונאית של בסיס מזומן

 
1 

  
 
 
 

 : אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל. ה
 

 :אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 

 .ח"מיליוני ש 1-מייצג סכום הנמוך מ*   
 
 
 
 
 
 

 מאוחד 
 ( נתוני פרופורמה) 2010בדצמבר  31 2011 בדצמבר 31 

 (מבוקר) (מבוקר) 
  

 יתרת 
 חוב רשומה  

 פרשהה
 להפסדי
 אשראי

 
 יתרת 

 חוב נטו  

 
 יתרת 

 חוב רשומה  

 פרשהה
 להפסדי
 אשראי

 
 יתרת 

 חוב נטו 
 ח"במיליוני ש ח"במיליוני ש 

 *- *- *- - (1) 1 פגוםאשראי לציבור 
, שאינו פגוםאשראי לציבור 

 ימים או יותר 90בפיגור של 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

, שאינו פגוםאשראי לציבור 
 89ימים ועד  30בפיגור של 

 ימים

 
 
3 

 
 
(1) 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
-* 

 
 
1 

אשראי לציבור אחר שאינו 
 פגום

 
828 

 
(19) 

 
809 

 
404 

 
(14) 

 
390 

 391 (14) 405 811 (21) 832 סך הכל
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

  
 (המשך)והפרשה להפסדי אשראי  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 

 
 
 יים הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזנ.  ו

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 מאוחד 

 הפרשה להפסדי אשראי  

 סך הכל **על בסיס קבוצתי על בסיס פרטני 

בדצמבר  31הרכב יתרת ההפרשה ליום 
 (מבוקר) 2011

  
 

 
 22 21 1 בגין אשראי לציבור

 - - - בגין חובות שאינם אשראי לציבור
בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 (עיף התחייבויות אחרותנכלל בס)
 
- 

 
4 

 
4 

    
בדצמבר  31הרכב יתרת ההפרשה ליום 

 (מבוקר( )נתוני פרופורמה) 2010
   

 15 14 1 בגין אשראי לציבור
 *- *- - בגין חובות שאינם אשראי לציבור 
בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 (נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)
 
- 

 
2 

 
2 

 
 .ח"מיליון ש 1-הנמוך מ מייצג סכום*    
 .לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים**  

 
 

 (במאוחד כלולות)השקעות בחברות מוחזקות  - 5ביאור 
 

 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 

 החברה .א

 
 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 
 חברות מאוחדות 
 (מבוקר) 
 

 30 60 יות לפי שיטת השווי המאזני השקעות במנ

   
  - מזה 

 30 60 רווחים שנצברו ממועד הרכישה
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך) (במאוחד כלולות)השקעות בחברות מוחזקות  - 5ביאור 

 
 חלק החברה ברווחים או בהפסדים של חברות מוחזקות

 
 2009בדצמבר  31 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 
 חברות מאוחדות 
 (מבוקר) 

ם מפעולות רווחיחלקה של החברה ב
 רגילות של חברות מוחזקות 

 
 

46 

 
 

29 

 
 

15 

    :הפרשה למיסים
 8 10 17 מיסים שוטפים

 (1) - (3) מיסים נדחים
 7 10 14 סך כל ההפרשה למיסים

    
ת חלקה של החברה ברווחים מפעולו

 -במאוחד )רגילות של חברות מוחזקות 
 8 19 32 לאחר השפעת המס( כלולות

 
 פרטים על חברות מוחזקות עיקריות .ב

 
פרטים על  שם החברה

 החברה
חלק בהון המקנה 

זכות לקבלת 
 רווחים

 
חלק בזכויות 

 הצבעה

 
השקעה במניות 

 לפי שווי מאזני

 
תרומה לרווח הנקי 

 מפעולות רגילות
  2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
  ח"מיליוני שב   באחוזים   
          

 19 32 30 60 100% 100% 100% 100% ימתן אשרא מ"בע( מימון)דיינרס 
 
 

 נכסים אחרים - 6ביאור 
 

 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 החברה המאוחד 

בדצמבר  31
2011 

בדצמבר  31
2010 

בדצמבר  31
2011 

בדצמבר  31
2010 

 (מבוקר) 
     

 - 1 6 10 נטו -מסים נדחים לקבל 
-  1-  1 עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה

     
     :חייבים אחרים ויתרות חובה

 219 167- -  חברות מוחזקות
 124-  124-  חברה אם

-  1-  1 הוצאות מראש
 - - 19 - חברות קשורות

 343 168 143 1 סך כל חייבים אחרים ויתרות חובה
     

 343 170 149 12 סך כל הנכסים האחרים
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 7ביאור 

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 החברה המאוחד 

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 

 2011 2010 2011 2010 

 (קרמבו) 
     

 152 524 152 524 (1)בתי עסק 
 3 13 3 13 (2) הפרשה לנקודות

 2 9 2 9 הוצאות לשלם
-  *--  1 הכנסות מראש

 - - 1 1 אחרים

     

 548 158 546 157 

 

 .2010ח בשנת "מיליון ש 1-בהשוואה ל 2011ח לשנת "מיליון ש 5בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך ( 1)
 (באלפי נקודות)מלאי ותנועה בנקודות ( 2)
 

 2011בדצמבר  31 
 650,013 יתרת פתיחה 

 129,315 נקודות שנוצרו
 (99,494) נוצלושנקודות 

 (15,964) נקודות שבוטלו
 663,865 יתרת סגירה

 
 .ח"מיליון ש 1-סכום הנמוך מ*  

 
 

 התחייבויות אחרות - 8ביאור 
 

 החברה אוחדהמ ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
בדצמבר  31 

2011 
בדצמבר  31

2010 
בדצמבר  31

2011 
בדצמבר  31

2010 
 (מבוקר) 

 עודף עתודות שוטפות למס הכנסה 
 על מקדמות ששולמו

 
9 

 
6 

 
 -

 
1 

     
- -  1 1 הוצאות לשלם

-  2-  2 הפרשה לנזקים 
-  1-  1 מוסדות

- - -  4 הפרשה למסגרות אשראי
 1 14 37 115 אחרים

 2 17 44 123 סך כל זכאים ויתרות זכות
     

 2 17 44 132 סך כל ההתחייבויות האחרות
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 הון  - 9 ביאור

 
 

 מונפק ונפרע רשום   :הרכב .א
 2011-ו 2010בדצמבר  31   
 בשקלים   

 10,000 20,000   ח"ש 1.00בנות , מניות רגילות
 10 10   ח"ש 10בנות ' מניות בכורה א

 10,010 20,010   כ"סה
 

 
 ח "ש סכומים מדווחים במיליוני

 
 (1)הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים .     ב

 בדצמבר 31  
 2011 

 בדצמבר 31
 2010 

 (מבוקר)  

 ח"במיליוני ש  

    :הון לצורך חישוב יחס ההון .1
 123 160  כוייםלאחר ני, 1רובד הון 

 123 160  כ הון כולל"סה  

    :יתרות משוקללות של נכסי סיכון .2 
 508 673  סיכון אשראי  
 3 6  סיכון שוק  
 241 277  סיכון תפעולי  
 752 956  כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון"סה  

    :יחס ההון לרכיבי סיכון.3 
 16.3 16.7  לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד   
 16.3 16.7  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון  
 9.0 9.0  הבנקיםל י המפקח ע"יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע  

    (א רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון  
    1הון רובד  
 123 160   ועודפים הון 
 123 160  1כ הון רובד "סה 

 
 ".מדידה והלימות הון"בדבר  201-211ר ניהול בנקאי תקין מספמחושב בהתאם להוראת  (1)

 
 

 .15%דירקטוריון החברה אימץ מדיניות לפיה יחס הלימות ההון של החברה לא יפחת משיעור של 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 מאוחד -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 10 ביאור

 
 2011מבר בדצ 31 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

פריטים  מטבע חוץ מטבע ישראלי 
שאינם 
 כספיים

 סך הכל

 
צמוד  לא צמוד

 למדד
 אחר  דולר

 (מבוקר) 
       :נכסים

 1-  1 *--  *- פקדונות בבנקיםמזומנים ו
 827-  1 7 2 817 (1) חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 12 10 - - - 2 נכסים אחרים

 840 10 2 7 2 819 סך כל נכסים
       

       :התחייבויות
- - - - - -  אשראי מחברת אם

- - - - - -  אשראי מתאגידים בנקאיים 
 548-  1 2 3 542 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 132- -  3 9 120 התחייבויות אחרות
 680 - 1 5 12 662 ההתחייבויות סך כל

       

 160 10 1 2 (10) 157 הפרש

       
  
 .לאחר ניכוי הפרשות להפסדי אשראי(  1)
 
 

 2010בדצמבר  31 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
פריטים  מטבע חוץ מטבע ישראלי 

שאינם 
 כספיים

 סך הכל

 
צמוד  לא צמוד

 למדד
 אחר  דולר

 (מבוקר) 
       :נכסים

 1-  *- *--  1 פקדונות בבנקיםמזומנים ו
 394- -  *--  394 בכרטיסי אשראיחייבים בגין פעילות 

 149 6- - -  143 נכסים אחרים

 544 6 *- *-  - 538 סך כל נכסים

       
       :התחייבויות

 219- - - -  219 אשראי מחברת אם
 158- - - -  158 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 44 --  *- 6 38 התחייבויות אחרות

 421 - - *- 6 415 ההתחייבויות סך כל
       

 123 6 *- *- (6) 123 הפרש
       

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום נמוך מ* 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 מאוחד -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפרעון  - 11ביאור 

 
 2011בדצמבר  31  ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   
 מעל שנה עד  חודשים 3מעל  מעל חודש עם דרישה  
 שנתיים ועד שנה חודשים 3עד  ועד חודש  
 (מבוקר)  

      מטבע ישראלי לא צמוד
 104 214 146 324  נכסים

 20 108 111 419  התחייבויות
 84 106 35 (95)  הפרש

      מטבע ישראלי צמוד מדד
 1 1 *- *-  נכסים

 1 1 *- 10  התחייבויות
- - -  (10)  הפרש

      במטבע חוץ 
 *- *- *- 9  נכסים

 *- *- *- 6  התחייבויות
- - -  3  הפרש

      פריטים לא כספיים
- - - -   נכסים

- - - -   התחייבויות
- - - -   הפרש 

      כ"סה
 105 215 146 333  נכסים
 21 109 111 435  בויותהתחיי

 84 106 35 (102)  הפרש
 
 2010בדצמבר  31  
 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים   
 מעל שנה עד  חודשים 3מעל  מעל חודש עם דרישה  
 שנתיים ועד שנה חודשים 3עד  ועד חודש  
 (מבוקר)  

      מטבע ישראלי לא צמוד
 68 107 57 287  נכסים

 3 26 32 354  ויותהתחייב
 65 81 25 (67)  הפרש

      מטבע ישראלי צמוד מדד
- - - -   נכסים

- - -  6  התחייבויות
- - -  (6)  הפרש

      במטבע חוץ 
- - - -   נכסים

- - - -   התחייבויות
- - - -   הפרש

      פריטים לא כספיים
- - -  *-  נכסים

- - -  *-  התחייבויות
- - -  *-   הפרש

      כ"סה
 68 107 57 287  נכסים

 3 26 32 360  התחייבויות

 65 81 25 (73)  הפרש
.ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ *
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)מאוחד  -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפרעון  - 11 ביאור

 ח"מדווחים במיליוני ש סכומים
 2011בדצמבר  31

 יתרה מאזנית תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 
 שיעור                        סך הכל     מעל

 תשואה חוזי  ללא תקופה תזרימי שנים 5מעל  שנים 4מעל  שנים 3מעל  שנתיים
 באחוזים סך הכל פרעון (1)מזומנים  שנים 10עד  שנים 5עד  שנים 4עד  שנים 3עד 

 (מבוקר)
        

54 29 26  -897  819 6.83 
4  - - -662  662 5.00 

50 29 26  -235  157  
        
-* -* -* - 2  2 5.00 
-* -* -*  -12  12 4.00 
- - - - (10)  (10)  
        

 - - --* 9  9  -
 - - --* 6  6  -
 - - - -3  3  
        

 - - - - -10 10  -
 - - - - - - - -
 - - - - -10 10  
        

54 29 26  -908 10 840 6.82 
4  --*  -680  -680 5.00 

50 29 26  -228 10 160  
 

 2010בדצמבר  31
 יתרה מאזנית תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 

 שיעור                        סך הכל     מעל
 תשואה חוזי  ללא תקופה תזרימי שנים 5מעל  שנים 4מעל  שנים 3מעל  יםשנתי

 באחוזים סך הכל פרעון (1)מזומנים  שנים 10עד  שנים 5עד  שנים 4עד  שנים 3עד 
 (מבוקר)

        
38 20 18  -595  -538 5.87 
-*  - - -415  -415 2.48 

38 20 18  -180  -123  
        
- - - - - - -  -
 - - - -(6)  -(6)  -
- - - - (6) - (6)  
        

 - - - - - - - -
 - - - - - - - -
 - - - - - - - 
        

 - - - - -6 6  -
 - - - - - - - -
 - - - - -6 6  
        

38 20 18  -595 6 544 5.87 
-*  - - -421  -421 2.48 

38 20 18  -174 6 123  

בהתאם לתקופות הנותרות למועד , י מזומנים עתידיים חוזיים צפויים בגין סעיפי הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדהתזרימ (1)
 .הפסדי אשראיהנתונים מוצגים בניכוי הפרשות ל. הפרעון החוזי של כל תזרים
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

  
 יננסיםשווי הוגן של מכשירים פ - 12ביאור 

 
 כללי .א
 

יושמה על פי השיטות ( ההוראה: להלן)הוראת בנק ישראל בענין הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים 
ואין הם , אין בנתונים שיובאו להלן כדי להצביע על שוויה הכלכלי של החברה. שיתוארו להלן וההנחות העיקריות

 .מהווים נסיון לאמוד שווי זה

 
 מכשירים פיננסייםשווי הוגן של  .ב

 
בהתחשב . מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים" מחיר שוק"למכשירים הפיננסים של החברה לא ניתן לצטט 

חושב על פי ערך נוכחי של תזרימי המזומנים המהוונים בריבית השווי ההוגן למרבית המכשירים הפיננסים , בכך
אומדן השווי ההוגן באמצעות הערכת  .ומה במכשיר הפיננסיניכיון בשיעור המבטא את אומדן רמת הסיכון הגל
, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, לכן. כיון הינם סובייקטיבייםיתזרימי המזומנים העתידיים וקביעת שיעור ריבית הנ

 . דיקציה לשווי המימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווחנהנתונים שיובאו להלן אינם בהכרח אי
המזומנים העתידיים נעשתה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה מתחשבת בתנודתיות הערכת תזרימי 

הדברים . תחת הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול ויהיו שונים באופן מהותי. של שיעורי הריבית
 .ריביתאמורים בעיקר לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאי 

זכויות שאינן השפעת ה וולא נכלל, לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית, בנוסף
 .מקנות שליטה והשפעת המס

כי ייתכן והפער בין היתרה במאזן לבין הערכים המוצגים כשווי הוגן לא ימומש כיוון שברוב המקרים  יצויןעוד 
 .ר הפיננסי עד לפירעוןהחברה עשויה להחזיק את המכשי

 .בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי החברה כעסק חי
 .חודשים ולפיכך היתרה המאזנית משקפת את השווי ההוגן 3יתרת האשראי המתגלגל מוצגת כמכשיר לפרעון עד 

 
 ן של המכשירים הפיננסייםהשיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוג  .ג

 
ה עסקאות ביצע חברהשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם ה - פקדונות בבנקיםמזומנים ו

 .דומות במועד הדיווח
 

השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי  - נטו, אשראיחייבים בגין פעילות בכרטיסי 
בכל קטגוריה . יתרת האשראי פולחה לקטגוריות הומוגניות. זומן עתידיים מנוכים בשיעור נכיון מתאיםשל תזרימי מ

תקבולים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון (. קרן וריבית)חושב התזרים של התקבולים העתידיים 
 .הגלומה באשראי באותה קטגוריה

 . עסקאות דומות במועד הדיווח חברהריבית לפיו נעשות ב בדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור
השווי ההוגן של חובות פגומים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית נכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום 

במועד  הבעסקאותי חברהשיעורי נכיון אלה לא פחתו משיעור הריבית הגבוה ביותר המשמש את ה, בכל מקרה. בהם
 .הדיווח

 
תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות 

 .ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות
 

לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים  דהשווי ההוגן נאמ – זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
בכל קטגוריה חושב התזרים . יתרת ההתחייבות לציבור פולחה לקטגוריות הומוגניות. איםמנוכים בשיעור ניכיון מת
תשלומים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באותה (. קרן וריבית)של התשלומים העתידיים 

 .קטגוריה
 .דומות במועד הדיווחבחברה עסקאות  שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות, בדרך כלל
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 2011ספטמבר ב 30ליום ביניים מאוחדים ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים 

 
 (המשך) שווי הוגן של מכשירים פיננסים - 12ביאור 

 
 : יתרות ואומדני שווי ההוגן של מכשירים פיננסים במאוחד.    ד
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 2010ר בדצמב 31 2011 דצמברב 31 

  יתרה במאזן  יתרה במאזן 

  (מבוקר) 

  
(1) 

 
(2) 

 
 כ"סה

שווי 
 הוגן

 
(1) 

 
(2) 

 
 כ"סה

שווי 
 הוגן

         :נכסים פיננסיים
 1 1 - 1 1 1 - 1 פקדונות בבנקיםמזומנים ו

 390 394 55 339 817 827 168 659 נטו, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 142 142-  142 1 1 - 1 נכסים פיננסיים אחרים

 533 537 55 482 819 829 168 661 סך כל הנכסים הפיננסיים
         :התחייבויות פיננסיות

 - - - - - - - - אשראי מתאגידים בנקאיים
 219 219 - 219 - - - -  מחברת האםאשראי 

 156 158 29 129 541 548 134 414 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 44 44 - 44 132 132 - 132 יבויות פיננסיות אחרות התחי

 419 421 29 392 673 680 134 546 סך כל ההתחייבויות הפיננסיות
 
 
 

 (.מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן)מהווה שווי הוגן מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן  (1)

 מכשירים פיננסיים אחרים (2)
 
 

 התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 13ביאור 
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 המאוחד והחברה 

 31 
 בדצמבר

31 
 בדצמבר

31 
 בדצמבר

31 
 בדצמבר

 2011 2010 2011 2010 

 (מבוקר) 

 הפרשה להפסדי אשראי  
 (נתוני פרופורמה)

     מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים    .א
     :מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו 
 2 4 1,296 1,183 החברה באחריותסיכון האשראי  
- -  1,249 1,481 הבנק באחריותסיכון האשראי  

  
 התקשרויות עם תאגידים בנקאיים וארגונים בינלאומיים .ב
 

לצורך הנפקת כרטיסי אשראי "( הבנקים שבהסדר: "להלן)החברה קשורה בהסכמים עם בנקים שונים 
והפצתם ללקוחות נעשית על ידי  ם נעשית במשותף על ידי הבנק והחברההנפקת הכרטיסי. ללקוחותיהם

 . הבנק
 

את חלוקת , הסכמי ההנפקה המשותפת מסדירים את אופן תפעול כרטיסי האשראי והעמדת האשראי
הסכמי . האחריות בין החברה לבנק ואת חלוקת ההכנסות בין הבנק לבין החברה בגין הנפקת הכרטיסים

ים דומים ביסודם ומסדירים את שיעור הסכומים שתשלם החברה לבנק בגין הפצת ההפצה כוללים הסדר
 . הכרטיסים

תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו ". דיינרס"החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי 
  .2017נת עד ש



מ"דיינרס קלוב ישראל בע  
 

108 

 

 

 
 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך) התקשרויות מיוחדותיות והתחייבויות תלו - 13ביאור 

 
 הסכם עקרונות עם קבוצת אלון.     ג
 

 2011נחתם בחודש אפריל , YOUבמסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון 
דור אלון , מ"מגה קמעונאות בע, מ"ישראל בערבוע כחול אלון החזקות ב בין כאל לביןמסמך עקרונות 

להלן )דור אלון  –מ ומועדון לקוחות רבוע כחול "דור אלון פיננסים בע, מ"בע( 1988)אנרגיה בישראל 
סכם השונה ה, על פי מסמך העקרונות. חברהבנושא המשך הבעלות המשותפת ב"( קבוצת אלון: "במשותף

המסמך התווה . 2015עד תום שנת  Youוארך הסכם מועדון הוכן  חברהבנושא הפעילות המשותפת ב הקודם
פ "ע. YOUחלוקת רווחי דיינרס כך שלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון  מחדש את

 . מהון המניות של דיינרס נמכרו לקבוצת אלון 49%, מסמך העקרונות
 .2011ביולי  1ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום 

 
 התחייבויות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה.     ד

 

מאחריות בשל נזק , (כהגדרתם בהחלטה)דירקטורים ונושאי משרה בחברה  החברה התחייבה לפטור מראש
 .שייגרם לחברה עקב הפרת חובת זהירות מצד הדירקטור או נושא המשרה

בשל התחייבות כספית אפשרית שתוטל , התחייבה החברה לשפות הדירקטורים ונושאי משרה, בנוסף
הפטור . רועים מסויימים המפורטים בהצגת ההחלטהובגין הוצאות התדיינות סבירות בגין סוגי אי, עליהם

 :כפופים לעקרונות ולהתניות הבאים –כאמור , מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי
הפטור מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי יחולו רק על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה  .א

 .ואילך 2011שכיהנו משנת 

, יחולו בשל אירועים הכרוכים בפעולות או מחדלים הפטור מאחריות והתחייבות למתן שיפוי לא .ב
 :כדלקמן

 הפרת חובת אמונים. 

  (.למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד)הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ובפזיזות 

 פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. 

 קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה. 

 10%לכל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה לא יעלה על  הסכום המרבי של השיפויים שיינתנו .ג
ובתנאי שמימוש השיפוי לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראת , מההון של החברה

ובתנאי שמימוש השיפוי לא יגרום לחריגה ממגבלות השיפוי , 311' ניהול בנקאי תקין מס
 .הקבוצתיות שנקבעו בחברה האם
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחיאורים לדב

 
 בעלי עניין וצדדים קשורים של חברת כרטיסי אשראי והחברות המאוחדות שלה - 14ביאור 

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 יתרות .א

 2010 2011בדצמבר  31 31 

 בעלי ענין  

 (מבוקר) 

    מחזיקי מניות 

 כ"סה אחרים אחרים בעלי שליטה  

 (1) (2) (1) (2) (1) (2)  

        
 - - - *- *- 1 - פקדונות בבנקים

חייבים  -נכסים אחרים 
 אחרים ויתרות חובה

 
- 

 
126 

 
- 

 
- 

 
- 

 
22 

 
- 

 - 22 - - - 127 - סך כל הנכסים

        
 - - - - - 206 - מחברה אםאשראי 

 - - - - - - - אשראי מתאגידים בנקאיים
 115 58 58 - - 141 57 זכאים  -רותהתחייבויות אח

 115 58 58 - - 347 57 סך כל ההתחייבויות 

 
 

 2010בדצמבר  31 

 בעלי ענין  

 (מבוקר) 

    מחזיקי מניות 

 כ"סה אחרים אחרים בעלי שליטה  

     

 (1) (2) (1) (2) (1) (2)  

        
 1 *- *- *- *- 1 1 פקדונות בבנקים

חייבים  -נכסים אחרים 
 אחרים ויתרות חובה

 
124 

 
125 

 
- 

 
- 

 
19 

 
19 

 
143 

 144 19 19 - - 126 125 סך כל הנכסים

        
 219 - - - - 254 219 מחברה אםאשראי 

 - - - - - *- - אשראי מתאגידים בנקאיים
 37 - - - - 37 37 זכאים  -התחייבויות אחרות

 256 - - - - 291 256 סך כל ההתחייבויות 

 
 יתרה לתאריך המאזן (1)
 .יתרה הגבוהה ביותר במשך השנה על בסיס רבעונים (2)

 
. ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)בעלי עניין וצדדים קשורים של חברת כרטיסי אשראי והחברות המאוחדות שלה  - 14ביאור 

 
 ת עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםתמצית תוצאו .ב
 

 2011בדצמבר  31 
 בעלי עניין  
 (מבוקר) 
  מחזיקי מניות 
 אחרים אחרים בעלי שליטה 
    

הכנסות מעסקאות 
 בכרטיסי אשראי

 
3 

 
1 

 
1 

- -  (3) הכנסות מימון
 (1)-  - הוצאות תפעול

-  (2) - הוצאות מכירה ושיווק
 (1) (1) (2) תשלומים לבנקים 

- -  (42) דמי ניהול
 (1) (2) (44) כ"סה

 
 2010בדצמבר  31 
 בעלי עניין  
 (מבוקר) 
  מחזיקי מניות 
 אחרים אחרים בעלי שליטה 
    

הכנסות מעסקאות 
 בכרטיסי אשראי

 
3 

 
 -

 
 -

- -  3 הכנסות מימון
 (1) (1) (4) תשלומים לבנקים 

- -  (41) דמי ניהול
 (1) (1) (39) כ"סה

 
 
 .לעיל' א 1ראה ביאור , החברה האם, בדבר הסכמים עם כאל .ג
 
 

 הטבות לבעלי עניין .ד
 

 2010בדצמבר  31 2011בדצמבר  31 ח"באלפי ש
 לים"דירקטורים ומנכ לים"דירקטורים ומנכ 
 (מבוקר) 
 מקבלי הטבה' מס סך הטבות מקבלי הטבה' מס סך הטבות 
     

דירקטור שאינו מועסק 
 בחברה או מטעמה

 
273 

 
4 

 
126 

 
4 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי - 15ביאור 

 
 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 החברה המאוחד 
 לשנה שנסתיימה ביום לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2011 2010 2009 2011 2010 2009 
 (מבוקר) 

       :הכנסות מבתי עסק 
 77 69 62 77 69 62 עמלות בתי עסק
 3 4 3 3 4 3 הכנסות אחרות

 80 73 65 80 73 65 ברוטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
- - - - - -  בניכוי עמלות למנפיקים אחרים 

 80 73 65 80 73 65 נטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
       

ין מחזיקי כרטיסי הכנסות בג
 :אשראי

      

 1 1 1 1 1 1 עמלות מנפיק
 26 22 21 29 25 22 עמלות שירות

 2 2 1 2 2 1 הכנסות אחרות

סך כל ההכנסות בגין מחזיקי  
 כרטיסי אשראי

 
24 

 
28 

 
32 

 
23 

 
25 

 
29 

       

סך כל ההכנסות מעסקאות 
 בכרטיסי אשראי

 
89 

 
101 

 
112 

 
88 

 
98 

 
109 

 
 
 

 הפסדי אשראי וצאות בגיןרווח מפעילות מימון לפני ה - 16ור ביא
 

 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 החברה המאוחד 
 לשנה שנסתיימה ביום לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2011 2010 2009 2011 2010 2009 
 (מבוקר) 

       הכנסות מימון בגין נכסים 
- - -  35 37 53 ( 1) יסמאשראי למחזיקי כרט 
 *--  *- *- *- *- מאשראי לבתי עסק 
 4 3 4 - - (2) מנכסים אחרים 

 4 3 4 35 37 51 סך הכל בגין נכסים 
       

       

 סך כל הרווח מפעילות מימון לפני 
 הפסדי אשראי הוצאות בגין

 
51 

 
37 

 
35 

 
4 

 
3 

 
4 

       
 1 *- (1) 1 -* (1) נטו, מזה הפרשי שער( 1)

 
 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום נמוך מ* 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 הוצאות תפעול - 17ביאור 

 
 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 החברה המאוחד 
 לשנה שנסתיימה ביום לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2011 2010 2009 2011 2010 2009 
 (מבוקר) 

       
תשלומים לארגונים בינלאומיים 

 לכרטיסי אשראי
 
7 

 
8 

 
10 

 
7 

 
8 

 
10 

 5 4 4 5 4 4 הנפקת כרטיסים ודיוור
 *- *- *- *- *- *- נזקים משימוש לרעה בכרטיסי אשראי

 2 2 1 2 2 1 תפעוליותעמלות 
 4 4 3 4 5 3 אחרות 

 סך כל הוצאות התפעול
 

15 19 21 15 18 21 

 
 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום נמוך מ *
 
 

 הוצאות מכירה ושיווק - 18ביאור 
 

 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש
 
 החברה המאוחד 
 לשנה שנסתיימה ביום לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר 31 בדצמבר 31 
 2011 2010 2009 2011 2010 2009 
 (מבוקר) 
       

 5 3 7 5 3 7 שימור וגיוס לקוחות, פרסום
 12 9 7 12 9 7 מבצעי מתנות למחזיקי כרטיסי אשראי

 1 1 1 1 1 1 אחרות 
 סך כל הוצאות מכירה ושיווק

 
15 13 18 15 13 18 
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 19ביאור 

 
 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 הרכב  .1

 החברה המאוחד 

 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

 (מבוקר) 

       
 5 5 3 13 15 19 מיסים שוטפים בגין שנת החשבון

       

       (:בניכוי)בתוספת 

 *- - *- (1) *- (3) מיסים נדחים בגין שנת החשבון

 5 5 3 12 15 16 הפרשה למיסים על ההכנסה

       
 
המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס  התאמה בין סכום .2

הסטטוטורי החל בישראל על תאגיד בנקאי לבין ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה 
 :בדוח רווח והפסד

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 החברה המאוחד 

 2011 2010 2009 2011 2010 2009 

 (מבוקר) 
 26% 25% 24% 26% 25% 24% (אחוזים)שיעור המס החל בישראל על החברה 

       
 5 5 3 10 12 13 סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

       
       :בגין( חסכון מס)מס 

- - -  2 3 3 הבדלים בשיעור מס של חברה מאוחדת
 *- - *- *- *- *- מיסים נדחים בשעור מס משתנה

 5 5 3 12 15 16 הפרשה למיסים על ההכנסה

 
  .2007 שומות סופיות הוצאו לחברה עד וכולל שנת המס .3
 
 

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 



מ"דיינרס קלוב ישראל בע  
 

114 

 

 

 
 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך) הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 19ביאור 

 
 ח"מיליוני שסכומים מדווחים ב

 
 יתרות מיסים נדחים .     4     

 
 החברה המאוחד 

 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 

 
 

 (מבוקר)
שיעור מס ממוצע 

 באחוזים
 

 (מבוקר)
שיעור מס ממוצע 

 באחוזים
         

- - - -  30.5% 35.34% 6 9 הפסדי אשראימהפרשה ל
-  25%-  1-  25%-  1 הפרשה לנקודות

  -  1   6 10 סך הכל
 

מרביתם חושבו לפי שיעור . המסים הנדחים חושבו בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי שיחול על החברות בעת הניצול
 .30%-מס של כ

 
 מיסוי על הכנסה.     5      

 
 תיקונים לפקודת מס הכנסה וחוק מס שבח מקרקעין (1)
 

תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים )ת הכלכלית עבר בכנסת חוק ההתייעלו, 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%

, 2012-23%בשנת המס , 2011-24%בשנת המס , 2010-25%בשנת המס , 26% - 2009 מסבשנת ה: הינם כדלקמן
ואילך יחול שיעור מס  2016ובשנת המס  2015-20%בשנת המס , 2014-21%בשנת המס , 22% – 2013בשנת המס 
 . 18%חברות של 

 
לפיו , 2010-עא"התש, (וןתיק( )הוראת שעה( )רים ומוסדות כספיים"שיעור המס על מלכ)על פי צו מס ערך מוסף 

וכן שיעור מס השכר , יהא שיעור מס הערך המוסף 2012בדצמבר  31ועד ליום  2011בינואר  1בתקופה שמיום 
 .15.5%במקום  16%, ומס הרווח המוטל על מוסדות כספיים

דרות החברות המוג) שונו שיעורי המס הסטטוטורי החלים על תאגידים בנקאיים, בעקבות התיקונים האמורים
בשנת : והם יעמדו על השיעורים כדלקמן ,ובהם חברה בת של החברה, (כמוסד כספי לפי חוק מס ערך מוסף

בשנת , 32.47% - 2013בשנת המס , 33.62% -2012בשנת המס , 34.48% - 2011בשנת המס , 35.34% - 2010המס 
 . 29.00%חול שיעור מס של י, ואילך 2016ובשנת המס  30.74% - 2015בשנת המס , 31.60% - 2014המס 

 
בהתאם לחוק . 2011ב "התשע -(תיקוני חקיקה)אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס  2011בדצמבר  5ביום 

 2012ושיעור מס חברות החל משנת , כאמור לעיל, אשר נקבעה בחוק ההתייעלות הכלכלית, תבוטל הפחתת המס
ים הנדחים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלה המסים השוטפים ויתרות המס.25%ואילך יעמוד על 

 . מחושבים בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכלית
 .35.34%יעמוד על  מוסדות כספייםל ששיעורי המס הסטטוטורי 

שנות הוראה שעה לגבי  - 174' מס)פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה  2010בפברואר  4ביום 
לפי הוראת השעה בקביעת ההכנסה החייבת "(. השעה הוראת: "להלן) 2010-ע"התש( 2009 -ו 2008, 2007המס 

: להלן(" )IFRS)אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ׁ" - 29' לא יחול תקן חשבונאות מס 2007-2009בשנות המס 
ה הוראת חוק ביחס לסוגיית אי החלת תקני טרם נקבע. אף אם יושם לצורך עריכת הדוחות הכספיים, "(29 תקן"

 .2011ובשנת  2010 בקביעת ההכנסה החייבת בשנת( IFRS)דיווח בינלאומיים 
 

המסים השוטפים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלו מחושבים בהתאם לשיעורי המס כפי שנקבעו בחוק 
 .ההתייעלות הכלכלית

 
חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי שנקבע בחוק לתיקון נטל  2011בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום 

 31השפעת השינוי בשיעור המס על הדוחות הכספיים ליום . בהתאם לשיעור המס הצפוי במועד ההיפוך, המס
  .מסים נדחים הכנסותח כנגד "ש מיליון 2מס נדחה בסך בנכסי מתבטאת בגידול  2011בדצמבר 
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 2011בדצמבר  31ום ות הכספיים ליוחביאורים לד

 
 (המשך) הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 19ביאור 
 
 מיסוי בתנאי אינפלציה (2)
 

. 1985בתוקף החל משנת המס "( החוק: "להלן) 1985 -ה "התשמ, (תיאומים בשל אינפלציה)חוק מס הכנסה 
ל "נות הנדרשות על פי החוק הנההתאמות השו. החוק הנהיג מדידה של התוצאות לצורכי מס על בסיס ריאלי

 .אמורות להביא למיסוי הכנסות על בסיס ריאלי
הגבלת ( )20' תיקון מס( )תיאומים בשל אינפלציה)התקבל בכנסת חוק מס הכנסה  2008בפברואר  26ביום 

תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת , בהתאם לתיקון"(. התיקון" -להלן ) 2008-ח"התשס, (תקופת התחולה
למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים , לא יחולו עוד הוראות החוק 2008ומשנת המס , 2007המס 

 .בחישובי המס
כמו . ואילך לא מחושבת התאמה של ההכנסות לצרכי מס לבסיס מדידה ריאלי 2008משנת המס , בהתאם לתיקון

, מי הפסדים מועברים לצרכי מסהופסקה ההצמדה למדד של סכומי הפחת על נכסים קבועים ושל סכו, כן
. והצמדתם למדד הופסקה ממועד זה ואילך, 2007באופן שסכומים אלה מתואמים עד למדד של סוף שנת המס 

 .2008השפעת התיקון לחוק התיאומים קיבלה ביטוי בחישוב המסים השוטפים והמסים הנדחים החל משנת 
 

 



מ"דיינרס קלוב ישראל בע  
 

116 

 

 

 
 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 מגזרי פעילות  - 20ביאור 

 
 ח "סכומים מדווחים במיליוני ש

 

 כללי .ג

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

 
מאשרת לסולקים עסקאות המבוצעות , בתפקידה כמנפיק, מגזר זה כולל את פעילות החברה - מגזר ההנפקה

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

 .מחשבון הלקוח
 

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

 .פעילות זו כוללת ניכיון שוברי עסקאות אשראי. בהסכם ביניהם
 

 :מידע כמותי על מגזרי פעילות .ד
 

 ח"ש מליוניסכומים מדווחים ב
 2011בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה 
 (מבוקר) 

    :מידע על הרווח והפסד
    :הכנסות

 89 25 64 הכנסות עמלות מחיצונים 
-  40 (40) הכנסות עמלות בינמגזרים

 89 65 24 סך הכל 
 וצאותה רווח מפעילות מימון לפני

 הפסדי אשראיבגין 
 

 -
 

51 
 

51 
 140 116 24 סך ההכנסות 

    
    :הוצאות

 2 2 - הפסדי אשראי בגין
 15 12 3 הוצאות תפעול

 15 15-  הוצאות מכירה ושיווק
 *--  *- הנהלה וכלליותהוצאות 

 10 10-  תשלומים לבנקים
 43 43-  דמי ניהול בינחברתי

 85 82 3 סך כל ההוצאות
    

 55 34 21 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים
 16 10 6 ל הרווח מפעולות רגילותהפרשה למיסים ע

    
 39 24 15 המיוחס לבעלי מניות החברה נקירווח 

    
    מידע נוסף

 28.5% 19.7% 79.3% תשואה להון
 661 563 98  יתרה ממוצעת של נכסים

 854 728 126 (1)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון : מזה
 521 167 354 יתרה ממוצעת של התחייבויות        

    
 .201' י הוראות ניהול בנקאי תקין מס"עפ, כפי שחושבו לצורך הלימות הון –נכסי סיכון  (1)
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)מגזרי פעילות  – 20ביאור 

 
 ₪ מליוניסכומים מדווחים ב

 2010בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 מאוחד סך הכל מגזר הנפקה מגזר סליקה 
 (מבוקר) 

    :מידע על הרווח והפסד
    :הכנסות

 101 28 73 הכנסות עמלות מחיצונים 
-  47 (47) הכנסות עמלות בינמגזרים

 101 75 26 סך הכל 
  הוצאות רווח מפעילות מימון לפני

 הפסדי אשראיבגין 
 

 -
 

37 
 

37 
 138 112 26 סך ההכנסות 

    
    :הוצאות

 6 6-  שראיהפסדי אבגין 
 19 16 3 הוצאות תפעול 

 13 12 1 הוצאות מכירה ושיווק
 12 12-  תשלומים לבנקים

 41 31 10 דמי ניהול בינחברתי
 91 77 14 סך כל ההוצאות

    
    

 47 35 12 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים
 15 12 3 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

    
 32 23 9 חס לבעלי מניות החברההמיו נקירווח 

    
    מידע נוסף

 31.8% 20.0% 30.6% תשואה להון
 552 478 74  יתרה ממוצעת של נכסים

 811 702 109 (1)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון : מזה
 446 207 239 יתרה ממוצעת של התחייבויות        

 
 

   

 .311' י הוראות ניהול בנקאי תקין מס"עפ, כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון  (1)
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)מגזרי פעילות  - 20ביאור 

 
 ח"י שמליונסכומים מדווחים ב

 2009בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  
 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה 
 (מבוקר) 

    :מידע על הרווח והפסד
    :תהכנסו

 112 32 80 הכנסות עמלות מחיצונים 
-  54 (54) הכנסות עמלות בינמגזרים

 112 86 26 סך הכל 
  וצאותה רווח מפעילות מימון לפני

 הפסדי אשראיבגין 
 

 -
 

35 
 

35 
 147 121 26 סך ההכנסות 

    
    :הוצאות

 18 18-  הפסדי אשראי בגין
 21 18 3 הוצאות תפעול 

 18 18-  ה ושיווקהוצאות מכיר
 1 1-  הנהלה וכלליות

 10 10-  תשלומים לבנקים
 44 33 11 דמי ניהול בינחברתי

 112 98 14 סך כל ההוצאות

    
 35 23 12 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

 12 9 3 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות
    

 23 14 9 המיוחס לבעלי מניות החברה נקירווח 

    
    מידע נוסף

 29.6% 26.0% 39.8% תשואה להון
 524 451 73  יתרה ממוצעת של נכסים

 523 451 72 (1)יתרה ממוצעת של נכסי סיכון : מזה
 446 191 255 יתרה ממוצעת של התחייבויות        

 
 

   

 .311' י הוראות ניהול בנקאי תקין מס"עפ, כפי שחושבו לצורך הלימות הון -נכסי סיכון  (1)
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס  - 21ביאור 

 
 החברה -מאזן נומינלי שנתי  .א
 

 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש
 בדצמבר 31ליום  
 2011 2010 

   
   :נכסים

 1 1 פקדונות בבנקיםמזומנים ו
 127 492 ן פעילות בכרטיסי אשראיחייבים בגי

   הפרשה להפסדי אשראי
   נטו, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 30 60 השקעות בחברות מוחזקות 
 343 170 נכסים אחרים

   

 501 723 סך כל הנכסים

   
   :התחייבויות

 219-  אשראי מחברת אם
   אשראי מתאגידים בנקאיים

 157 546 בכרטיסי אשראי זכאים בגין פעילות
 2 17 התחייבויות אחרות

   
 378 563 סך כל ההתחייבויות

   
 123 160 המיוחס לבעלי המניותהון 

   

 501 723 סך כל ההתחייבויות וההון
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 2011בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 (המשך)רכי מס מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצ - 21 ביאור

 
 ח"סכומים מדווחים במיליוני ש

 
 החברה -דוח רווח והפסד נומינלי  .ב

 
 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 2011 2010 2009 

    הכנסות
 109 98 88 מעסקאות בכרטיסי אשראי

 4 3 4 הפסדי אשראי וצאות בגיןרווח מפעילות מימון לפני ה
 113 101 92 סך כל ההכנסות

    

    הוצאות
 21 18 15 תפעול

 18 13 15 מכירה ושיווק
 1 - *- הנהלה וכלליות

 10 12 10 תשלומים לבנקים
 43 40 42 דמי ניהול מחברות מוחזקות

 93 83 82 סך כל ההוצאות

    
 20 18 10 רווח מפעולות רגילות לפני מיסים

    
 5 5 3 הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות

    
 15 13 7 רווח מפעולות רגילות לאחר מיסים 

    

ים מפעולות רגילות של חברות מוחזקות לאחר הפסדחלק החברה ב
 השפעת המס

 
32 

 
19 

 
8 

    

 23 32 39 מפעולות רגילות רווח נקי

 
 
 
 דוח נומינלי על השינויים בהון     .ג 

 כ"סה עודפים הון מניות 
    

 68 44 24 2009בינואר  1יתרה ליום 
 23 23-  רווח נקי בשנת החשבון

 91 67 24 2009בדצמבר  31יתרה ליום 
 32 32-  רווח נקי בשנת החשבון

 123 99 24 2010בדצמבר  31יתרה ליום 
נטו ממס של יישום , השפעה מצטברת

של ההוראה  2011בינואר  1לראשונה ביום 
בנושא מדידת חובות פגומים וההפרשה 

 *להפסדי אשראי

 
 
 
 

 
 
 
(2) 

 
 
 
(2) 

לאחר התיאומים  2011בינואר  1יתרה ליום 
 מיישום ההוראות החדשות

 
24 

 
97 

 
121 

 39 39-  שנת החשבוןברווח נקי 
 160 136 24 2011בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 .ח"מיליון ש 1-מייצג סכום הנמוך מ* 


