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דוח הדירקטוריון ליום  13במרס 2132
בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  71במאי  ,2172אושרה תמצית הדוחות כספיים ביניים מאוחדים
והבלתי מבוקרים של חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן" :דיינרס" או החברה) לשלושת החודשים
הראשונים של השנה שהסתיימו ביום  17במרס .2172
תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים נערכה לפי אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות
הכספיים המאוחדים המבוקרים ליום  17בדצמבר .2177
תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  17במרס  2172נסקרה ע"י רואי החשבון המבקרים של
החברה .הסקירה האמורה הינה בהיקף מצומצם ,בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י לשכת רואי החשבון
בישראל ,ואינה מהווה ביקורת לפי תקני ביקורת מקובלים ,ועל כן לא חיוו רואי החשבון המבקרים את
דעתם עליהם.

התפתחויות כלכליות במשק
קווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2132
התפתחויות בכלכלת העולם
שווקים פיננסיים -ברבעון הראשון של השנה התנהל המסחר בשווקי המניות בעולם ,בעיקר ,על רקע
הרגיעה בגוש האירו ,הזרמת נזילות על-ידי ה ECB-ונתוני מאקרו חיוביים בארה"ב .כתוצאה מכך ,מדד
ה S&P 500-עלה בשיעור של כ 72%-ומדד ה DAX-הגרמני עלה בשיעור של כ .71%-זאת ,לעומת עליות
של כ 6%-וכ ,2%-בהתאמה ,בתקופה המקבילה אשתקד .מדד המניות הסיני ,עלה באותה תקופה בשיעור
של כ ,1%-לעומת כ 5%-ברבעון הראשון של שנת .2177
במהלך התקופה הנסקרת נרשמה עליית תשואות חדה באיגרות החוב הממשלתיות של ארה"ב ל71-
שנים ,ועליית תשואות מתונה יותר בגרמניה .כמו כן ,הדולר נחלש באותה תקופה מול מרבית המטבעות
המובילים בעולם ובפרט מול האירו ,בשיעור של כ .1%-עם זאת ,מול היין התחזק הדולר בשיעור של כ-
.1%
מחירי הסחורות בתקופה הנסקרת הושפעו מאופטימיות מסויימת בעולם ,מהמדיניות המוניטארית
המרחיבה של הבנקים המרכזיים ,מהיחלשות הדולר ומההתפתחויות בטיפול של הקהילה הבינלאומית
בנושא הגרעין האיראני .כתוצאה מכך ,נרשמה תנודתיות במדד הסחורות  ,CRBכאשר בסיכום התקופה
עלה המדד בשיעור של כ ,7%-לעומת כ 1%-בתקופה המקבילה אשתקד .מחיר הנפט עלה במהלך
הרבעון הראשון בשיעור של כ ,4%-לעומת כ 76%-ברבעון הראשון של שנת .2177
התפתחויות עיקריות במשק הישראלי
התפתחות שערי חליפין ואינפלציה
ברבעון הראשון של השנה ,הושפע שער החליפין של השקל ממגמת המסחר במטבעות בעולם ,מהורדת
הריבית על ידי בנק ישראל ,ומההשפעה של האירועים הגיאופוליטיים באזור ,ובראשם ההתפתחויות
בטיפול בנושא הגרעין האיראני .כתוצאה מכך ,נרשמה תנודתיות בשער החליפין של השקל ,כאשר
בסיכום התקופה התחזק המטבע הישראלי מול הדולר ב( 2.1%-בדומה למגמת ההיחלשות של המטבע
האמריקאי בעולם) ,ואילו מול האירו והשער האפקטיבי הנומינלי שמר השקל על יציבות.
מדד המחירים לצרכן עלה במהלך הרבעון הראשון של השנה ב ,1.4%-לעומת עליה של  1.1%בתקופה
המקבילה אשתקד .כל העליה נרשמה בחודש מרס ,כאשר האינפלציה השנתית באותו חודש עמדה על
( 7.1%קרוב למרכז היעד של בנק ישראל) ,לעומת אינפלציה שנתית של  4.1%בתקופה המקבילה
אשתקד .האינפלציה השנתית ללא אנרגיה והאינפלציה ללא דיור ,הסתכמו בחודש מרס ב 7.4%-וב-
 , 7.7%בהתאמה .על רקע עליית מחירי האנרגיה בעולם והעלאת מסים בישראל ,כמו גם הערכות לגבי
העלאת מסים נוספת בעתיד ,נרשמה במהלך הרבעון הראשון עליה בציפיות האינפלציה הנגזרות משוק
ההון לכל טווחי הזמן.
מדיניות פיסיקלית ומוניטרית
מדיניות פיסקלית  -ברבעון הראשון של השנה נרשם גידול ריאלי של כ 2%-בהכנסות המדינה ממסים,
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,והן הסתכמו בכ 51-מיליארד ש"ח .עם זאת ,מקור הגידול הינו
הכנסה חד פעמית בחודש ינואר ,בעקבות העלאת שיעור המס על הכנסות הון .הגידול האמור קוזז
בחלקו על ידי ירידה ריאלית בהכנסות ממסים בחודשים פברואר – מרס .על רקע הירידה בהכנסות
ממסים ,הצטבר ברבעון הראשון של השנה חוסר גביה ממסים בסך של  7.6מיליארד ש"ח בהשוואה
לתכנון המקורי.
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התפתחויות כלכליות במשק (המשך)
מדיניות מוניטרית  -ברבעון הראשון של השנה ,על רקע ההאטה בצמיחה בישראל והחשש מהחמרה
בכלכלה הגלובלית ,הוריד בנק ישראל את הריבית לחודש פברואר ב 1.25%-לרמה של ( 2.5%לאחר
שהותיר את הריבית לחודש ינואר ללא שינוי) .הריבית לחודש מרס נותרה ללא שינוי ,זאת על רקע העליה
בציפיות האינפלציה ,התייצבות בקצב ההתרחבות הכלכלית ,הערכה לגבי ירידה בסיכונים להידרדרות
משמעותית בפעילות הכלכלית באירופה ובארה"ב בטווח הקצר והריביות הנמוכות במשקים המובילים
בעולם.
שוק ההון
במהלך הרבעון הראשון של השנה נרשמה מגמת עליה במחירי המניות בבורסה בתל אביב ,בדומה
למגמה החיובית בעולם .ואולם ,עליית המדדים המובילים בישראל הייתה מתונה יותר בהשוואה לבורסות
המובילות בעולם ,בין היתר ,על רקע המתיחות הגיאופוליטית באזור .בסיכום התקופה עלה מדד המניות
הכללי בשיעור של כ ,5%-לעומת ירידה של  2.5%בתקופה המקבילה אשתקד ,כאשר העליות במחירי
המניות הקיפו את כל המדדים העיקריים בבורסה .מדדי ת"א  25ות"א  711רשמו עליות של עד ,5.5%
מדד נדל"ן  75עלה בשיעור של כ ,6%-מדד ת"א בנקים עלה בשיעור של כ 1.5%-ומדד הבלוטק 51-עלה
בשיעור של  .76%ערך השוק של המניות וההמירים (לא כולל מוצרי מדדים) הסתכם בסוף חודש מרס ב-
 624מיליארד ש"ח ,לעומת  611מיליארד ש"ח בסוף שנת .2177
במהלך הרבעון הראשון של השנה התנהל המסחר באיגרות החוב הממשלתיות בישראל על רקע עליית
התשואות בארה"ב ,המהוות  Benchmarkעבור השוק המקומי ,כמו גם החשש מפריצת התקציב מחד,
ותה ליך הורדת הריבית בארץ ,לצד החשש מעליה באינפלציה ,מאידך .בסיכום התקופה ,עלה מדד
איגרות החוב הצמודות בשיעור של  7.2%ומדד איגרות החוב הלא צמודות בשיעור של  .1.6%זאת ,לעומת
ירידות בשיעור של כ 7%-בתקופה המקבילה אשתקד.
מדד איגרות החוב הקונצרניות עלה במהלך הרבעון הראשון של השנה בשיעור של כ( 4%-לעומת כ2%-
בתקופה המקבילה אשתקד) ,תוך צמצום מרווחי התשואה בין מדדי התל-בונד ה 21-וה 41-מול איגרות
החוב הממשלתיות .זאת ,בין היתר ,על רקע חששות מאינפלציה גבוהה ,שהגבירו ביקושים לנכסים צמודי
מדד .מדד התל-בונד השקלי שמר במהלך התקופה על יציבות ,בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
כתוצאה מההתפתחויות האמורות ,המדד לתשואה כוללת של איגרות החוב על כל סוגיהן עלה ב,7.1%-
לעומת יציבות ברבעון הראשון של שנת .2177
ברבעון הראשון של השנה הסתכמו גיוסי ההון באמצעות איגרות החוב הקונצרניות בסך של כ77.1-
מיליארד ש"ח ,בדומה לתקופה מקבילה אשתקד .מתוך סכום זה ,הנפקות אג"ח למוסדיים הסתכמו בסך
של כ 7.5-מיליארד ש"ח ,לעומת כ 2.1-מיליארד ש"ח ברבעון הראשון של שנת .2177
מחזורי המסחר היומיים במניות והמירים עמדו ברבעון הראשון של השנה על כ 7.7-מיליארד ש"ח
בממוצע ,לעומת כ 2.2-מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד .ירידה חדה של כ 54%-נרשמה גם
במחזורי המסחר היומיים במק"מ ,והם עמדו על  621מליון ש"ח בממוצע .מנגד ,מחזורי המסחר היומיים
באיגרות החוב ,עלו ברבעון הראשון של שנת  2172בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ,בכ 6%-והם
עמדו על כ 4-מיליארד ש"ח בממוצע.

חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
טיוטת הנחיית הרשות למשפט ,טכנולוגיה ומידע לעניין איסוף מספרי תעודות זהות -
בחודש מרס  2172פרסמה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע טיוטת הנחיה בדבר מגבלות על איסוף
מספרי תעודות זהות על ידי בעלי מאגרי מידע .ההנחיה צפויה להשפיע על החברה גם בכובעה
כמנהלת מאגרי מידע ,וגם בכובעה בדרישות האבטחה מול בתי העסק .החברה לומדת את ההוראה.
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מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי
בחודש דצמבר  2111פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא" :המדידה והגילוי של חובות פגומים ,סיכון
אשראי והפרשה להפסדי אשראי" (להלן"-החוזר" או "ההוראה") ליישום על תאגידים בנקאיים וחברות
כרטיסי אשראי .חוזר זה מבוסס ,בין היתר ,על תקני חשבונאות בארה"ב ועל הוראות רגולטוריות
מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב .העקרונות המנחים
שבבסיס החוזר ,מהווים שינוי מהותי ביחס להוראות קודמות בנושא סווג חובות בעייתים ומדידת
הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו .החברה מיישמת את הוראות החוזר החל מיום  7בינואר ,2177
בהתאם להוראות המעבר וההנחיות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים.
כל היתרות המוצגות להלן ,מוצגות לפי ההוראות החדשות למדידה וגילוי של חובות פגומים ,סיכון
אשראי והפרשה להפסדי אשראי.
נכסים שאינם מבצעים ,חובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית ,סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות
שאינם פגומים בפיגור של  01ימים או יותר
יתרה ליום
 13בדצמבר
 13במרס
 13במרס
2133
2133
2132
מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח מיליוני ש"ח
על בסיס מאוחד
 .3נכסים שאינם מבצעים:
אשראי לציבור פגום שאינו צובר הכנסות ריבית:
7
7
3
שנבדק על בסיס פרטני
7
7
3
שנבדק על בסיס קבוצתי
חובות פגומים אחרים שאינם צוברים הכנסות ריבית
2
2
2
סך הכל חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית
2
2
2
סך הכל נכסים שאינם מבצעים
 .2חובות פגומים בארגון מחדש של חוב בעייתי
4
4
1
שצוברים הכנסות ריבית
 .1סיכון אשראי מסחרי בעייתי :
סיכון אשראי מאזני בגין הציבור
1
סיכון אשראי חוץ מאזני בגין הציבור
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור
סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי

-

-

-

 .4חובות שאינם פגומים בפיגור של  01ימים או יותר

-

-

-

1

כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים ,למעט בגין ערבויות שנתן לווה להבטחת חבות של צד
שלישי ,לפני השפעת בטחונות המותרים לניכוי.
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מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
להלן השפעה על מדדי סיכון האשראי ,המחושבים ליום:
 13במרס
2132
שיעור יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי פגום
שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת החייבים בגין
כרטיסי אשראי
שיעור יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינו
פגום שנמצא בפיגור של  11ימים או יותר מיתרת
החייבים בגין כרטיסי אשראי
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים
בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין כרטיסי
אשראי
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים
בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין כרטיסי
אשראי פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית
שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור
מסיכון אשראי כולל בגין הציבור
שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה
הממוצעת של חייבים בגין כרטיסי אשראי
שעור המחיקות ,נטו בגין חייבים בגין כרטיסי
אשראי מיתרת החייבים בגין כרטיסי אשראי
הממוצעת
שעור המחיקות ,נטו בגין חייבים בגין כרטיסי
אשראי מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין
יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי הממוצעת

 13במרס
2133

 13בדצמבר
2133

1.31%

1.26%

1.77%

-

-

-

2.71%

4.67%

2.56%

50.65%

64.74%

41.11%

-

-

-

1.31%

1.15%

1.21%

1.31%

1.15%

7.71%

5.15%

15.15%

11.15%

מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברה ערוכה על פי הוראת המפקח על הבנקים ועל פי
עקרונות וכללי חשבונאות מקובלים שעיקרם פורט בביאור  7לדוחות כספיים אלה ובביאור  2לדוחות
הכספיים המאוחדים לשנה שהסתיימה ביום  17בדצמבר .2177
רמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל.
הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו הינן מקיפות ,מפורטות ,ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחים
שתאגיד בנקאי מחויב לנקוט בהם .עם זאת ,ישנם תחומים בהם יישום המדיניות החשבונאית כרוך
במידה גבוהה של הערכה ואומדן ,אשר נערכים על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי במהלך עריכת הדוחות
הכספיים.
יישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת החברה
כרוך אפוא לעיתים בהנחות ,הערכות ואומדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים
והתחייבויות ,לרבות התחייבויות תלויות ,ועל התוצאות הכספיות המדווחות של החברה .ייתכן
שהתממשותם בעתיד של ההערכות והאומדנים כאמור ,יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות
הכספיים.
חלק מהאומדנים ומההערכות בהם נעשה שימוש ,כרוך במידה רבה של אי ודאות או רגישות למשתנים
שונים .אומדנים והערכות מסוג זה שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות
המוצגות בדוחות הכספיים נחשבים לאומדנים והערכות בנושאים "קריטיים".
הנהלת החברה בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו
על פי מיטב ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2172לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית של החברה בנושאים
קריטיים.
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גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הוא הארגון המופקד על בקרת העל בחברה.
במסגרת הליך אישור הדו חות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון ,בחברת האם מתקיימת אחת
לרבעון ועדת גילוי הדנה בנושאים הרלוונטיים לחברה .טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון
מועברות לעיונם של חברי הדירקטוריון מספר ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות.
במהלך ישיבת הדיר קטוריון בה נדונים ומאושרים הדוחות הכספיים סוקר החשבונאי הראשי של החברה,
באופן מפורט ,את עיקרי הדוחות הכספיים וכן את הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי ,לרבות עסקאות
שאינן במהלך העסקים הרגיל ,אם ישנן ,את ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות
הכספיים ,את סבירות הנתונים ,את המדיניות החשבונאית שיושמה ושינויים שחלו בה ואת יישום עקרון
הגילוי הנאות בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה .מנכ"ל החברה סוקר את פעילותה השוטפת של החברה
והשפעת פעילות זו על תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון סוגיות מהותיות.
בישיבת הדירקטוריון מוזמנים ונוכחים נציגים של רואה החשבון המבקר של החברה והם נשאלים שאלות
על ידי חברי הדירקטוריון באשר לדוחות הכספיים ובאשר לכל שאלה ו/או הבהרה הנדרשת על ידי חברי
הדירקטוריון.
אישורם הסופי של הדוחות נעשה בהצבעה ומתקבל ברוב מוחלט ,והדוחות נחתמים במועד האישור על
ידי יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה והחשבונאי הראשי.

התחייבויות תלויות
כנגד החברה לא תלויות ועומדות תביעות משפטיות מהותיות.

נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
מספר כרטיסי אשראי (באלפים)
מספר כרטיסים תקפים ליום  13במרס 2132
כרטיסים בנקאיים
כרטיסים חוץ בנקאיים
סה"כ

כרטיסים לא פעילים
20
28
57

כרטיסים פעילים
77
88
365

סה"כ
316
336
222

מספר כרטיסים תקפים ליום  13במרס 2133
כרטיסים בנקאיים
כרטיסים חוץ בנקאיים
סה"כ

כרטיסים לא פעילים
21
26
55

כרטיסים פעילים
61
712
711

סה"כ
11
721
225

מספר כרטיסים תקפים ליום  13בדצמבר 2133
כרטיסים בנקאיים
כרטיסים חוץ בנקאיים
סה"כ

כרטיסים לא פעילים
15
24
51

כרטיסים פעילים
61
11
762

0

סה"כ
714
771
227
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נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה (המשך)
מחזור עסקאות בכרטיסי האשראי המונפקים על ידי החברה (במיליוני ש"ח)

כרטיסים בנקאיים
כרטיסים חוץ בנקאיים
סה"כ

3-1/2133
671
447
7,151

3-1/2132
652
410
3,163

3-32/2133
2,415
7,111
4,221

"מחזור עסקאות"  -כולל עסקאות שבוצעו באמצעות הכרטיס וחיובים בגין עסקאות בתשלום נדחה,
בניכוי ה זיכויים בהם זוכה הבנק או זוכו לקוחותיו בגין השימוש בכרטיסי האשראי במשך אותה תקופה
ועמלות שנגבו עבור הבנק או עבור החברה .מחזור העסקאות אינו כולל משיכת מזומנים ממכשירי בנק
אוטומטיים בישראל.
"כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים"  -כרטיסי אשראי המונפקים על ידי החברה שלא במשותף עם הבנקים.
"כרטיס אשראי בנקאי"  -כרטיס אשראי המונפק במשותף עם הבנקים שבהסדר ובאחריותם.
"כרטיס תקף"  -כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום.
"כרטיס פעיל"  -כרטיס אשראי שבוצעה בו לפחות פעולה אחת ברבעון האחרון.
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התפתחות בהכנסות ,בהוצאות ובהפרשה למס
להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי ההכנסות ,ההוצאות וההפרשה למס:
3-1/32

**3-1/2133

**3-32/2133

במיליוני ש"ח
סה"כ הכנסות
מעסקאות בכרטיסי אשראי
הכנסות ריבית ,נטו
הכנסות מימון שאינן מריבית

16
22
31
3

12
21
1
*-

741
11
52
()7

סה"כ הוצאות
בגין הפסדי אשראי
תפעול
מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות
תשלומים לבנקים
דמי ניהול

37
*4
2
*1
8

71
*4
1
*1
1

15
2
75
75
*71
41

הפרשה למסים על הרווח

6

4

76

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

31

1

11

מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
בדבר סיווג מחדש ראה ביאור  7ד' לתמצית הדוחות הכספיים.

*
**




הכנסות החברה מתחום ההנפקה נובעות מהכנסות מעמלות הנגבות ממחזיקי כרטיס אשראי,
הכנסות מעמלות צולבות המשולמות על ידי סולקים (כולל את החברה בכובעה כסולק) תמורת
עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי החברה,
הכנסות בגין העמדת אשראי והכנסות מהנפקת כרטיסים משולמים מראש.
הכנסות החברה מתחום הסליקה נובעות מהכנסות ממרווח הסליקה (עמלות בית עסק בניכוי
העמלה הצולבת) ,הכנסות מעמלות שירות הנגבות מבתי עסק ,הכנסות בגין שירותי ניכיון
והקדמת תשלומים לבתי עסק.

התפתחות מתקופה לתקופה
הכנסות החברה הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172בסך של  16מיליון ש"ח לעומת
 12מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עלייה בשיעור של .77.1%
הכנסות ריבית ,נטו הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172בסך של  74מיליון ש"ח
לעומת  1מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עלייה בשיעור של  ,41.4%הנובעת בעיקר מריבית בגין
נכסים המתייחסים לפעילות "דיינרס" שנרכשו מחברת האם ביום  7ביולי .2177
הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172בסך של 22
מיליון ש"ח לעומת  21מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה בשיעור של .1.1%
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התפתחות בהכנסות ,בהוצאות ובהפרשה למס (המשך)
הוצאות החברה בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172הסתכמו בסך  71מיליון ש"ח לעומת 71
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה בשיעור של  ,72.1%המוסברת כדלקמן:
.7
.2
.1
.4
.5

הוצאות בגין הפסדי אשראי הסתכמו בסך  1.1מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של
שנת  2172לעומת  1.2מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עלייה בשיעור של .11.1%
הוצאות תפעול הסתכמו בסך  4מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172בדומה
לתקופה המקבילה אשתקד.
הוצאות מכירה ושיווק בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172הסתכמו בסך  2מיליון ש"ח
לעומת  1מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,ירידה בשיעור .11.7%
תשלומים לבנקים בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172הסתכמו בסך של  1מיליון ש"ח
בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.
הפרשה למיסים הסתכמה בסך  6מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של שנת 2172
לעומת  4מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עלייה בשיעור .45.1%

רווח ורווחיות
הרווח הנקי הסתכם בסך  71מיליון ש"ח בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172לעומת  1מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עליה בשיעור .51.2%
הרווח הנקי למניה בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172הסתכם ב 7,112-ש"ח ,לעומת  166ש"ח
בתקופה המקבילה אשתקד.
התשואה להון בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172הגיעה לשיעור של  15.7%על בסיס שנתי,
לעומת  11.7%בתקופה המקבילה אשתקד.

התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
סך כל המאזן ליום  17במרס  2172הסתכם בסך  145מיליון ש"ח ,לעומת סך של  525מיליון ש"ח ביום 17
במרס  ,2177עלייה בשיעור של  67.2%ובהשוואה ל 141-מיליון ש"ח ביום  17בדצמבר  ,2177עלייה בשיעור
של .1.6%
להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים:
 13במרס 2132

 13במרס 2133

 13בדצמבר 2133

במיליוני ש"ח
סך כל הנכסים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ,נטו

845
126

525
117

841
121

סך כל ההתחייבויות
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

672
545

105
751

681
541

הון המיוחס לבעלי המניות

371

311

361

במועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיסי אשראי:
 .7לחברה הסולקת נוצרים :נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק הכרטיס והתחייבות כלפי בית
עסק.
 .2לחברה המנפיקה נוצרים :נכס בגין חוב מחזיק הכרטיס או הבנק המנפיק והתחייבות כלפי החברה
הסולקת.
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התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות (המשך)
התפתחות מתקופה לתקופה
יתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ,נטו הסתכמה ביום  17במרס  2172בסך של  126מיליון
ש"ח ,לעומת  117מיליון ש"ח ביום  17במרס  ,2177עלייה של פי  ,7.2ובהשוואה ל 121-מיליון ש"ח ביום 17
בדצמבר  ,2177ירידה בשיעור של  .1.2%הגידול ביתרת החייבים ביחס ליום  17במרס  2177נובע בעיקר
מרכישת חייבים המיוחסים לפעילות "דיינרס" מחברת האם ביום  7ביולי .2177
יתרת הזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הסתכמה ביום  17במרס  2172בסך של  545מיליון ש"ח,
לעומת  751מיליון ש"ח ביום  17במרס  ,2177עלייה של פי  ,2.6ובהשוואה ל 541-מיליון ש"ח ביום 17
בדצמבר  ,2177ירידה בשיעור של  .1.4%הגידול ביתרת הזכאים ביחס ליום  17במרס  2177נובע בעיקר
מנטילת התחייבויות המיוחסות לפעילות "דיינרס" מחברת האם ביום  7ביולי .2177
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
חייבים בגין כרטיסי אשראי  -ללא חיוב ריבית .כולל יתרות בגין עסקאות רגילות ,עסקאות בתשלומים
ע"ח בית העסק ועסקאות אחרות .ביום  17במרס  2172היתרה הסתכמה ב 411-מיליון ש"ח ,לעומת 776
מיליון ש"ח ביום  17במרס  ,2177עלייה של פי  ,1.2ובהשוואה ל 417-מיליון ש"ח ביום  17בדצמבר ,2177
עלייה בשיעור של .2.4%
אשראי למחזיקי כרטיס  -כולל העמדת אשראי לעסקות קרדיט ,אשראי שהועמד בכרטיסי אשראי
מתגלגל ,אשראי ישיר והלוואות אחרות .ביום  17במרס  2172היתרה הסתכמה בסך  141מיליון ש"ח,
לעומת  211מיליון ש"ח ביום  17במרס  ,2177עלייה בשיעור של  ,22.1%ובהשוואה ל 155-מיליון ש"ח ביום
 17בדצמבר  ,2177ירידה בשיעור של .1.4%
הפרשה להפסדי אשראי  -יתרת ההפרשה הסתכמה ביום  17במרס  2172ב 22-מיליון ש"ח ,לעומת 71
מיליון ש"ח ביום  17במרס  ,2177עלייה בשיעור של  ,21.7%ובהשוואה ל 22-מיליון ש"ח ביום  17בדצמבר
 ,2177עלייה בשיעור של  .2.7%החברה רושמת הפרשה להפסדי אשראי כנגד יתרת אשראי צרכני.
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
ביום  17במרס  2172התחייבויות לבתי עסק היוו  11%מיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
והסתכמו בסך  521מיליון ש"ח לעומת  744מיליון ש"ח ביום  17במרס  ,2177עלייה של פי  2.1ובהשוואה
ל 524-מיליון ש"ח ביום  17בדצמבר  ,2177עלייה בשיעור של .1.5%
ההתחייבויות לבתי עסק הינה בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק שנסלקו על ידי החברה.
יתרת ניכיון השוברים הסתכמה בסך  5מיליון ש"ח ליום  17במרס  ,2172לעומת  7מיליון ש"ח ביום 17
במרס  ,2177ובהשוואה ל 5-מיליון ש"ח ביום  17בדצמבר .2177
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מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם
השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
בשנתיים שקדמו למועד הדיווח הכספי לא ארעו עסקאות במניות החברה ,למעט מכירת  41%מהון
המניות של החברה לקבוצת אלון ,כמתואר בעמוד  71לדוחות השנתיים ליום  17בדצמבר .2177
מרכיבי הון
ההון ליום  17במרס  2172הסתכם בסך של  711מיליון ש"ח ,לעומת סך של  711מיליון ש"ח ביום  17במרס
 ,2177עלייה בשיעור של  ,11.4%ובהשוואה ל 761-מיליון ש"ח ביום  17בדצמבר  ,2177עליה בשיעור של
.1.7%
יחס ההון לסך הנכסים ליום  17במרס  2172הגיע לשיעור של  ,21.5%לעומת שיעור של  24.1%ביום 17
במרס  ,2177ובהשוואה ל 71.7%-ביום  17בדצמבר .2177
יחס ההון הכולל והראשוני לרכיבי סיכון ליום  17במרס  2172עפ"י הוראת באזל  IIהגיע לשיעור של
 71.7%לעומת  71.4%ביום  17במרס  2177ו 76.1%-ביום  17בדצמבר .2177
הלימות הון
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים הינו ( 1%ראה ביאור  4בתמצית הדוחות
הכספיים  -הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים).
דירקטוריון החברה החליט כי החברה תקיים יחס הלימות הון מינימלי בשיעור של .75%
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ניהול סיכונים
החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
מדיניות ניהול הסיכונים ומטרותיה
פעילותה של החברה כרוכה בנטילת סיכונים ,שהעיקרי שבהם הינו סיכון אשראי .לסיכון זה נלווים
סיכונים נוספים כדוגמת סיכונים תפעוליים ,סיכונים משפטיים ,סיכוני שוק ונזילות.
מדיניות ניהול הסיכונים של החברה ,בהיותה חברת בת של כאל ,מותאמת למדיניות ניהול הסיכונים
הקבוצתית של כאל ,מכוונת להגדלת תוחלת הרווח כחלק מהאמצעים להשגת היעדים העסקיים שקבעה
החברה ,תוך שמירה על רמת סיכון מאושרת ומבוקרת.
פעילותה של חברת דיינרס מבוססת ,בין היתר ,על מערך הסכמים למתן שירותי תפעול וניהול מול חברת
האם ,כאל .מכוח כך ,פעילותה של דיינרס שלובה באופן אינהרנטי בתהליכיה העסקיים השוטפים של
חברת האם ,כאל לרבות ,פעילותם של מנגנוני ותהליכי ניהול הסיכונים בחברת כאל (הפועלים על בסיס
קבוצתי).
כדי להתמודד עם מכלול הסיכונים קבעה החברה ,בהתאמה לחברת האם ,מדיניות לניהול הסיכונים
השונים .מדיניות זו מגדירה את סוגי הסיכון להם החברה חשופה ,את הגורמים הרשאים ליצור את
החשיפות לסיכונים או לגדר אותם ,ואת סמכויותיהם .כמו כן ,הוגדרו כלים ומנגנונים לזיהוי ,מדידה,
הערכה ,בקרה ,ניטור ודיווח על החשיפה לסיכונים .במסגרת זו הותאמו ואושרו מסמכי תשתית ומדיניות,
בתחומי הסיכון השונים .מסמכי המדיניות מעודכנים ,מעת לעת ,בהתאם לצורך ,לשינויים ברגולציה
ולפרקטיקה מיטבית מקובלת.
גילויים בהתאם לנדבך השלישי של באזל II
יצוין כי חלק מהנתונים שגילויים נדרש בהתאם לנדבך השלישי של באזל  IIמובאים להלן.
כמו כן ,להלן מובאת גם טבלת הקשר בין דרישות הגילוי על פי הנדבך השלישי לבין המידע שנכלל
בדוח.
מבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכונים  -הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים
מודל ניהול הסיכונים  -מודל ניהול הסיכונים הכולל ( )Enterprise Risk Management Modelאשר אומץ
על ידי החברה והקבוצה ,נועד ליצור איזון בין מעגלים נפרדים הקשורים בניהול הסיכונים ולהגדיר את
הקשרים והזיקות ביניהם .הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים כוללים את הדירקטוריון ,ההנהלה וכן
את שלושת המעגלים הקשורים בניהול הסיכונים )7( :נוטלי הסיכונים; ( )2הגורמים האחראים לניהול
סיכונים בלתי תלוי; ( )1הביקורת הפנימית.
מודל ניהול הסיכונים נכלל במסגרת מסמך יסוד לניהול סיכונים קבוצתי ,אשר אושר בדירקטוריון
בחודש מרס  .2177המסמך קובע את החזון ,העקרונות המנחים את ניהול הסיכונים ,הגופים השותפים
בתהליכי הליבה של ניהול הסיכונים ,וממשקי העבודה עם חברת האם בתחומי ניהול הסיכונים.
דירקטוריון דיינרס  -דירקטוריון החברה נושא באחריות העליונה לקביעת מודל ומדיניות ניהול הסיכונים
בחברה ולפיקוח על יישומם ,בכפוף להוראות הדין .בכלל זה :הלימות הון של החברה; קביעת יעדי ההון
שלה ; קביעת התיאבון לסיכון כחלק מתכנון השימוש בהון ואישור המגבלות לסיכונים הנגזרות מהתיאבון;
קביע ת מדיניות לניהול הסיכונים; קביעת האסטרטגיה והמדיניות העסקית המבטיחה עמידה במגבלות
התיאבון לסיכון; כינון המבנה הארגוני ותהליכי הליבה של ניהול הסיכונים (כמוגדר במדיניות); פיקוח
ובקרה על החשיפה לסיכונים ואופן ניהולם.
הדירקטוריון נעזר בגורמים שונים בהנהלת החברה האם (ניהול הסיכונים ,הייעוץ המשפטי ,הביקורת
הפנימית ועוד).
ועדת הדירקטוריון "לניהול סיכונים"  -הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בכל נושא הקשור לתחום
ניהול הסיכונים בחברה.
הוועדה מפקחת אחר יישום מדיניות ניהול הסיכונים בחברה ובקבוצה ,לרבות בחינת נושאים שונים
המתעוררים מעת לעת ,כגון :יישום הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות שמפרסם בנק ישראל ,קביעת
מגבלות חדשות ,מסמכי מדיניות ניהול לסיכונים השונים ,מודלים ומתודולוגיות בניהול סיכונים .ככלל,
הועדה מתכנסת בתדירות רבעונית.
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ניהול סיכונים (המשך)
נושאי ניהול הסיכונים ,כוללים ,בין היתר ,את המדיניות ,החשיפות ,הסמכויות שנקבעו לניהולן ואופי
המעקב והבקרה עליהן .נושאים אלה מובאים לדיון בדירקטוריון מדי רבעון ,במסגרת מסמך החשיפות.
מסמך זה כולל דיווח על כלל החשיפות של החברה ברבעון החולף ,לסיכונים מסוגיהם השונים.
מעגל בקרה ראשון (נוטלי הסיכונים) .יחידות החברה אשר נוטלות  /יוצרות את הסיכונים עבור החברה
ואחראיות לניהול שוטף של אותם הסיכונים במסגרת פעילותן היומיומית .יחידות אלה אחראיות ליישום
העקרונות שנקבעו במסמכי המדיניות לניהול סיכונים שונים שהותוו בחברה.
מעגל בקרה שני  -ניהול ובקרה בלתי תלויים (מעגל בקרה שני)
מנהל סיכונים ראשי  - CROמנהל הסיכונים הראשי אחראי לגיבוש המלצות למדיניות ובחירת כלים
ותהליכים בתחום ניהול הסיכונים ,גיבוש המלצות בדבר מגבלות חשיפה ,פיקוח כולל ותיאום-על של
ניהול הסיכונים בקבוצת כאל ,הטמעת תרבות ניהול הסיכונים בקבוצת כאל ,ניהול סיכונים כולל
באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל ( )ERMובקרה כמפורט מטה ,גיבוש המלצות לתיאבון הסיכון
בפעילויות קיימות וחדשות וכן גיבוש המלצות בדבר הקצאת ההון בין רכיבי הסיכון.
במסגרת תפקידו אחראי מנהל הסיכונים על ניהול מכלול הסיכונים בחברה ובקבוצה ,במסגרת מעגל
הבקרה השני ובכלל זה על יישום הנחיות באזל ,למעט סיכונים משפטיים וסיכוני רגולציה ,אשר
מטופלים במערך היי עוץ המשפטי ,סיכוני הדיווח הכספי ,אשר מטופלים במערך החשבות וסיכוני
טכנולוגיות המידע אשר מנוהלים באגף לטכנולוגיות עסקיות.
יחידת ניהול סיכונים כולל ) )ERMובקרה  -בחברה פועלת יחידת ניהול סיכונים כולל בכפיפות ל-
 .CROהיחידה הינה יחידת מטה בלתי תלויה בפעילות העסקית ומהווה מטריה עבור כללי הרגולציה
וכללי הציות הבנקאי בהם על החברה לעמוד בהקשר של ניהול סיכונים.
תחומי אחריותה של היחידה נגזרים מתפקידי מנהל הסיכונים הראשי וכוללים אחריות להבטיח את
הבנת הסיכונים בקבוצה; פיתוח מתודולוגיות וכלים כמותיים ואיכותיים לזיהוי ומדידת החשיפה
לסיכונים; תמיכה בנוטלי הסיכונים בכל הקשור לניהול הסיכון שבאחריותם; ניתוח ודיווח ביחס לחשיפות
בחברה ובקבוצה לסיכונים השונים ,לרבות פיקוח ובקרה על חברות בת .כמו כן ,אחראית היחידה לביצוע
הערכת הנאותות ההונית ,לבחינת אפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים ולגיבוש המלצות בתחומי ניהול
סיכונים ,לרבות מדיניות ניהול הסיכונים ,הגדרה ועדכון של התיאבון לסיכון ,יעד הלימות ההון וכו'.
בקרי סיכונים בלתי תלויים – בקרי הסיכונים הפועלים כחלק מיחידת ה ERM -משמשים מעגל בקרה
שני לניהול הסיכונים התפעולים (בתהליכים העסקיים ובתהליכי טכנולוגיות המידע) ,ניהול סיכוני
אשראי ,ניהול סיכוני שוק ונזילות וניהול סיכונים כולל ( .)ERM Oversightבקרי הסיכונים מסייעים
למנהל הסיכונים הראשי בפיקוח על הסיכונים ,לרבות על יעילות ואפקטיביות ניהולם;
הממונה על החובות למניעת הלבנת הון ואיסור מימון טרור – כפוף ל CRO-ואחראי על יישום העמידה
בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון ומימון טרור כחלק ממעגל הבקרה השני.
קצין הציות – כפוף ל CRO -ותפקידו לסייע להנהלה ולדירקטוריון לקיים את אחריותם לציות החברה
לכל דרישות הרגולציה בתחום הצרכני.
גופי הביקורת (מעגל בקרה שלישי)  -מערך הביקורת הפנימית ,הכפוף לדירקטוריון החברה ,משמש
את הדירקטוריון וההנהלה כמעגל בקרה שלישי ,בביקורת על ניהול הסיכונים ,לרבות יעילות ואפקטיביות
הבקרות .יצוין כי מאחר ובסמכות ובאחריות הביקורת הפנימית לבקר גם את מעגל הבקרה השני היא
משתייכת למעגל בקרה נפרד מהם.
ניהול סיכוני אשראי
סיכון אשראי הינו הסיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד
בהתחייבויותיהם או עקב הרעה באיכות הלווים ושווי הביטחונות שהועמדו על ידם לחברה.
במסגרת פעילות החברה כמעמידת אשראי ,עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מאי
יכולת לקוחות החברה לשלם תמורת העסקאות אותן ביצעו באמצעות הכרטיסים לאחר שהחברה
העבירה את הזיכויים בגינן לגורמים הרלוונטיים ו/או לפרוע הלוואות שקיבלו מהחברה.
לעניין מחזיקי כרטיסים שהונפקו עם בנקים בהסדר ,הסיכון ,הנובע מאי תשלום על ידי לקוח בגין עסקה
אשר הוא חויב בה כדין ,יתרחש אם לבנק בהסדר לא תהיה יכולת תשלום כאמור.
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המטרות והמדיניות של ניהול סיכוני אשראי
תפיסת ניהול סיכוני האשראי בחברה ובקבוצת כאל מכוונת להבטיח איזון נאות בין הגורמים העסקיים
היוצרים באופן ישיר את החשיפה לסיכון אשראי ומנהלים אותה ,לבין הגורמים העוסקים בפיקוח ,בקרה
והערכת סיכונים ,ובכלל זה ,גיבוש המדיניות והמתודולוגיה לניהול סיכון האשראי ,תהליכי ניתוח הערכה
ודיווח על החשיפות לסיכוני אשראי ,ובקרת סיכונים בלתי תלויה ,לבין הגורמים העוסקים בביקורת.
החברה מקדמת את התאמת מדיניות ניהול סיכוני האשראי למתכונת הנדרשת בהתאם להמלצות באזל
 ,IIשמטרתה להבטיח את הבנת תפיסת ניהול סיכונים ,קיומם של תהליכים אפקטיביים לניהול סיכון
האשראי ,לרבות העמידה במגבלות החשיפה שנקבעו .במסגרת זו ,במהלך הרביע הרביעי של ,2177
הוקמה בחברה יחידת בקרת אשראי במעגל הבקרה הראשון.
יישום המדיניות לניהול סיכוני אשראי בחברה בא לידי ביטוי במסמך מדיניות האשראי בו פורטה גם
אסטרטגיית האשראי של החברה .אסטרטגיית האשראי מתווה את דרכי פעילותה של החברה בתחום
האשראי ,במסגרת יישום התוכנית האסטרטגית ,באמצעות פירוט שווקי מטרה ויעדים עסקיים ,שיפור
ניהול תיק האשראי ואיכותו ותמחור האשראי .החברה פועלת בהתאם למדיניות ניהול סיכוני אשראי
המסדירה את תחומי האחריות והסמכות של הגורמים השונים המעורבים בניהול הסיכון .מסמך מדיניות
האשראי כולל עקרונות והנחיות התומכים בניהול סיכוני האשראי לרבות כיווני פעילות ,תיאור קווי
הפעילות בחברה (תוך הגדרת הלקוח ,אופי החשיפה ומדידתה) ,סמכויות אישור מתן אשראי ,הערכות
ארגונית לניהול החשיפה ,הנחיות ביצוע ומגבלות ,מדיניות תמחור ,מדיניות לווים וריכוזיות אשראי.
מדיניות האשראי מותווית על ידי דירקטוריון החברה ומאושררת על ידו אחת לשנה.
החברה פועלת במסגרת הטמעת ניהול סיכוני אשראי קבוצתי ,המחייב את כל חברות הבת של קבוצת
דיסקונט .החברה פועלת ליישום מדיניות ניהול סיכוני אשראי התואמת ,בנושאים המהותיים ,את הקווים
המנחים של בנק דיסקונט .במסגרת זו הוטמעה ,בין היתר ,תפיסת ניהול סיכוני האשראי של הבנק
במדיניות ניהול סיכוני האשראי של החברה.
ניהול סיכוני האשראי מתבצע באמצעות נהלים ותהליכי עבודה המגדירים את כללי החיתום בחברה ,את
ניהול תיק האשראי הקיים ובקרתו ,סמכויות אשראי ומדרג ועדות אשראי ,מתודולוגיות עבודה ,תהליכי
אישור ובקרה ,בטחונות נדרשים ,מעקב אחר תיקי אשראי ודיווח באמצעות מערכות מידע .תפקידם של
כל אלה הינו להבטיח ניהול תקין של תיק האשראי בחברה תוך הפחתה ,ככל הניתן ,של סיכון האשראי.
הנהלים לטיפול באשראי ומערכות המידע הרלוונטיות נמצאים בתהליכי עדכון שוטפים במטרה לשפר
את ניהול האשראי .כמו כן ,החברה עושה שימוש שוטף בכלי ניתוח ובקרה במטרה לאתר ,מוקדם ככל
שניתן ,לווים העלולים להתגלות כבעיתיים.
אסטרטגיות ותהליכים
האסטרטגיה ומדיניות החברה במתן אשראי נועדו להביא להגדלת תיק האשראי תוך פיזור נאות של
חשיפות ומזעור סיכון האשראי ,באמצעות התנהלות מובנית לפי נהלים מוגדרים מראש בתהליכי מתן
אשראי; בחירה מושכלת של לקוחות; התנהלות לפי מגבלות שקבע הדירקטוריון ,השקעת משאבים
בהכשרת העוסקים בקבלת החלטות ובהערכת סיכוני אשראי ושיפור כלי הבקרה ומערכות מידע
ממוחשבות העומדים לרשותם.
ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס ,בין היתר ,על מודלים סטטיסטיים העוברים בדיקות
תקופתיות וקבועות של טיב החיזוי ומעודכנים בהתאם.
 מודל  - (C.S) Credit Scoringקביעת ניקוד ללקוח ,לפיו נקבע גובה אשראי/סוג כרטיס.
 מודל  - )B.S( Behavior Scoringקביעת ניקוד ללקוח בהתאם להתנהגות בתקופת היותו
לקוח החברה.
במהלך הרביע הרביעי של שנת  2177הוחל תהליך תיקוף סטטיסטי לטיב החיזוי של מודלים העיקריים,
המשמשים למתן האשראי ,בהתאם לעקרונות שהתווה הפיקוח על הבנקים בהנחיה לתיקוף מודלים מיום
 71באוקטובר  .2171תיקוף המודלים המהותיים המשמשים לדירוג אשראי יושלם עד סוף המחצית
הראשונה של שנת .2172
נקבעה מדיניות גם לתחום איכות הסביבה ,זאת לאור עליית המודעות לנזקים אקולוגיים וחברתיים
הנגרמים כתוצר לוואי של פעילות חברות והרחבת החקיקה בנושא ובהתאם להנחיות המפקח על
הבנקים בעניין זה.
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הדירקטוריון בוחן ,באמצעות דוח חשיפות ,על בסיס רבעוני ,את רמת החשיפה לסיכוני אשראי ובכלל זה
עמידה במגבלות שנקבעו; חריגה ממגבלות ותוכניות פעולה לתיקון החריגות; מגמות בתיק האשראי;
נתונים בגין נזקי אשראי והפרשות בגינם.
המבנה והארגון של פונקציות ניהול סיכוני אשראי

2

מערך ניהול סיכון האשראי בחברה ,כחלק מקבוצת כאל ,כולל פונקציות ניהול מדורגות ,וכן מערך
בקרה ,פיקוח וביקורת על תהליכי מתן האשראי ,התפעול והמעקב אחרי התפתחויות באשראי.
מעגל בקרה ראשון
אשראי עסקי  -מחלקת אשראי עסקי באגף עסקים ואשראי ,אחראית לניהול מוצרי אשראי המיועדים
ללקוחות עסקיים ולניהול השוטף של סיכוני אשראי עסקי בחברה.
אשראי צרכני  -מחלקת מוצרי אשראי באגף שיווק אחראית לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות
פרטיים; מחלקת ניהול אשראי צרכני באגף עסקים ואשראי ,אחראית לניהול השוטף של סיכוני אשראי
צרכני בחברה.
במהלך הרביע הרביעי של שנת  2177הוקם באגף עסקים ואשראי תחום בקרת סיכוני אשראי בכפיפות
ישירה לראש האגף .כחלק מתפקידי היחידה הוגדר שילובה בתהליך בקרת אישורי האשראי ועריכת
סקירה בלתי תלויה של תיק האשראי ,מעקב אחר חריגות מתנאי האשראי וסממנים להרעה במצבם של
לקוחות וניתוח סיכון האשראי בבקשות אשראי מורכבות.
מעגל הבקרה הראשון מבצע תהליך הערכה מחודשת ואשרור של מסגרות אשראי בהתאם לקריטריונים
ומדרג סמכויות שהוגדרו במסמך המדיניות ,כאשר לקראת כל דיון אשרור מתבצעת הכנה ועדכון תיק
הלקוח .אישורי אשראי והסכמות שהתקבלו עבור אשראי עסקי חדש ,תקפים לפרק זמן מוגדר כל עוד
לא נוצלו.
בחברה פועל מדור גביה שתפקידו לטפל בחובות בעייתיים ,במטרה להגיע להסדרי גביה ופירעון חוב.
המדור מופקד בעיקר על לקוחות קמעונאיים ומטפל בתיקי אשראי קטנים ,אך בעת הצורך מתבצע גם
טיפול בלקוחות העסקיים.
מעגל בקרה שני
ניהול סיכוני אשראי כולל  -ניהול הכולל של סיכוני האשראי בקבוצת כאל ,באחריות ה CRO-באמצעות
היחידה לניהול סיכונים כולל לרבות הגדרת מתודולוגיה ומדיניות ניהול סיכוני אשראי ,לרבות המלצות
למגבלות חשיפה.
ה , CRO -באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל ,ובשיתוף הנהלת היחידות האחראיות על הניהול
השוטף של סיכוני האשראי ,ממליץ להנהלה ולדירקטוריון בדבר מגבלות אשראי בהתייחס לפרמטרים
שונים וסוקר את העמידה במגבלות בתדירות רבעונית.
מודלים לקביעת דירוג לקוחות  -בניית מודלים אמפיריים לחיזוי רמת הסיכון של לקוחות פרטיים
ועסקיים ומתן דירוג אשראי פנימי לשם כימות סיכוני אשראי ותמיכה בהחלטות ,באחריות ה,CRO-
באמצעות היחידה למחקר ופיתוח .תיקוף למודלים אלו מתבצע באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל,
תוך הפרדה ושמירת אי תלות בין הגורמים המפתחים והמתקפים.
במהלך  2172צפוי להתבצע תיקוף מודל לחישוב הפרשה קבוצתית בהתאם להוראת המפקח על הבנקים
בנושא חובות פגומים.
מעגל הבקרה השלישי
הביקורת הפנימית מבצעת בדיקות מדגמיות של תיקי אשראי .הביקורת הפנימית בודקת את תהליכי
אישור מתן אשראי וניהול אשראי ובדיקת תיקי לקוחות ובוחנת האם תהליכי העבודה עולים בקנה אחד
עם נהלי החברה .בנוסף עורכת הביקורת הפנימית ביקורות רוחב בנושאי אשראי.

2

ראה גם פירוט בפרק "ניהול סיכונים כולל" לעיל.

38

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

ניהול סיכונים (המשך)
מערכות מדידה ודיווח על סיכוני אשראי
בחברה מערכת המנהלת באופן ממוכן את מסגרות כרטיסי האשראי ומבטיחה עמידה במסגרות
שהוגדרו.
בנוסף ,בחברה מערכת ממוכנת לניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות רגולציה (הוראה  171של בנק
ישראל ובאזל  .)IIהמערכת מחשבת את סך החשיפה הכוללת ,עבור לווה וקבוצת לווים ,ממכלול קווי
הפעילות ומאפשרת ביצוע ניטור ובקרה שוטפת על המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של
לווה בודד וקבוצת לווים ,באמצעות:




מנוע סכימת חבויות המציג את החשיפה הכוללת של לווה /קבוצת לווים ,ממכלול קווי
הפעילות.
מנגנון אוטומטי להפקת התראות בגין מגבלות חשיפה ברמת לווה /קבוצת לווים.
מודלים למתן דירוג אשראי ללקוח ומנוע החלטה למתן אשראי בהתאם לדירוג.

הפחתת סיכון האשראי
החברה עושה שימוש באחריות/ערבות בנקאית כמפחית חשיפה ללקוחות בעלי כרטיסי בנק בהסדר כך
שיתרות האשראי ללקוחות אלו משוקללים במשקל הסיכון של בנקים בהסדר (להשפעה הכמותית ראה
פרק "באזל  – IIהנדבך השלישי" להלן).
חובות בעיתיים
זיהוי וסיווג אשראים כ"חובות בעייתיים" מבוצע בהתאם לסיווגים שנקבעו בהנחיית בנק ישראל בדבר
"המדידה והגילוי של חובות פגומים ,סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי" ,ראה ביאור  2לדוחות
הכספיים ליום  17בדצמבר .2177
סיכוני שוק ונזילות
פעילות החברה כמנפיקה ,סולקת של כרטיסי אשראי ומעמידה אשראי צרכני ומסחרי כרוכה בנטילת
סיכונים ,שביניהם סיכוני שוק וסיכוני נזילות.
סיכון שוק
סיכון השוק נחלק ל 2 -סוגים עיקריים – סיכוני בסיס (מדד ומטבע) וסיכון ריבית.
 סיכוני מדד  -סיכון ששינויים במדד המחירים לצרכן בישראל ירעו את מצבה הפיננסי של החברה.
 סיכוני מטבע  -סיכון ששינויים בשערי מטבע ירעו את מצבה הפיננסי של החברה .סיכוני המטבע נובעים
ממספר חשיפות  -חשיפה תפעולית ,חשיפה תזרימית וחשיפה חשבונאית.
 סיכון הריבית  -הסיכון לפגיעה ברווחי החברה ובהונה כתוצאה משינוי של שיעורי הריבית בשווקים.
הסיכון נובע מהפער בין נכסים נושאי ריבית קבועה להתחייבויות נושאות ריבית קבועה .ניהול חשיפת
הריבית מבוצע בנפרד בכל אחד ממגזרי ההצמדה.
סיכון הנזילות  -הסיכון לרווחי החברה ולהונה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה.
המטרות והמדיניות של ניהול סיכוני שוק ונזילות
כדי להתמודד עם סיכונים אלו ,קבעה החברה מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות .מדיניות זו
מגדירה את סוגי הסיכון להם החברה חשופה ,את הגורמים הרשאים לגדר אותם בהתאם למגבלות
היקף כמותיות ,ואת סמכויותיהם .כמו-כן הוגדרו עקרונות הניהול וכן כלים ומנגנונים למדידה ,בקרה
ודיווח על החשיפה לסיכונים וחריגה מהמגבלות.
מטרת ניהול סיכוני השוק היא למזער את החשיפות תוך שימת דגש לעלות ההגנה ותוך מתן אפשרות
להשארת פוזיציה מוגבלת בהיקפה.
אסטרטגיות ותהליכים
ניהול סיכוני השוק מבוצע תוך לקיחת סיכונים מבוקרים בכפוף למגבלות החשיפה המאושרות המהוות
מרכיב ב תיאבון החברה לסיכון ,בהתאם למדיניות הנקבעת מעת לעת ע"י הדירקטוריון ,תוך שימוש
במכשירים פיננסיים מאושרים.
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ניהול סיכונים קבוצתי  -בהתאם להוראת באזל  IIולפי הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  ,111מערך ניהול
סיכוני השוק והנזילות של החברה האם מביא בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברות הבנות שלה
והניהול השוטף הכולל של סיכוני השוק והנזילות מתבצע בחברה האם.
מבנה וארגון פונקציות ניהול סיכוני שוק ונזילות
הדירקטוריון  -דן ומאשר את מסמך המדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות שגובש ומוודא כי ניהול סיכוני השוק
והנזילות תואם את אופי החברה והאסטרטגיה שנקבעה .מסמך המדיניות מגדיר את עקרונות ניהול הסיכון
ואופן מדידת החשיפה וקובע מגבלות על החשיפה לסיכוני שוק ונזילות .מסמך המדיניות מגדיר גם תרחישי
קיצון ומגבלות חשיפה בקיצון.
ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון  -ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון עוסקת בקביעת מדיניות ומגבלות
החשיפה לסיכוני שוק ונזילות וכן מבקרת את העמידה במגבלות .הועדה מאשרת את מודל ניהול סיכוני השוק
והנזילות שגובש על ידי פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות וסוקרת לפחות אחת לרבעון את מסמך חשיפות
החברה לסיכון .כמו כן ,הועדה דנה בעמידה במגבלות שהוצבו לסיכוני השוק והנזילות ומאשרת שינויים
מוצעים במגבלות החשיפה במקרי הצורך .לצורך כך מבוצעים מספר תרחישי קיצון ותרחישים אשר בוחנים
את יכולת העמידה של החברה במצבים קריטיים שונים.
מעגל בקרה ראשון
פורום פיננסי  -הפורום עוסק בניהול שוטף של החשיפה וקביעת יעדי חשיפה ,בקרה שוטפת על העמידה
במגבלות ומתן אישור זמני לחריגה ממגבלות .ככלל ,הפורום הפיננסי בראשות ראש אגף הכספים מתכנס
אחת לחודש.
תחום גזברות  -תחום הגזברות במחלקת כספים וכלכלה שבאגף כספים עוסק בריכוז וניתוח המידע בתחומי
ניהול סיכוני השוק והנזילות וניהול שוטף של החשיפה.
מעגל בקרה שני
פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות  -בחברה פועל פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות ,בראשות ראש אגף כספים
וראש אגף ניהול סיכונים .הפורום עוסק בגיבוש מדיניות ומגבלות לניהול סיכוני שוק ונזילות ומתן המלצות
לדירקטוריון בנושא ,דיון בפעילות השוטפת ושינויים נדרשים בניהול הסיכונים לאור שינויים בשוק ובפעילות
החברה.
כמו כן ,הפורום דן וממליץ לדירקטוריון על מבחני הקיצון שיש לבחון .ככלל ,הפורום מתכנס אחת לרבעון.
מערכות דיווח/מדידת סיכוני שוק ונזילות
המדידה של החשיפה לסיכוני שוק ונזילות בחברה מבוססת בעיקרה על נתונים המופקים ממערכות הליבה
של החברה .ריכוז וניהול הנתונים מבוצע על ידי גזברות החברה באופן ידני.
מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכונים
כאמור ,מדיניות החברה בנושא ניהול סיכוני שוק מבוססת על ניהול החשיפות לסיכוני שוק ,במסגרת מגבלות
כמותיות שנקבעו על חשיפות אלו וכן מגבלות כמותיות על מכשירי הגידור .האמצעים בהם נעשה שימוש
לצורך העמידה במגבלות שנקבעו ,כוללים רכישת מכשירים פיננסיים נגזרים בכל מגזרי ההצמדה; השקעה
וגיוס מכשירים פיננסיים לא סחירים (פיקדונות/הלוואות מבנקים במגזרי ההצמדה).
סיכון תפעולי
רקע
בהוראות בנק ישראל ,סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות לעיבוד נתונים ,טעויות
אנוש ,העדר תהליכי בידוק ובקרה פנימיים נאותים.
בהנחיות וועדת באזל ,סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כשל של תהליכים פנימיים,
אנשים ומערכות ,או כתוצאה מאירוע חיצוני .ההנחיות מבחינות בין שבע קבוצות סיכון:
 מעילה (כגון :גניבה ,קבלת טובות הנאה)
 הונאה (כגון :שוד ,זיוף ומרמה ,חדירת גורמים עוינים למערכת המידע)
 פרקטיקות העסקה ובטיחות במקום העבודה (כגון :פיצוי עובדים ,הפרת חוקי עבודה ובריאות ,תלונות
על אפליה)
 לקוחות ,מוצרים ופרקטיקות עסקיות (כגון :פגיעה באמון הלקוח ,שימוש לא נאות במידע חסוי על
לקוחות ,כשל בתכנון מוצר)
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 נזק לנכסים פיסיים (כגון :טרור ,ונדליזם ,אסונות טבע)
 הפרעות בפעילות העסקית וכשל מערכות (כגון :כשל חומרה או תוכנה ,בעיות תקשורת)
 ביצוע ,הפצה ותהליכי ניהול (כגון :שגיאות בהכנסת נתונים ,דיווח לא מדויק ,מחלוקות עם ספקים).
 מתודולוגית העבודה שאומצה על ידי החברה רואה בסיכוני הדיווח הכספי אלמנט שמיני נוסף ברשימה
זו .סיכוני דווח כספי מוגדרים כשיבושים אפשריים באופן התנהלותם של תהליכים עסקיים ו/או תהליכי
עבודה ,המשפיעים באופן ישיר או בעקיפין על הדיווח הכספי בכללותו (דהיינו ,הדוח הכספי על מכלול
הגילויים והביאורים הנכללים במסגרתו).
כחברה המנפיקה כרטיסי אשראי ,ואשר נושאת על פי חוק (וכן על פי ההסכמים עם הבנקים בהסדר)
באחריות בגין נזקי שימוש לרעה בכרטיסי אשראי ,חשופה החברה לסיכונים מצד גורמים חיצוניים המבקשים
להוציא כספים שלא כדין על ידי שימוש בכרטיסים גנובים ,בכרטיסים מזויפים ובפרטי כרטיסים בערוצי
האינטרנט.
כמו-כן ,במסגרת פעילות החברה כסולקת עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מעסקאות
נדחות ,בהן מתקיים כשל תמורה ללקוח וחדלות פירעון של בית העסק הנסלק .חשיפת כשל תמורה הינה
חשיפה תפעולית במהותה.
כחברת כרטיסי אשראי המנפיקה כרטיסי אשראי וסולקת עסקאות בכרטיסי אשראי ,מושתתת פעילותה של
החברה באופן מהותי על מערכות המידע שלה .לאור האמור ,חשופה החברה לסיכונים תפעוליים בתחום
מערכות המידע בהיבטי אבטחת מידע ,תשתיות ,תלות במערכות מידע ובממשקי צד ג'.
המטרות והמדיניות של ניהול הסיכונים התפעוליים
ניהול הסיכון התפעולי בכאל מתבסס על מדיניות חשיפה וניהול סיכונים תפעוליים שהתווה דירקטוריון
החברה ,שמטרותיה הינן :קביעת דרכים אחידות לזיהוי הסיכונים ,הערכתם ,ניטורם השוטף ,מזעור החשיפה
ובקרה שוטפת בקבוצת כאל; קיום מבנה ארגוני ותפקודי בחברה אשר תומך בניהול הסיכונים התפעוליים;
תעדוף הטיפול בסיכונים התפעוליים השונים; השרשת תרבות ארגונית של תחקיר ולמידה מהצלחות וכשלים
כאחד.
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.
החברה פועלת לפיתוח מנגנוני בקרה ומעקב אחר עסקאות לצורך זיהוי ואיתור עסקאות חשודות; בניית
מערכות הסתברותיות וצמצום מספר העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה; היערכות
להגברת רמת האבטחה של כרטיסי האשראי באופן המקשה את זיופם (כגון פיתוח כרטיסים חכמים).
מסמך החשיפות התקופתי ,המוגש לדירקטוריון אחת לרבעון ,מציג את החשיפות לסיכונים תפעוליים
ומשפטיים ,וכן את תיאור הצעדים שננקטו להפחתתם.
בטרם יציאה לכל פעילות עסקית מהותית חדשה של החברה ,נסקרים הסיכונים התפעוליים הגלומים בה ע"י
ההנהלה והדירקטוריון.
החברה מבצעת סקרי סיכונים תפעוליים מתמשכים למיפוי מכלול הפעילויות והסיכונים הגלומים בהם ובחינת
קיום מנגנוני בקרה נאותים .ככלל ,מבוצעים סקרי הסיכונים בחברה בהתייחס לתהליכים עסקיים שונים.
פערים העולים מהסקרים מועברים לטיפול במסגרת תוכנית להפחתת סיכונים לפי מתודולוגיה סדורה -
בחברה מתוחזקת תוכנית מרוכזת להפחתת סיכונים ,המיושמת באופן שוטף על פי תעדוף הסיכונים ועל בסיס
מתודולוגיה לניהול תוכניות הפחתה .סטאטוס תוכנית ההפחתה מוצג לדירקטוריון במסגרת דוח החשיפות
הרבעוני.
החברה פועלת לשיפור וחיזוק תרבות דיווח של אירועי כשל ,כולל אירועים מסוג "כמעט ונפגע" ,וקיומו של
תהליך הפקת לקחים יעיל.
המבנה והארגון של פונקצית ניהול הסיכון הרלבנטית
הדירקטוריון – הדירקטוריון מתווה את המדיניות לניהול סיכונים תפעוליים בכאל ובתוך כך מאשר את אופן
הזיהוי והמדידה של הסיכון התפעולי; תהליכי ההפחתה;

23

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

ניהול סיכונים (המשך)
מעגל הבקרה הראשון
אחראי תהליכים – לכל תהליך עסקי בחברה הוגדר אחראי תהליך שהינו מנהל מוקד סיכון .כל מנהל מוקד
סיכון אחראי לזהות ולהעריך את הסיכונים והבקרות הקיימים בתהליכים שבאחריותו.
נאמני סיכונים – ככלל ,בכל אגף בכאל הוגדר נאמן סיכונים אגפי שמטרתו לסייע ליחידה לניהול סיכונים
כולל בהתנהלות מול אחראי התהליכים באותו אגף.
מעגל הבקרה השני
מנהל הסיכונים הראשי באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל ( )ERMובקרה אחראי על גיבוש מתודולוגיה
ומדיניות לניהול הסיכונים התפעוליים בכאל ,לרבות לעניין אופן זיהוי ,מדידה והערכת הסיכונים והבקרות,
אופן הטיפול בתחקירי אירוע ,ספי דיווח המצריכים דיווח לדירקטוריון בעת התממשות אירוע כשל ועוד.

באזל II
כללי
ועדת באזל הינה גוף בינלאומי אשר נוסד בשנת  7114על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות שונות .החלטותיה
והמלצותיה של הועדה ,אף שאין להן תוקף משפטי מחייב ,קובעות את עקרונות הפיקוח לפיהם יפקחו
הגופים המפקחים על המערכות הבנקאיות בחלק ניכר ממדינות העולם .בחודש יוני  2114פרסמה ועדת
באזל המלצות חדשות שנועדו להבטיח את הרגולציה הראויה בנושא הלימות ההון של הבנקים במדינות
השונות (להלן" :באזל  .)"IIבחודש יוני  2116התפרסם נוסח סופי ומעודכן של ההוראות .המלצות באזל II
מחליפות את ההוראה הקודמת משנת  ,7111המכונה באזל  ,Iשכללה דרישות הון בגין סיכוני אשראי והורחבה
בשנת  ,7116כדי לכלול דרישות הון גם בגין סיכוני שוק.
בעוד שהוראת באזל  Iכיוונה בעיקרה להקצאת הון בגין סיכוני האשראי וסיכון השוק ,מרחיבה הוראת באזל
 IIאת ההתייחסות גם לסוגי סיכון נוספים ,ושמה דגש רב על איכות ניהול הסיכונים .זאת ,במטרה להגדיל את
יציבות המוסדות הפיננסים גם באמצעות הטמעה של תרבות ניהול ובקרה של סיכונים .לפיכך כוללת הוראת
באזל  ,IIבנוסף לשינוי מהותי באופן חישוב ההון (הנדבך הראשון של ההוראה) גם שני נדבכים נוספים,
כמפורט להלן.
יישום המלצות ועדת באזל בישראל
ביום  17בדצמבר  2111פרסם המפקח על הבנקים כללים ליישום הנחיות "באזל  "IIבישראל  -על פי "הגישה
הסטנדרטית" ,במסגרת הוראת שעה בדבר "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון" ,שתחילתה ביום 17
בדצמבר .2111
הוראות באזל  IIבנויות משלושה נדבכים:
 הנדבך הראשון  -דרישות להון מזערי  -מגדיר את אופן חישוב יחס ההון לרכיבי הסיכון .מטרתו להרחיב
3
ולשפר את מסגרת המדידה לחישוב דרישות ההון המזערי בגין סיכון אשראי ,סיכון שוק וסיכון תפעולי .
תהליך החישוב של הלימות ההון לפי הנדבך הראשון מבוסס על מערכת קשיחה של הנחיות ,אשר אינה
מאפשרת לתאגיד הבנקאי שיקול דעת סובייקטיבי.

3

הקצאת הון בגין סיכון תפעולי לא נדרשה על פי באזל .I
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באזל ( IIהמשך)




הנדבך השני  -הערכה פיקוחית ()SREP - Supervisory Review and Evaluation Process
מדגיש את תהליך הפיקוח והבקרה ,את איכות ניהול הסיכונים ואת נאותות ההון ביחס לפרופיל הסיכון
של התאגיד הבנקאי .במסגרת הנדבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לקיים תהליך פנימי להערכת
נאותות הלימות ההון ולקבוע אסטרטגיה להבטחת הלימות ההון Internal Capital )"ICAAP"( -
 .Adequacy Assessment Processבמסגרת תהליך ה ICAAP-נדרשים התאגידים הבנקאיים
להעריך מחדש את צרכי ההון שלהם ,הן עבור הסיכונים שטופלו במסגרת הנדבך הראשון והן עבור
סיכונים מהותיים שלא טופלו במסגרתו ולקבוע ,באופן סובייקטיבי ,מהי רמת ההון הנאותה הנדרשת אל
מול סיכונים אלה (הערכת נאותות ההון) .הסיכונים הנוספים הכלולים בנדבך השני מורכבים מסיכונים,
שאינם מטופלים במסגרת הנדבך הראשון ,אשר ניתן לחשב את היקף החשיפה אליהם ואת הקצאת
4
ההון הנדרשת בגינם על בסיס כמותי (כגון :סיכון ריכוזיות ,סיכון ריבית בתיק הבנקאי ) ומסיכונים
איכותיים ,אשר נבחנים במסגרת הבחינה הכוללת של הנאותות ההונית (כגון :סיכון מוניטין ,סיכון ציות,
סיכון אסטרטגי  -עסקי וכו') .כמו כן במסגרת הנדבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לערוך
תרחישי קיצון לבחינת מצב ההון .תהליך זה של הערכת הנאותות ההונית יתבצע באופן קבוע ועל בסיס
שנתי.
החברה יישמה בשנת  ,2177בפעם השלישית ,את תהליך ה ICAAP -כחלק מקבוצת דיסקונט ,כאשר
מסמך סופי מוגש לחברת האם ועיקריו נכללים בדוח השנתי המוגש על ידה לבנק ישראל.
המפקח על הבנקים קבע כי יחס ההון המזערי הכולל לא יפחת מ 1%-בגין נדבך  Iו 7%-נוסף בגין נדבך
.II
הנדבך השלישי " -משמעת שוק"  -התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת גילוי נאות ולהרחיב את הדיווח
לציבור בדבר הסיכונים הכרוכים בפעילות הבנק ,באופן שיאפשר לציבור להבין טוב יותר את מכלול
הסיכונים להם חשוף הבנק ,האופן בו מנוהלים סיכונים אלה והיקף ההון שהוקצה בגינם.

יישום דרישות באזל  IIבחברת דיינרס
הנדבך הראשון
 דרישת ההון בגין סיכוני אשראי מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית ,על בסיס דירוגי אשראי חיצוניים.
 הקצאת ההון בגין סיכונים תפעוליים מחושבת בהתאם לגישת "האינדיקאטור הבסיסי" ,לפיה מכפילים
את ההכנסה הגולמית במקדם קבוע .לקראת תום שנת  2172יידרשו התאגידים הבנקאיים לעבור
לחישוב הקצאת הון בהתאם לגישה הסטנדרטית ,לפיה ההכנסה הגולמית מקווי עסקים שונים תוכפל
במקדם שונה לכל קו עסקים .החברה החלה בהיערכות במטרה לעבור לחישוב הקצאת ההון בגישה זו.
הנדבך השני
היערכות החברה ליישום הנדבך השני בשנת  2177כללה:
 ביצוע הליך ה ICAAP -ברמת קבוצת כאל ,על בסיס נתוני  17בדצמבר :2177
 במהלך החודשים יוני ויולי  ,2011התקיימו דיונים בין בנק דיסקונט מול הפיקוח על הבנקים ,ובחודש
ספטמבר התקבל בבנק דיסקונט מכתב מהפיקוח על הבנקים ,שמסכם את הליך הסקירה וההערכה
הפיקוחי .כאל ,כחברת בת בקבוצת דיסקונט ,יישמה את עיקרי ההערות וההארות שהתקבלו ,במסגרת
דוח ה ICAAP-לשנת  ,2011אשר הסתיים והוגש לחברת האם אפריל במהלך הרבעון הראשון .2012
 המשך גיבוש תהליך הערכת נאותות ההון ( ,)ICAAPלרבות שיפור תהליכים ומתודולוגיות ,לאור תובנות
ומשוב מתהליך ה ,SREP-בהתאם למדיניות הקבוצתית.
 גיבוש ועדכון מסמכי המדיניות של ניהול הסיכונים על בסיס אימוץ והתאמת מסמכי המדיניות חברת
האם.
הנדבך השלישי
הוראות "באזל  "IIמרחיבות את דרישות הגילוי ,האיכותי והכמותי ,בנושא ניהול החשיפות לסיכוני אשראי,
סיכוני שוק והסיכון התפעולי.
גילוי איכותי וכמותי אודות הסיכונים השונים הובא לעיל בפרק "החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" .מידע איכותי
וכמותי נוסף מובא בפרק זה ,וכן בחלקים נוספים בדוח השנתי .להלן מובאת טבלה אשר קושרת בין מכלול
דרישות הגילוי שנכללו בהוראת השעה והסעיפים בהם נכלל המידע הנדרש.
4

בנדבך השני נדרשים הבנקים להעריך לא רק את סיכון הריבית בתיק הסחיר אלא גם את סיכון הריבית בתיק הבנקאי .סיכון זה אומד את החשיפות
הנוצרות במהלך ניהול הנכסים וההתחייבויות של הבנק בתיק הבנקאי הכולל את מרבית סיכוני הריבית של הקבוצה וכלולה בו הפעילות במתן אשראים,
ברכישת ניירות ערך ובגיוס פיקדונות וכתבי התחייבות.
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

באזל ( IIהמשך)
באזל III
במכתבו של המפקח על הבנקים מיום  21במרס  2172וכחלק מאימוץ עתידי של הנחיות באזל  ,IIIנדרשים
התאגידים הבנקאיים בישראל ,לרבות חברות כרטיסי האשראי לעמוד ביחס הון ליבה שלא יפחת מ 1%-עד
ליום  7בינואר ( 2175יחס הלימות ההון יחושב בהתאם להנחיות באזל .)III
תאגידים בנקאיים מסוימים שסך נכסיהם המאזנים מהווים  21%מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית
בישראל ,נדרשים לאמץ יחס הלימות הון של  71%עד ליום  7בינואר .2171
בנוסף ,מצופים התאגידים הבנקאיים להמשיך ולחזק את איתנותם הפיננסית ,במקביל לתמיכתם בצמיחת
המשק תוך הגדלה מדורגת של הון הליבה .התאגידים הבנקאיים מצופים להימנע מחלוקת דיבידנדים אם
בעטיה לא יעמוד התאגיד הבנקאי ביעדי הון הליבה.
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי
הנושא

הפניות לדוח דירקטוריון
פרק

.3

תחולת היישום

פרק ניהול הסיכונים

75

.2

מבנה ההון

פרק מצב האמצעים ההוניים
של החברה והשינויים בהם

74

.1

הלימות ההון

פרק מצב האמצעים ההוניים
של החברה והשינויים בהם

74

פרק באזל II

22

.4

חשיפת סיכון והערכתו פרק ניהול הסיכונים
 -גילוי איכותי

.5

עמוד

הפניות לדוחות כספיים
עמוד
ביאור

4

62

75
76

סיכון אשראי
 -גילוי איכותי

פרק ניהול הסיכונים
פרק הוראות הדיווח לציבור
של המפקח על הבנקים -
המדידה והגילוי של חובות
פגומים ,סיכון אשראי
והפרשה להפסד אשראי

סיכון אשראי
 -גילוי כמותי

פרק באזל II
פרק התפתחות בנכסים
והתחייבויות

.6

סיכון שוק וריבית

פרק ניהול הסיכונים  -ניהול
סיכוני שוק וסיכון נזילות
פרק השפעת שינויים
היפותטיים בשיעורי הריבית
על השווי ההוגן

12

.7

סיכון תפעולי

פרק ניהול הסיכונים -
חשיפה וניהול של סיכונים
תפעוליים

21

1

2

51

21
72

71

הוראות השעה בדבר יישום דרישות גילוי מסוימות לפי נדבך  3של באזל  ,IIאשר פורסמה על ידי
המפקח על הבנקים ביום  71באוקטובר  ,2111קובעת את היקף הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של
תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי .הנדבך השלישי עוסק במשמעת שוק ,וכולל דרישות גילוי
המיועדות לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך מידע משמעותית שכלול בהם לגבי יישום
מסגרת העבודה ,ההון ,חשיפות הסיכון ,תהליכי הערכת הסיכון ,ובהתאם לכך להעריך את הלימות
ההון של התאגיד בנקאי .דרישות הגילוי מתייחסות לחברת האם בקבוצה עליה חלה מסגרת
העבודה  -דיינרס קלוב ישראל בע"מ.
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי (המשך)
יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי
הנובע מחשיפות של:
חובות של תאגידים בנקאיים
חובות של תאגידים
חשיפות קמעונאיות ליחידים
הלוואות לעסקים קטנים
נכסים אחרים
סך נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי
נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי
הגישה הסטנדרטית
נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי
לפי גישת האינדיקטור הבסיסי
סך הכל נכסי סיכון ודרישות הון

 13במרס 2132
דרישות
יתרות
הון
סיכון

 13במרס 2133
דרישות
יתרות
הון
סיכון

 13בדצמבר 2133
דרישות
יתרות
הון
סיכון

213
3
421
11
37
675

38
*18
1
2
63

16
11
212
11
6
517

1
1
25
1
7
45

716
2
447
12
72
611

71
*41
1
7
67

7

*-

1

*-

6

*-

271
055

25
86

242
146

22
61

211
156

25
16

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
יחס ההון לרכיבי סיכון
 13במרס 2132
קבוצת דיינרס
דיינרס קלוב ישראל בע"מ וחברה
מאוחדת שלה
יחס הון רובד  7לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י
המפקח על הבנקים

 13במרס 2133
באחוזים

 13בדצמבר 2133

38.3
38.3

71.4
71.4

76.1
76.1

0.1

1.1

1.1

ליום  17במרס  2172החברה עומדת בכללי באזל .II
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי (המשך)
התפלגות חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

חייבים בגין כרטיסי אשראי
ערבויות והתחייבויות אחרות
()1
על חשבון לקוחות
אחרים
סך הכל
() 7
() 2
() 1

() 3

חשיפת סיכון אשראי ברוטו
 13במרס  13במרס  13בדצמבר
2133
2133
2132
151
516
851
2,717
37
1,614

2,611
6
1,745

2,664
72
1,526

() 2

חשיפת סיכון אשראי ברוטו ממוצעת
 13במרס  13בדצמבר
 13במרס
2133
2133
2132
611
515
713
2,621
31
1,163

2,517
1
1,251

2,621
1
1,711

יתרת חוב רשומה לאחר מחיקות ,לפני הפרשות ולפני מפחיתי סיכון.
הממוצע חושב על פי יתרות לסוף חמשת הרבעונים האחרונים.
סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי.

התפלגות חשיפות לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי ולפי צד נגדי
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ליום  13במרס 2132

תאגידים בנקאיים
תאגידים
חשיפות קמעונאיות ליחידים
הלוואות לעסקים קטנים
נכסים אחרים
סך הכל

מחזיקי
כרטיס
118
3
471
18
847

בתי עסק
3
3

תאגידים בנקאיים
תאגידים
חשיפות קמעונאיות ליחידים
הלוואות לעסקים קטנים
נכסים אחרים
סך הכל

מחזיקי
כרטיס
22
211
11
111

בתי עסק
-

אחר
2
37
30

()3

סה"כ
סיכון
אשראי
מאזני
141
3
473
18
37
867

ליום  13במרס 2133
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אחר
711
6
741

()3

סה"כ
סיכון
אשראי
מאזני
711
22
211
11
6
542

סיכון
אשראי
חוץ
()2
מאזני
3,511
1
3,346
55
2,717

סה"כ
סיכון
אשראי
כולל
3,871
4
3,637
01
37
1,614

סיכון
אשראי
חוץ
()2
מאזני
7,211
14
111
264
2,611

סה"כ
סיכון
אשראי
כולל
7,425
16
7,214
144
6
1,745

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי (המשך)
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ליום  13בדצמבר 2133

תאגידים בנקאיים
תאגידים
חשיפות קמעונאיות ליחידים
הלוואות לעסקים קטנים
נכסים אחרים
סך הכל
()7
()2

מחזיקי
כרטיס
172
7
411
11
141

בתי עסק
-

-

אחר
7
72
71

()2

סה"כ
סיכון
אשראי
מאזני
171
7
411
11
72
162

סיכון
אשראי
חוץ
()1
מאזני
7,417
6
7,721
54
2,664

סה"כ
סיכון
אשראי
כולל
7,114
1
7,627
12
72
1,526

סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי (.)CCF
בעיקר מיסים נדחים ופיקדונות בבנקים.

פיצול התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפירעון ()3
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ליום  13במרס 2132
סיכון אשראי מאזני

עד שנה
מעל שנה ועד חמש שנים
מעל חמש שנים
ללא תקופת פירעון
סך הכל חשיפות

מחזיקי
כרטיס
662
364
826

אחר
0
0

28

פריטים
שאינם
כספיים
31
31

סה"כ
סיכון
אשראי
מאזני
673
364
31
845

סיכון
אשראי
חוץ
מאזני
2,717
2,717

סה"כ
סיכון
אשראי
כולל
1,418
364
31
1,582

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

דוח הדירקטוריון

דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי (המשך)
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
ליום  13במרס 2133
סיכון אשראי מאזני

עד שנה
מעל שנה ועד חמש שנים
מעל חמש שנים
ללא תקופת פירעון
סך הכל חשיפות

מחזיקי
כרטיס
251
711
*116

אחר
721
721

עד שנה
מעל שנה ועד חמש שנים
מעל חמש שנים
ללא תקופת פירעון
סך הכל חשיפות

מחזיקי
כרטיס
661
711
141

אחר
1
1

פריטים
שאינם
כספיים
6
6

סה"כ
סיכון
אשראי
מאזני
112
711
6
525

סיכון
אשראי
חוץ
מאזני
2,611
2,611

סה"כ
סיכון
אשראי
כולל
2,115
711
*6
1,721

ליום  13בדצמבר 2133
סיכון אשראי מאזני
פריטים
שאינם
כספיים
71
71

סה"כ
סיכון
אשראי
מאזני
612
711
71
162

סיכון
אשראי
חוץ
מאזני
2,664
2,664

סה"כ
סיכון
אשראי
כולל
1,116
711
71
1,526

הערות:
( )7בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזים הצפויים בגין החשיפות ,בהתאם לתקופות
הנותרות למועד הפירעון החוזי של כל תזרים.
הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות להפסדי אשראי ,אשר פריסתן לתקופות מתבצעת עפ"י אומדן
המתבסס על תקופות האשראי בגינו הן בוצעו.
* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי (המשך)
סכומי חשיפה לפי משקלי סיכון
הטבלאות שלהלן מציגות את פירוט חשיפת האשראי לפני ואחרי ניכוי הפרשה להפסדי אשראי.
הטבלה הראשונה בכל תקופת דיווח מפרטת את חשיפת האשראי לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי.
והשנייה – אחרי הניכוי.
סיכון אשראי חוץ מאזני הינו לפני המרה לשווה ערך אשראי.
טבלת גורמי סיכון
במיליוני ש"ח

לפני הפחתת סיכון אשראי
ליום  13במרס 2132
1%

קמעונאי
עסקים קטנים
תאגידים
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל

-

51%

21%
2
2

352
352

75%
1,116
01
1,420

311%
4
37
23

טבלת גורמי סיכון
במיליוני ש"ח

לאחר הפחתת סיכון אשראי*
ליום  13במרס 2132
1%

קמעונאי
עסקים קטנים
תאגידים
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל

-

51%

21%

3,721
3,721

352
352

75%
3,638
01
3,733

311%
4
37
23

יתרות
סיכון
421
11
3
213
37
675

* יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעוניות ליחידים אך מסווגת כחשיפה של
תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון אשראי.
במיליוני ש"ח

לפני הפחתת סיכון אשראי
ליום  13במרס 2133
1%

קמעונאי
עסקים קטנים
תאגידים
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל

-

51%

21%
-

711
711

11

75%
2,562
144
2,116

311%
16
6
712
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דרישות באזל  - IIהנדבך השלישי (המשך)
טבלת גורמי סיכון
במיליוני ש"ח

לאחר הפחתת סיכון אשראי*
ליום  13במרס 2133
1%

קמעונאי
עסקים קטנים
תאגידים
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל

-

51%

21%

7,211
7,211

711
711

75%
7,214
144
7,671

311%
16
6
712

יתרות
סיכון
212
11
11
16
6
517

* יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעוניות ליחידים אך מסווגת כחשיפה של
תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון אשראי.

טבלת גורמי סיכון
לפני הפחתת סיכון אשראי
ליום  13בדצמבר 2133

במיליוני ש"ח
1%
קמעונאי
עסקים קטנים
תאגידים
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל

-

21%
-

757
757

במיליוני ש"ח

1
72
71

לאחר הפחתת סיכון אשראי*
ליום  13בדצמבר 2133
1%

קמעונאי
עסקים קטנים
תאגידים
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל

51%

75%
1,265
17
1,156

311%

-

51%

21%

7,644
7,644

757
757

75%
7,627
17
7,172

311%
1
72
71

יתרות
סיכון
447
12
2
716
72
611

* יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעונאית ליחידים אך מסווגת כחשיפה של
תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון אשראי.
** מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
א .שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה והחברה המאוחדת שלה ,למעט פריטים לא
כספיים (לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית)
במיליוני ש"ח
ליום  13במרס :2132

נכסים פיננסים
התחייבויות פיננסיות
שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

מטבע ישראלי
צמוד
לא צמוד
810
644
365

ליום  13במרס :2133

4
34
()31

מטבע חוץ
33
7
4

מטבע ישראלי
צמוד
לא צמוד

נכסים פיננסים
התחייבויות פיננסיות
שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

572
111
725

ליום  13בדצמבר :2133

6
()6

824
665
350

מטבע חוץ
***-

מטבע ישראלי
צמוד
לא צמוד

במיליוני ש"ח

סך הכל

סך הכל
572
111
771

סך הכל

מטבע חוץ

נכסים פיננסים

111

1

1

171

התחייבויות פיננסיות

655

72

6

611

שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסים 751

()1

2

746

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
ב .השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים
של החברה והחברה המאוחדת שלה ,למעט פריטים לא כספיים
במיליוני ש"ח
ליום  13במרס :2132

השינוי בשיעורי הריבית
גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
גידול מיידי מקביל של  1.7אחוז
קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

מטבע ישראלי
צמוד
לא צמוד
()31
()31
()31

365
365
365
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מטבע חוץ
4
4
4

סך הכל
350
350
350

שינוי בשווי
הוגן באחוזים
-
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השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
במיליוני ש"ח
ליום  13במרס :2133

השינוי בשיעורי הריבית
גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
גידול מיידי מקביל של  1.7אחוז
קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

מטבע ישראלי
צמוד
לא צמוד
()6
()6
()6

725
725
725

מטבע חוץ

שינוי בשווי
הוגן באחוזים

סך הכל

***-

-

771
771
771

ליום  13בדצמבר :2133
במיליוני ש"ח
השינוי בשיעורי הריבית
גידול מיידי מקביל של אחוז אחד
גידול מיידי מקביל של  1.7אחוז
קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד

מטבע ישראלי
לא
צמוד
צמוד
751
751
751

()1
()1
()1

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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מטבע
חוץ
2
2
2

שינוי בשווי הוגן
סך הכל
סך הכל סך הכל באחוזים
746
746
746

-

-
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מגזרי פעילות
א .כללי
החברה פועלת בשוק כרטיסי האשראי בשני מגזרי פעילות המהווים יחדיו את ליבת הפעילות של
החברה:
מגזר ההנפקה  -מגזר זה כולל את פעילות החברה ,בתפקידה כמנפיק ,מאשרת לסולקים
עסקאות המבוצעות באמצעות כרטיסי האשראי של הלקוח ואשר מוגשות ע"י בתי העסק אל
הסולקי ם השונים .לאחר ביצוע הסליקה מעבירה החברה ,כמנפיק ,את תמורת העסקה לסולק
(בניכוי עמלה צולבת) ,וגובה את תמורת העסקה מחשבון הלקוח.
מגזר הסליקה – מגזר זה כולל את פעילות החברה ,בתפקידה כסולק ,מחויבת לזכות בית עסק
בגין עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק .התחייבות זו ,מותנית בעמידת בית העסק
בנהלי התפעול הקבועים בהסכם ביניהם .פעילות זו כוללת ניכיון שוברי עסקאות אשראי.
ב .מידע כמותי על מגזרי פעילות:
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  13במרס 2132
מגזר סליקה

מגזר הנפקה

סך הכל מאוחד

מידע על הרווח והפסד:
הכנסות:
הכנסות עמלות מחיצונים
הכנסות עמלות בינמגזרים
סך הכל
הכנסות ריבית ,נטו
הכנסות מימון שאינן מריבית
סך ההכנסות

36
() 0
7
7

6
0
35
31
3
20

22
22
31
3
16

הוצאות:
הוצאות תפעול
תשלומים לבנקים

3
-

1
1

4
1

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

4

0

31

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  13במרס 2133
מגזר סליקה

מגזר הנפקה

סך הכל מאוחד

מידע על הרווח והפסד:
הכנסות:
הכנסות עמלות מחיצונים
הכנסות עמלות בינמגזרים
סך הכל
הכנסות ריבית ,נטו**
הכנסות מימון שאינן מריבית**
סך ההכנסות

71
()77
6
6

6
77
71
1
*26

21
21
1
*12

הוצאות:
הוצאות תפעול
תשלומים לבנקים

7
-

1
1

4
1

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

2

1

1

**

בדבר סיווג מחדש ראה ביאור  7ד' לתמצית הדוחות הכספיים.
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מגזרי פעילות (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 2133
מגזר סליקה

מגזר הנפקה

סך הכל מאוחד

מידע על הרווח והפסד:
הכנסות:
הכנסות עמלות מחיצונים
הכנסות עמלות בינמגזרים
סך הכל
הכנסות ריבית ,נטו**
הכנסות מימון שאינן מריבית**
סך ההכנסות

64
()41
24
24

25
41
65
52
()7
776

11
11
52
()7
741

הוצאות:
הוצאות תפעול
תשלומים לבנקים

1
-

72
71

75
71

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

75

24

11

**

בדבר סיווג מחדש ראה ביאור  7ד' לתמצית הדוחות הכספיים.

התפתחויות במגזרי פעילות
התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות
הרווח הנקי במגזר הסליקה הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של  2172בסך של  4מיליון ש"ח
לעומת  2מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי במגזר ההנפקה הסתכם בשלושת החודשים הראשונים של  2172בסך של  1מיליון ש"ח
לעומת  1מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
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פעילות חברות מוחזקות עיקריות
דיינרס (מימון) בע"מ (להלן" :דיינרס מימון")
דיינרס מימון הנה חברה בת בבעלות מלאה של דיינרס .החברה עוסקת במימון האשראי של חלק
מכרטיסי דיינרס .בשל אופיה זה של דיינרס מימון ,היא קיבלה אישור של שלטונות מע"מ כ"מוסד כספי"
לצורכי חוק מס ערך מוסף (תשל"ו.)7115-
סך כל הנכסים ליום  17במרס  2172הסתכם ב 115-מיליון ש"ח ,לעומת סך של  211מיליון ש"ח ליום 17
במרס  ,2177עלייה בשיעור של .71.1%
סך כל ההון הסתכם ביום  17במרס  2172ב 61-מיליון ש"ח ,לעומת סך של  11מיליון ש"ח ליום  17במרס
 ,2177עלייה של פי .2.14
סך כל ההכנסות הסתכמו בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172בסך  72מיליון ש"ח ,לעומת 1
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עלייה בשיעור .45.7%
הרווח הנקי בשלושת החודשים הראשונים של שנת  2172הסתכם בסך  1מיליון ש"ח ,לעומת סך  5מיליון
ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ,עליה בשיעור .61.1%

הביקורת הפנימית
פרטים בדבר הביקורת הפנימית בדיינרס ובכלל זה הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת
הפנימית ,תכנית הביקורת השנתית והשיקולים בקביעתה ,נכללו בדוח השנתי לשנת .2177
הדוח השנתי על פעילויות הביקורת הפנימית בחברת דיינרס בשנת  2172הוגש ביום  25במרס  2172ונידון
בועדת הדירקטוריון לביקורת של חברת דיינרס ביום  2באפריל .2172

שינויים בדירקטוריון החברה
ביום  2באפריל  2172מונה מר דוד פרנס לתפקיד חבר דירקטוריון החברה.
באותו יום מונתה גברת מירלה ארזי – קובוט לתפקיד דירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה.
הדירקטוריון וההנהלה מאחלים הצלחה לחברי הדירקטוריון שנתמנו לתפקידיהם החדשים.

הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת החברה ,בשיתוף עם המנכ"ל והחשבונאי הראשי של החברה ,העריכו לתום התקופה המכוסה
בדוח זה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל
החברה והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן
אפקטיביות כדי לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח השנתי בהתאם
להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
במהלך הרבעון שהסתיים ביום  17במרס  2172לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח
כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר שצפויים להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי.

ישראל דוד
מנהל כללי

יובל גביש
יו"ר הדירקטוריון
 71במאי 2172

16

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

סקירת הנהלה

שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
א .מטבע ישראלי לא צמוד
נכסים
סך הכל נכסים
התחייבויות
סך הכל התחייבויות
פער הריבית

 13במרס 2132
הכנסות
(הוצאות) מימון

יתרה שנתית
ממוצעת
818
818
506
506

35
35
() 3
() 3

ב .מטבע ישראלי צמוד מדד
נכסים
סך הכל נכסים
התחייבויות
סך הכל התחייבויות

2
2
2
2

-

ג .מט"ח פעילות מקומית
נכסים
סך הכל נכסים
התחייבויות
סך הכל התחייבויות

0
0
1
1

-

840
840
613
613

35
35
() 3
() 3

סך כל:
הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון
סה"כ נכסים
ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון
סה"כ התחייבויות
פער הריבית
הכנסות ריבית ,נטו
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הכנסות ריבית ,נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

34
*34

סך כל:
הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון
נכסים כספיים אחרים
הפרשה להפסדי אשראי
סך כל הנכסים הכספיים

840
35
()22
842

סך כל:
התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון
התחייבויות כספיות אחרות
סך כל ההתחייבויות הכספיות
סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות
סך כל האמצעים ההוניים

613
74
675
367
367

היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה לתחילת כל רבעון.
להערכת הנהלה ,יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית.
* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
10

שעור הכנסה
(הוצאה)
באחוזים
7.1
7.1
()1.7
()1.7
6.6

7.3
7.3
()1.4
()1.4
6.7

סקירת הנהלה

פיננסים

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים (המשך)

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
מטבע ישראלי לא צמוד
נכסים
סך הכל נכסים
התחייבויות
סך הכל התחייבויות
פער הריבית
סך כל:
הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון
סה"כ נכסים
ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון
סה"כ התחייבויות
פער הריבית

יתרה ממוצעת

 13במרס 2133
הכנסות
(הוצאות) מימון

544
544

71
71

1.2
1.2

166
166

()7
()7

()7.5
()7.5
6.1

544
544
166
166

71
71
()7
()7

1.2
1.2
()7.5
()7.5
6.1

1
*1

הכנסות ריבית ,נטו
הוצאות בגין הפסדי אשראי
הכנסות ריבית ,נטו לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
סך כל:
הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון
נכסים כספיים אחרים
הפרשה להפסדי אשראי
סך כל הנכסים הכספיים
סך כל:
התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון
התחייבויות כספיות אחרות
סך כל ההתחייבויות הכספיות

166
42
411

סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות
סך כל האמצעים ההוניים

747
747

544
27
()76
541

היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה לתחילת כל רבעון.

להערכת הנהלה ,יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית .פיננסים זרים

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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שעור הכנסה
(הוצאה)
באחוזים

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

סקירת הנהלה

הצהרה ()Certification
אני ,ישראל דוד ,מצהיר כי:
.7

סקרתי את הדוח השנתי של דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן "החברה") לרבעון שהסתיים ביום
 17במרס ( 2172להלן" :הדוח").

.2

בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו
מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

.1

בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי
המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.

.4

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך
גילוי 5הנדרש בדוח של החברה ,7וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות תאגידים מאוחדים שלה ,מובא
לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
וכן
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית
על דיווח כספי כזו ,המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי
ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו; וכן
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה
בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי
שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי.

.5

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה
הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים
שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

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

 37במאי 2132
ישראל דוד
מנהל כללי

 כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון" .
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

סקירת הנהלה

הצהרה ()Certification
אני ,שאול מזרחי ,מצהיר כי:
 .7סקרתי את הדוח השנתי של דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן "החברה") לרבעון שהסתיים ביום 17
במרס ( 2172להלן" :הדוח").
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .1בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן
נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים
של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
 .4אני ואחרים בח ברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך
גילוי 1הנדרש בדוח של החברה ,7וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,לרבות תאגידים מאוחדים שלה ,מובא
ליד יעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
וכן
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית
על דיווח כספי כזו ,המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי
ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו; וכן
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את
מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי ,לתום התקופה המכוסה
בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון הרביעי
שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי.
 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר ,לדירקטוריון ולוועדת
הביקורת של הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית
על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום ,לעבד,
לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים
שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

 37במאי 2132
שאול מזרחי
חשבונאי ראשי

 כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון" .
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סומך חייקין
מגדל המילניום KPMG
רחוב הארבעה  ,33תא דואר 6/9
תל אביב 63//6

טלפון
פקסימיליה
אינטרנט

80 406 0888
/1 683 8333
www.kpmg.co.il

דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דיינרס קלוב ישראל בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של דיינרס קלוב ישראל בע"מ וחברה בת שלה ,הכולל את המאזן
הביניים התמציתי המאוחד ליום  17במרס  2172ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח
והפסד ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים בישראל ( )ISRAELI GAAPלדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות
המפקח על הבנקים והנחיותיו .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו
בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי
לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של
תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו .סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי
סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת
בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל
העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של
ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך,
מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ( )ISRAELI GAAPלדיווח כספי
לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

סומך חייקין
רואי חשבון
 71במאי 1021

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGשל
פירמות עצמאיות המאוגדות בKPMG International -
 (“KPMG International”) ,Cooperativeישות שוויצרית.

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

תמצית מאזן ביניים מאוחד ליום
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

ביאור
נכסים:
מזומנים ופקדונות בבנקים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
הפרשה להפסדי אשראי
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ,נטו
נכסים אחרים

 13במרס
2132
(בלתי מבוקר)

 13במרס
2133
(בלתי מבוקר)

 13בדצמבר
2133
(מבוקר)

2
848
()22
826
37

7
111
()71
117
741

7
141
()22
121
72

סך כל הנכסים

845

525

141

התחייבויות:
אשראי מחברה אם
אשראי מתאגידים בנקאיים
זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
התחייבויות אחרות**

545
327

216
751
11

*541
712

סך כל ההתחייבויות

672

115

611

הון המיוחס לבעלי המניות

371

711

761

סך כל ההתחייבויות וההון

845

525

141

2
2

1

* סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
** מזה :הפרשה להפסדי אשראי חוץ מאזניים בסך  2 ,4ו 4-מיליוני ש"ח לימים  17במרס  17 ,2172במרס 2177
ו 17-בדצמבר  ,2177בהתאמה.

יובל גביש
יו"ר הדירקטוריון

ישראל דוד
מנהל כללי

שאול מזרחי
חשבונאי ראשי

תאריך אישור הדוחות הכספיים 71 :במאי .2172
הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח רווח והפסד ביניים מאוחד
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום
 13במרס **2133
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)
ביאור (בלתי מבוקר)
הכנסות
מעסקאות בכרטיסי אשראי
הכנסות ריבית ,נטו
הכנסות מימון שאינן מריבית ,נטו
סך כל ההכנסות
( )7

1

לשנה שהסתיימה
ביום
 13בדצמבר **2133
(מבוקר)

22
31
3
16

21
1
*12

11
52
()7
741

הוצאות
בגין הפסדי אשראי
תפעול
מכירה ושיווק
הנהלה וכלליות
תשלומים לבנקים
דמי ניהול
סך כל ההוצאות

*4
2
*1
8
37

*4
1
*1
1
71

2
75
75
*71
41
15

רווח לפני מיסים
הפרשה למיסים על הרווח

30
6

71
4

55
76

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

31

1

11

רווח בסיסי ורווח מדולל למניה רגילה בש"ח:
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
*
**

()7

7,112

166

1,115

מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
ביום  7בינואר  2172אימצה החברה לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח
והפסד לתאגיד בנקאי ,לרבות ההגדרה החדשה של ריבית ,כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים
בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות בבנקים בארה"ב בנושא מדידת
הכנסות ריבית .אימוץ ההוראות בוצע באופן של יישום למפרע .לאור זאת ,הנתונים שנכללו בדוח רווח
והפסד לתקופה המקבילה אשתקד לשנת  2177סווגו מחדש כדי להתאימם להגדרה החדשה ,לכותרות
ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת .ראה פירוט  7ה' ( )7להלן.
הכנסות מעמלות בתי עסק מוצגות לאחר ניכוי מעמלות למנפיקים אחרים (ראה ביאור .)1

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח על השינויים בהון ביניים
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
הון המניות הנפרע
לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו
ביום  13במרס ( 2132בלתי מבוקר)
יתרה ליום  3בינואר 2132
רווח נקי בתקופה
יתרה ליום  13במרס 2132

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו
ביום  13במרס ( 2133בלתי מבוקר)
יתרה ליום  3בינואר 2133
רווח נקי בתקופה
יתרה ליום  13במרס 2133

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר ( 2133מבוקר)
יתרה ליום  3בינואר 2133
רווח נקי בתקופה
יתרה ליום  13בדצמבר 2133

עודפים

סך כל ההון

24
24

316
31
340

361
31
371

הון המניות הנפרע

עודפים

סך כל ההון

24
24

11
1
716

727
1
711

הון המניות הנפרע

עודפים

סך כל ההון

24
24

11
11
716

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוח על תזרימי המזומנים ביניים מאוחד
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום
()3
 13במרס 2133
(בלתי מבוקר)

לשנה
שהסתיימה ביום
()3
 13בדצמבר 2133
(מבוקר)

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי לתקופה
התאמות:
מסים נדחים ,נטו
הוצאות בגין הפסדי אשראי
שינויים בנכסים שוטפים:
אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק ,נטו
ירידה (עלייה) בחייבים בגין
פעילות בכרטיסי אשראי ,נטו
שינויים בהתחייבויות שוטפות
עליה (ירידה) בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

31

1

11

**-

**-

()4
2

32

1

()61

()32

1

()165

() 2
33

()1
75

111
()1

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
נכסים אחרים

() 5

6

747

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה
תזרים מזומנים מפעילות מימון

() 5

6

747

התחייבויות אחרות

() 5

()27

()711

מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

() 5

()27

()711

עלייה במזומנים ושווי מזומנים
השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

3
*3
2

*7
7

*7
7

ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו:
ריבית שהתקבלה
ריבית ששולמה
מיסים על הכנסה ששולמו

33
()*-
() 6

71
()*-
()1

41
()*-
()71

* סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
( )7ביום  7בינואר  2172אימצה החברה לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בדבר תקן חשבונאות בינלאומי
 ,1דוח על תזרימי מזומנים כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים
( )IFRSמסוימים מיום  11בנובמבר  .2177מספרי ההשוואה לשנים קודמות סווגו מחדש כדי להתאים להגדרות
החדשות ,לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת .לפירוט נוסף ראה ביאור  7ד' להלן.

הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 3כללי
א.

דיינרס קלוב ישראל בע"מ (להלן "החברה" או "דיינרס") הינה חברה בישראל וזכיינית של רשת דיינרס קלוב
הבינלאומית .החברה הינה בשליטת חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן" :כאל") .כמו כן ,מחזיקים
במניות החברה דור אלון החזקות בריבוע הכחול ישראל בע"מ ודור אלון פיננסים בע"מ.
החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי "דיינרס" .תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו
עד שנת .2171
בשנת  7112נחתם הסכם בין החברה לכאל ,לפיו הוענקה לכאל ,החל משנת  ,7111זכות שימוש בלעדית
בתפעול ובהפצת כרטיסי דיינרס השונים .בהתאם להסכם נוסף ,החל משנת  ,7111ההכנסות מתפעול
כרטיסי דיינרס ,מועברות במלואן לחברה .החברה משלמת לכאל עבור מלוא השרותים בהם היא נושאת.
נכסי החברה והתחייבויותיה עד ליום  11ביוני  2177כללו נכסים והתחייבויות מפעולות בכרטיסי אשראי מסוג
דיינרס ומשתייכים למועדון הצרכנות " ."YOUעם השלמת השינוי במבנה הבעלות בחברה רכשה החברה
מכאל ביום  7ביולי  2177נכסים והתחייבויות מפעילות בכרטיסי אשראי מסוג "דיינרס" שאינם משתייכים
למועדון הצרכנות "."YOU
תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ערוכה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )Israeli Gaap
ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים
מלאים .יש לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  17בדצמבר ( 2177להלן:
"הדוחות השנתיים").
המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ,הינה זו שיושמה בדוחות
השנתיים ,למעט המפורט בסעיף ה להלן.
בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים ,פרסום תמצית הדוחות הכספיים הינו על בסיס דוחות מאוחדים בלבד.
תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים אושרה לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  71במאי .2172

ב .עקרונות הדיווח הכספי
תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן:


בנושאים שבליבת העסק הבנקאי  -הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים
והנחיותיו ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח
לציבור של המפקח על הבנקים.



בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  -הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים
בישראל ובהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSמסוימים ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות
של דיווח כספי בינלאומי ( )IFRICהמתייחסות אליהם .התקינה הבינלאומית מיושמת על פי
העקרונות המפורטים להלן:
 במקרים בהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראותהיישום של המפקח ,הקבוצה מטפלת בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים
בארה"ב שחלים ספציפית על נושאים אלו;
 במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים אושקיימות מספר חלופות לטיפול בנושא מהותי ,הקבוצה פועלת לפי הנחיות יישום ספציפיות
שנקבעו על ידי המפקח;
 במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווחלציבור ,הקבוצה פועלת בהתאם להוראות התקן הבינלאומי;
 במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווחלציבור ,הקבוצה פועלת בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל;
 במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווחלציבור ,תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 3כללי (המשך)
ג .שימוש באומדנים
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ()Israeli GAAP
ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ,נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות,
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות.
יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
שיקול הדעת של ההנהלה ,בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו
בהערכות הכרוכות באי וודאות ,הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.
ד .שינוי סיווג
בעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסוימים והוראות הפיקוח על הבנקים (ראה סעיף ה' להלן),
סעיפים מסוימים במסגרת הדוחות הכספיים ומספרי השוואה סווגו מחדש כדי להתאים אותם לכותרות
הסעיפים ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת .בפרט סווגו מחדש:
פריטים שנכללו בתמצית דוח רווח והפסד מאוחד:
בעקבות יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת חדשה של דוח רווח והפסד (ראה
ביאור  7ה' להלן) בוצעו סיווגים מחדש המפורטים להלן בדוחות הכספיים לתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימו ביום  17במרס  2177וכן בדוחות לשנה שהסתיימה ביום  17בדצמבר :2177
הכנסות (הוצאות) מימון בגין הפרשי שער חליפין של מטבע חוץ שנכללו בעבר במסגרת סעיף "רווח
מפעילות מימ ון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי" סווגו מחדש במסגרת סעיף "הכנסות מימון שאינן
מריבית".
פריטים שנכללו בתמצית דוח על תזרימי מזומנים מאוחד:
בעקבות יישום לראשונה של  IAS 7בנושא דוח על תזרימי מזומנים (ראה ביאור זה להלן) ,אשר קובע כללי
סיווג של הפריטים השונים במסגרת הדוח בהתאם למהות הפעילות ,בוצע סיווג מחדש המפורט להלן:
שינויים נטו בתזרים בגין נכסים שוטפים (כגון :אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק נטו ,ושינוי

בחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי ,נטו) שנכללו בעבר במסגרת פעילות השקעה (לשעבר
פעילות בנכסים) בסך של  74מיליוני ש"ח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  17במרס
 2177סווגו לפעילות שוטפת .כמו כן ,סכום של ( )414מיליוני ש"ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה
ביום  17בדצמבר .2177
שינויים נטו בתזרים בגין התחייבויות שוטפות (כגון :שינוי בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי,

נטו) שנכללו בעבר במסגרת פעילות מימון (לשעבר פעילות בהתחייבויות ובהון) בסך של ()1
מיליוני ש"ח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  17במרס  2177סווגו לפעילות שוטפת.
כמו כן ,סכום של  111מיליוני ש"ח סווג כאמור בשנה שהסתיימה ביום  17בדצמבר .2177
ה .יישום לראשונה של תקני חשבונאות ,עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים
החל מתקופות המתחילות ביום  7בינואר  2172מיישמת החברה תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן:
.7

הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד שנקבעו במסגרת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא
מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב
בנושא מדידת הכנסות ריבית.
תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSמסוימים ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי
בינלאומי ( )IFRICהמתייחסות ליישום תקנים אלו ,כמפורט להלן:
 ,IAS 7 דוח על תזרימי מזומנים;
 ,IAS 12 מסים על ההכנסה;
 ,IAS 23 עלויות אשראי;
 ,IAS 24 גילויים בהקשר לצד קשור.

.1

הבהרות הפיקוח על הבנקים בדבר אופן היישום של תקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
מסוימים.
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.4

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה
בשליטת התאגיד הבנקאי.

להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים אלה ותיאור
של אופן והשפעת היישום לראשונה ,ככל שהייתה:
הוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד שנקבעו במסגרת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא מתכונת
דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת
הכנסות ריבית

.3

בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום  21בדצמבר  2177בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ
כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית ,מיישמת החברה את ההוראות
הקשורות לאופן ההצגה של דוח רווח והפסד.
בהתאם להוראות ,התאימה החברה את אופן ההצגה של מרכיבי הרווח המימוני בגוף דוח רווח והפסד ובביאורים
הנלווים באופן המפורט להלן:


סעיף "רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי" פוצל לשני סעיפים נפרדים" :הכנסות ריבית
נטו" ו"הכנסות מימון שאינן מריבית" ,שהוצגו בשורות נפרדות.

החברה יישמה את ההוראות בנוגע למתכונת דוח רווח והפסד החל מיום  7בינואר  2172באופן של יישום למפרע.
ליישום ההוראה לראשונה לא היתה השפעה למעט שינוי הצגתי.
.2

תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSמסוימים ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי
בינלאומי ( )IFRICהמתייחסות ליישום תקנים אלו

בהתאם לחוזר המפקח על הבנקים מיום  11בנובמבר  2177בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים ()IFRS
מסוימים מיישמת החברה תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSהמפורטים להלן:
2.7

 ,IAS 7דוח על תזרימי מזומנים
הדוח על תזרימי המזומנים מוצג כשהוא מסווג לתזרימי מזומנים מפעילות שוטפת ,מפעילות השקעה
(בעבר  -פעילות בנכסים) ומפעילות מימון (בעבר  -פעילות בהתחייבויות ובהון).
תזרימי המזומנים הנובעים מפעילויות עיקריות של החברה מסווגים לפעילות שוטפת.
סעיף המזומנים ושווי מזומנים כולל מזומנים ופיקדונות בבנקים ,לתקופה מקורית של עד שלושה חודשים.

החברה יישמה את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום  7בינואר  2172באופן של יישום למפרע .ליישום התקן
לראשונה לא הייתה השפעה למעט שינוי הצגתי .לפירוט לגבי הסיווגים מחדש ראה ביאור זה לעיל.
2.2

 ,IAS 12מסים על ההכנסה
מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים .מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם
המסים נובעים מצירוף עסקים ,או נזקפים ישירות להון במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון.
מסים שוטפים
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה כשהוא
מחושב לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח והכולל שינויים
בתשלומי המס המתייחסים לשנים קודמות.
ההפרשה למסים על ההכנסה של החברה וחברה מאוחדת שלה שהיא מוסד כספי לצרכי מס ערך מוסף,
כוללת מס רווח המוטל על ההכנסה לפי חוק מס ערך מוסף.
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מסים נדחים
החברה מכירה במסים נדחים בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך
דיווח כספי לבין ערכם לצרכי מסים .אולם ,החברה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים
הבאים :ה הכרה לראשונה במוניטין ,ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף
עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס ,וכן הפרשים הנובעים מהשקעה
בחברות בנות ,בישויות בשליטה משותפת ובחברות כלולות ,במידה ולא צפוי שהם יתהפכו בעתיד הנראה
לעין.
המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו,
בהתבסס על החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה לתאריך המאזן.
נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים ובגין זכות מועברת לקיזוז מס וכן נכס מס נדחה בגין הפרשים
זמניים הניתנים לניכוי מוכר כאשר צפוי ( )more likely than notשייווצר בגינם חיסכון במס בעת ההיפוך
ו/או תהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם.
לצורך הקביעה כי צפוי שתהיה הכנסה חייבת מספיקה שכנגדה ניתן יהיה לנצל את החיסכון במס בגין
הפרשים זמניים הניתנים לניכוי ,החברה מביאה בחשבון את כל הראיות הזמינות  -הן הראיות החיוביות,
התומכות בהכרה בנכס מס נדחה והן הראיות השליליות השוללות הכרה בנכס מס נדחה.
במידה ואין זה צפוי שלחברה תהיה הכנסה חייבת מספיקה ,נכסי מסים נדחים נטו לא יעלו על גובה
ההתחייבויות למיסים נדחים.
קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים
החברה מקזזת נכסי והתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות חוקית הניתנת לאכיפה לקיזוז של נכסים
והתחייבויות מסים נדחים ,והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס בגין
אותה ישות נישומה ,או בחברות שונות בקבוצה ,אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבויות מסים נדחים על
בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות המסים מיושבים בו זמנית.
פוזיציות מס לא וודאיות
החברה מכירה בהשפעת פוזיציות מס רק אם צפוי ( )more likely than notשהפוזיציות יתקבלו על ידי
רשויות המס או בית המשפט .פוזיציות מס שמוכרות נמדדות לפי הסכום המקסימלי שסבירות התממשותו
עולה על  .51%שינויים בהכרה או במדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו
לשינוי בשיקול הדעת.
יישום לראשונה של  ,IAS 12מסים על ההכנסה
החברה יישמה את הכללים שנקבעו בתקן החל מיום  7בינואר  ,2172לרבות ההוראות בנוגע לטיפול
במצבים בהם קיימות פוזיציות מס לא ודאיות ומסים נדחים המתייחסים לקרקע ולנכסים בני פחת מסוימים
באופן של יישום למפרע .ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על דוחות החברה.
2.1

 ,IAS 24גילויים בהקשר לצד קשור
התקן קובע את דרישות הגילוי שעל ישות לתת על יחסיה עם צד קשור וכן על עסקאות ויתרות שטרם
נפרעו עם צד קשור.
בנוסף נדרש מתן גילוי על תגמול לאנשי מפתח ניהוליים .אנשי מפתח ניהוליים מוגדרים כאנשים שיש
להם סמכות ואחריות לתכנון פעילות הישות ,להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין ,לרבות דירקטור
כלשהו (פעיל או לא פעיל) של ישות זו.
במסגרת האימוץ של התקן על ידי הפיקוח על הבנקים ,הותאמה מתכונת הגילוי הנדרש בדוחות
הכספיים על מנת לענות הן על דרישות הגילוי של .IAS 24
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החברה יישמה את התקן החל מיום  7בינואר  2172באופן של יישום למפרע.
ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות של החברה.
.1

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא פעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה בשליטת
התאגיד הבנקאי
בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום  11בנובמבר  2177בנושא אימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים
( )IFRSמסוימים מיישמת החברה ,החל מיום  7בינואר  2172את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב
לצורך טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ובין חברה בשליטת התאגיד הבנקאי.
במצבים בהם בכללים כאמור לא קיימת התייחסות לאופן הטיפול ,מיישמת החברה את הכללים שנקבעו
בתקן מספר  21של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בנושא הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות
לבין בעל השליטה בה ,זאת בעקביות לעקרונות אימוץ תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים בנושאים שאינם
בליבת העסק הבנקאי.
נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה ,נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה .בשל
העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני ,זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה
מהעסקה להון.
התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה ,כדלקמן )7( :העברת נכס
לישות מבעל השליטה ,או לחילופין ,העברת נכס מהישות לבעל השליטה; ( )2נטילת התחייבות של הישות
כלפי צד שלישי ,במלואה או בחלקה ,על ידי בעל השליטה ,שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין
הוצאה ,וויתור בעל השליטה לישות על חוב שמגיע לו מהישות ,במלואו או בחלקו; ו )1(-הלוואות שניתנו
לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה .כמו כן ,קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות
הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל השליטה בה במהלך התקופה.
במועד ההכרה לראשונה ,ההלוואה שניתנה לבעל השליטה או פיקדון שהתקבל מבעל השליטה ,מוצגים
בדוחות הכספיים של החברה לפי שוויים ההוגן כנכס או כהתחייבות ,לפי העניין .ההפרש בין סכום
ההלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל לבין שוויים ההוגן במועד ההכרה לראשונה נזקף להון.
בתקופות הדיווח שלאחר מועד ההכרה לראשונה ההלוואה או הפיקדון כאמור מוצגים בדוחות הכספיים
של החברה בעלותם המופחתת תוך יישום שיטת הריבית האפקטיבית ,למעט מקרים בהם בהתאם לכללי
חשבונאות מקובלים הם מוצגים בשווי הוגן.
יישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא טיפול חשבונאי בעסקאות בין הישות לבין בעל
שליטה בה:
החברה יישמה את ההנחיות שנקבעו בהוראות באופן של מכאן ולהבא לגבי כל העסקאות בין החברה לבין
בעל שליטה בה שבוצעו לאחר  7בינואר  2172וכן לגבי הלוואה שניתנה או פיקדון שהתקבל מבעל השליטה
לפני מועד תחילת יישום ההוראות ,החל ממועד תחילתן .ליישום ההוראות לראשונה לא הייתה השפעה
מהותית.

ו.
.3

תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם
הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים
בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית
ביום  21בדצמבר  2177פו רסם חוזר המפקח על הבנקים אשר נועד להתאים את הוראות הדיווח לציבור
לצורך אימוץ הכללים שנקבעו במסגרת תקני חשבונאות מקובלים בארה"ב בנושא עמלות שאינן ניתנות
להחזרה ועלויות אחרות .ההוראה קובעת כללים לטיפול בעמלות מיצירת הלוואות ובעלויות ישירות ליצירת
הלוואות .העמלות והעלויות הכשירות בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהוראה ,לא יוכרו באופן מיידי בדוח
רווח והפסד אלא יובאו בחשבון בחישוב שיעור הריבית האפקטיבית של ההלוואה .בנוסף ,ההוראה משנה
את הטיפול בעמלות ועלויות הקשורות להתחייבויות להקצאת אשראי לרבות עסקאות בכרטיסי אשראי.
כמו כן ,בהוראה נקבעו כללים בנוגע לטיפול בשינויים בתנאי החוב אשר לא מהווים ארגון מחדש של חוב
בעייתי ,טיפול בפירעונות מוקדמים של חובות וכן טיפול בעסקאות מתן אשראי אחרות כגון עסקאות
סינדיקציה.
יישום ההוראה הינו בגין עסקאות שיבוצעו מיום  7בינואר  2171ואילך.
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 3כללי (המשך)
בחודש יולי  2116פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  ,21אימוץ תקני
דיווח כספי בינלאומיים .התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 7161-ומחויבות לדווח
על פי תקנותיו של חוק זה ,יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSלתקופות המתחילות מיום 7
בינואר  .2111האמור לא חל על תאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות המפקח
על הבנקים והנחיותיו .בחודש יוני  2111פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים
בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSאשר קובע את אופן
האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSעל ידי תאגידים בנקאיים.

.2

בנוסף ,הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח
על הבנקים לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן יישום הדרישות בתקנים הבינלאומיים ,וכן לקבוע הוראות
נוספות במקרים שבהם הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים
שלגביהם לא קיימת התייחסות בתקנים הבינלאומיים .בנוסף ,הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו
לקבוע דרישות גילוי ודיווח.
בהתאם לחוזר ,תאריך היעד לדיווח של תאגידים בנקאיים בהתאם לתקני ה  IFRS -הינו:

.1



תקנים בנושאים בליבת העסקה הבנקאי  -החל מיום  7בינואר  ,2171כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים
לקבל החלטה סופית שתקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה"ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין
גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית.



תקנים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  -אימוץ בהדרגה במהלך השנים  2177ו .2172 -יחד עם
זאת ,IAS 19 ,הטבות עובדים ,טרם נכנס לתוקף והוא יאומץ בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים
לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ולאופן יישומו לראשונה.
מערכת חדשה של תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSבנושא איחוד דוחות כספיים ונושאים
נלווים
בחודש מאי  2177פורסמה על ידי ה IASB -מערכת התקנים החדשה שהינה חלק מפרויקט ההאחדה
המשותף של ה IASB -וה ,FASB -ומחליפה למעשה את התקינה הקיימת בנושא איחוד דוחות כספיים
ועסקאות משותפות וכן כוללת מספר שינויים ביחס לחברות כלולות .בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים,
תאגיד בנקאי יעדכן באופן שוטף את הטיפול החשבונאי בנושאים אשר אומצו בהוראות הדיווח לציבור.
עדכ ון כאמור נדרש לפי מועד התחילה ולפי הוראות המעבר שיקבעו בתקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים
שיפורסמו בנושאים אלה ובהתאם לעקרונות האימוץ ולהבהרות של הפיקוח על הבנקים .לאור זאת ,היישום
של הכללים שנקבעו במערכת החדשה של התקנים בנושא איחוד דוחות כספיים ונושאים נלווים ,יבוצע
בכפוף להנחיות שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור ,בין היתר ,בקשר ליישום התקן בנושאים בהם נקבעו או
אומצו בהוראות הדיווח לציבור כללים ספציפיים השונים מאלה שנקבעו בתקן ו/או ההנחיות המתייחסות
אליו.
לאור העובדה שבשלב זה לא נקבעו הנחיות ספציפיות של הפיקוח על הבנקים בנוגע לאופן האימוץ של
המערכת החדשה של תקני דיווח כספי בינלאומיים בנושא איחוד דוחות כספיים ונושאים נלווים ,בשלב זה
לא ניתן להעריך את ההשפעה הצפויה מיישומם.
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 2חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי
א .חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

חייבים בגין כרטיסי אשראי ()2( )7
אשראי למחזיקי כרטיס ()2
אשראי לבתי עסק ()1
סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי
כרטיס אשראי ולבתי עסק()5()4
בניכוי :הפרשה להפסדי אשראי
סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי
כרטיס אשראי ולבתי עסק ,נטו
הכנסות לקבל
אחרים
סך כל חייבים בגין פעילות בכרטיסי
אשראי ,נטו
()7
()2
()1
()4
()5

 13במרס 2132
שיעור ריבית
ממוצעת שנתית 2132
ליתרה
ליום
%

לעסקאות
בחודש
האחרון
%

35.2
5.3

35.2
5.1

 13במרס
2132
(בלתי
מבוקר)

 13במרס
2133
(בלתי
מבוקר)

 13בדצמבר
2133
(מבוקר)

401
141
3

776
211
-

417
155
7

817
()22

115
()71

111
()22

835
0
2

111
1
7

175
71
2

826

117

121

מזה באחריות בנקים
172
117
חייבים בגין כרטיסי אשראי  -ללא חיוב ריבית .כולל יתרות בגין עסקאות רגילות ,עסקאות בתשלומים ע"ח
בית העסק ועסקאות אחרות .אשראי למחזיקי כרטיס – עם חיוב ריבית כולל עסקאות קרדיט ,עסקאות
בכרטיסי אשראי מתגלגל ,אשראי ישיר ועסקאות אחרות.
מקדמות לבתי עסק
מזה  5 ,4ו 5-מיליוני ש"ח לימים  17במרס  17 ,2172במרס  2177ו 17-בדצמבר  ,2177בהתאמה ,חובות
שנבדקו על בסיס פרטני ,לרבות חובות שנמצא שהם אינם פגומים ,אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם
חושבה על בסיס קבוצתי .לפירוט נוסף לגבי חובות שנבדקו על בסיס פרטני ראה סעיף ג' להלן.
מזה  111 ,111ו 112-מיליוני ש"ח לימים  17במרס  17 ,2172במרס  2177ו 17-בדצמבר  ,2177בהתאמה ,חובות
שלא נבדקו פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם חושבה על בסיס קבוצתי .ראה פירוט נוסף
בסעיף ד' להלן.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  – 2חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
ב .הפרשה להפסדי אשראי
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
הפרשה להפסדי אשראי
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  13במרס
2133
2132
על
על
על
על
מאוחד
בסיס
בסיס
בסיס
בסיס
פרטני קבוצתי* סה"כ
פרטני קבוצתי* סה"כ
(בלתי מבוקר)
(בלתי מבוקר)
יתרת הפרשה לתחילת
71
76
7
26
25
תקופה
3
הוצאות בגין הפסדי
******אשראי
() 1
() 1
מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו
חשבונאית בשנים
1
1
1
1
קודמות
1
1
****מחיקות חשבונאיות נטו -
יתרת הפרשה לסוף
תקופה*
21
71
7
26
25
3
*מזה:
בגין חייבים ואשראי
למחזיקי כרטיס
71
71
7
22
23
3
אשראי ולבתי עסק
בגין מכשירי אשראי
2
2
4
4
חוץ מאזניים
*
**

לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצאו שאינם פגומים.
סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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לשנה שהסתיימה ביום
 13בדצמבר
2133
על
על
בסיס
בסיס
פרטני קבוצתי* סה"כ
(מבוקר)
7

76

71

-

2
()2

2
()2

-

1
1

1
1

7

25

26

7

27

22

-

4

4

דיינרס קלוב ישראל בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 2חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
ג .האשראי לציבור
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)
יתרת
הפרשה
יתרת
להפסדי חוב
חוב
נטו
אשראי
רשומה
חייבים בגין כרטיסי
אשראי שנבדקו על
בסיס פרטני*
חייבים בגין כרטיסי
אשראי שנבדקו על
בסיס קבוצתי**
סך הכל חייבים בגין
כרטיסי אשראי
*
**

() 3

4

 13במרס 2133
(בלתי מבוקר)
יתרת
הפרשה
יתרת
להפסדי חוב
חוב
נטו
רשומה אשראי
במיליוני ש"ח

1

()7

5

 13בדצמבר 2133
(מבוקר)
יתרת
הפרשה
יתרת
להפסדי חוב
חוב
נטו
אשראי
רשומה

5

4

4

()7

811

()23

832

111

()71

111

112

()27

177

817

()22

835

115

()71

111

111

()22

175

לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום .ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה
חושבה על בסיס קבוצתי .לפירוט נוסף לגבי אשראי שנבחן על בסיס פרטני ,ראה באור זה להלן.
אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי .ראה
פירוט נוסף בבאור זה להלן.

סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 .7חובות שנבדקו על בסיס פרטני כוללים:
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)
הפרשה יתרת
יתרת
להפסדי חוב
חוב
נטו
רשומה אשראי
חובות פגומים*
חובות שאינם פגומים,
בפיגור של  11ימים או
יותר**
חובות שאינם פגומים,
בפיגור של  11ימים
ועד  11ימים **
חובות אחרים שאינם
פגומים**
סה"כ חובות שאינם
פגומים**
סה"כ חובות שנבדקו
על בסיס פרטני

 13במרס 2133
(בלתי מבוקר)
הפרשה יתרת
יתרת
להפסדי חוב
חוב
נטו
רשומה אשראי

 13בדצמבר 2133
(מבוקר)
הפרשה יתרת
יתרת
להפסדי חוב
חוב
נטו
רשומה אשראי

4

() 3

1

5

()7

4

5

()7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

() 3

1

5

()7

4

5

()7

4

* חובות פגומים לא צוברים הכנסות ריבית ,למעט חובות מסוימים בארגון מחדש כמצוין בסעיף קטן  4להלן.
** חובות שנבדקו על בסיס פרטני ונמצא שהם לא פגומים .ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות אלה חושבה על
בסיס קבוצתי.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 2חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
ג .האשראי לציבור (המשך)
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 13במרס 2133
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)
מידע נוסף על חובות פגומים
שנבדקו על בסיס פרטני
 .2חובות פגומים בגינם קיימת
הפרשה להפסדי אשראי על
בסיס פרטני
סך הכל חובות פגומים

 13בדצמבר 2133
(מבוקר)

יתרת חוב רשומה
4
4

5
5

 .1חובות פגומים שנמדדים לפי
ערך נוכחי של תזרימי
4
מזומנים
4
סך הכל חובות פגומים

5
5

5
5

5
5

 .4אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)
יתרת
הפרשה
יתרת
להפסדי חוב
חוב
רשומה
אשראי
רשומה
שאינו צובר הכנסות
ריבית
צובר הכנסות ריבית,
בפיגור של  11ימים
או יותר
צובר הכנסות ריבית,
בפיגור של  11ימים
ועד  11ימים
צובר הכנסות ריבית
סך הכל (נכלל
באשראי לציבור
פגום)

 13במרס 2133
(בלתי מבוקר)
יתרת
הפרשה
יתרת
להפסדי חוב
חוב
רשומה
רשומה אשראי
במיליוני ש"ח

 13בדצמבר 2133
(מבוקר)
הפרשה יתרת
יתרת
להפסדי חוב
חוב
אשראי רשומה
רשומה

3

-

3

7

*-

7

7

-

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

() 3

2

4

()7

1

4

()7

1

4

() 3

1

5

()7

4

5

()7

4

אשראי זה נבחן על בסיס קבוצתי ,והפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה בהסתמך על מודלים פנימיים שפותחו
בחברה.
לחברה לא קיימות התחייבויות למתן אשראי נוסף לחייבים שלגביהם בוצע ארגון מחדש של אשראי בעייתי
במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי.
* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליוני ש"ח.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 2חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
ג .האשראי לציבור (המשך)
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 13
במרס 2132
(בלתי מבוקר)
 .5יתרת חוב רשומה ממוצעת של
אשראי לציבור פגום בתקופת
הדיווח

5

סך הכנסות ריבית שנרשמו
בתקופת הדיווח בגין אשראי זה
בפרק הזמן בו סווג כפגום*

*-

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר
2133
(בלתי מבוקר)

לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום 13
במרס 2133
(בלתי מבוקר)
במיליוני ש"ח

4

5

7

*-

סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות
בתקופת הדיווח אילו היה אשראי זה
צובר ריבית לפי תנאיו המקוריים

*-

*-

-

* מזה :הכנסות ריבית שנרשמו לפי
השיטה החשבונאית של בסיס מזומן

*-

*-

7

ד .אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל:
אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי:
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)
יתרת
חוב
רשומה
אשראי לציבור פגום 3
אשראי לציבור
שאינו פגום ,בפיגור
של  11ימים או יותר -
אשראי לציבור
שאינו פגום ,בפיגור
של  11ימים ועד 4 11
ימים
אשראי לציבור אחר
828
שאינו פגום
811
סך הכל

 13במרס 2133
(בלתי מבוקר)

הפרשה
להפסדי
אשראי

יתרת
חוב
נטו

() 3

-

-

-

() 2

2

1

()38
()23

831
832

116
111

 13בדצמבר 2133
(מבוקר)
יתרת
חוב
רשומה

הפרשה
להפסדי
אשראי

יתרת
חוב
נטו

יתרת
חוב
נטו

הפרשה
יתרת
להפסדי
חוב
רשומה אשראי
במיליוני ש"ח
*()7
7

7

()7

-

-

-

-

-

-

-

()2

7

1

()7

2

()74
()71

112
111

121
112

()71
()27

111
177

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליוני ש"ח.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 2חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי (המשך)
ה .הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
על בסיס פרטני

הפרשה להפסדי אשראי
על בסיס קבוצתי**

הרכב יתרת ההפרשה ליום  13במרס
( 2132בלתי מבוקר)
23
3
בגין אשראי לציבור
בגין חובות שאינם אשראי לציבור
בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
4
(נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)
הרכב יתרת ההפרשה ליום  17במרס
( 2177בלתי מבוקר)
71
7
בגין אשראי לציבור
בגין חובות שאינם אשראי לציבור
בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
2
(נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)
הרכב יתרת ההפרשה ליום  17בדצמבר
( 2177מבוקר)
27
7
בגין אשראי לציבור
בגין חובות שאינם אשראי לציבור
בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים
4
(נכלל בסעיף התחייבויות אחרות)
* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
** לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים.
ביאור  - 1זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

סך הכל
22
4
71
2
22
4

 13במרס
2132

 13בדצמבר
2133
(מבוקר)

2133
(בלתי מבוקר)

בתי עסק ()7
הפרשה לנקודות ()2

הוצאות לשלם
הכנסות מראש
אחרים

744
1
2
7
751

527
31
4
3
*545

524
71
1
7
7
541

( )7בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך  7 ,5ו 5-מיליון ש"ח ליום  17במרס  ,2172ליום  17במרס ,2177
וליום  17בדצמבר  ,2177בהתאמה.
( )2הלקוח מזוכה בנקודה בגין עסקות שביצע בכרטיס האשראי .כמות הנקודות הנצברת לזכות הלקוח
נקבעת בהתאם לסוג הכרטיס.
החברה מפרסמת מעת לעת הטבות ומבצעים שיווקיים ואת שוויים בנקודות ו/או בכסף והלקוח רשאי
לבחור בכל מבצע והטבה ולממשם ,במידה וצבר לזכותו את מספר הנקודות הדרוש.
נקודות שלא נוצלו עומדות לזכות הלקוח והחברה מבצעת הפרשה בגינן.
* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
() 3

ביאור  - 4הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים
א.
 .3הון לצורך חישוב יחס ההון:
הון רובד  ,7לאחר ניכויים
סה"כ הון כולל
 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון:
סיכון אשראי
סיכון שוק
סיכון תפעולי
סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון
 .1יחס ההון לרכיבי סיכון:
יחס הון רובד  7לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י
המפקח על הבנקים

 13במרס 2132
(בלתי מבוקר)

 13במרס 2133
(בלתי מבוקר)
במיליוני ש"ח

 13בדצמבר 2133
(מבוקר)

371
371

711
711

761
761

675
7
271
055

517
1
242
146

611
6
211
156

38.3
38.3

71.4
71.4

76.1
76.1

0.1

1.1

1.1

( )7מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  217-277בדבר "מדידה והלימות הון".

דירקטוריון החברה אימץ מדיניות לפיה יחס הלימות ההון של החברה לא יפחת משיעור של .75%
ב .יעד הלימות ההון
לקבוצה מדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון וההנהלה ,להחזיק רמת הלימות הון בהתאם ליעד ההון שלא יפחת
מהיחס המזערי הנדרש כפי שהוגדר על ידי המפקח על הבנקים .יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון וההנהלה
משקף ,לדעת הקבוצה ,את רמת ההון הנאותה הנדרשת בהתחשב בפרופיל הסיכון ובתאבון הסיכון שלה .לתאריך
הדיווח עומד יעד יחס ההון הכולל על שיעור של .75%
כחלק מתהליך הדרגתי של אימוץ הוראות באזל  1בישראל ,ביום  74במרס  2172פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטת
הנחיה בנושא מסגרת באזל  -יחסי הון ליבה מינימליים הדורשת מבנקים ומחברות כרטיסי אשראי לעמוד ביחס
הון ליבה בשיעור של ( 1%במקום  1.5%הקיים היום) עד ליום  7בינואר .2175
יצוין ,כי יעד הון הליבה הנדרש הינו בהתאם להוראות באזל  ,IIIלרבות הגדרות של הון ליבה והתאמות פיקוחיות
(הניכויים מההון) שייקבעו על ידי המפקח על הבנקים ,צפויות להיות שונות משמעותית מההגדרות שנכללו
במסגרת הוראות באזל .II
חלוקת דיבידנד תתאפשר במידה שלא תפגע ביכולתו של התאגיד הבנקאי לעמוד בדרישות ההון החדשות.
החברה לומדת את ההוראה ואת ההשלכות הצפויות בכל הקשור לגיבוש תוכנית הון מעודכנת במטרה להבטיח את
יישום ההוראה ועמידה בדרישות יחס הון הליבה החדש .החברה נערכת ליישום ההוראה.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  – 5התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
13
במרס
2132

13
במרס
2133

(בלתי
מבוקר)

(בלתי
מבוקר)

א .מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים
מסגרות אשראי של כרטיסי
אשראי שלא נוצלו:
סיכון האשראי באחריות החברה 3,215
3,512
סיכון האשראי באחריות הבנק

7,175
7,211

מאוחד וחברה
13
13
13
13
בדצמבר
במרס
בדצמבר במרס
2133
2133
2132
2133
הפרשה להפסדי אשראי
(בלתי
(בלתי
(מבוקר)
מבוקר)
(מבוקר) מבוקר)

7,711
7,417

4
*-

2
*-

4
*-

* סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.

ב.

הסכם עקרונות עם קבוצת אלון
במסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון  ,YOUנחתם בחודש אפריל  2177מסמך
עקרונות בין כאל לבין אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ ,מגה קמעונאות בע"מ ,דור אלון אנרגיה
בישראל ( )7111בע"מ ,דור אלון פיננסים בע"מ ומועדון לקוחות רבוע כחול – דור אלון (להלן במשותף:
"קבוצת אלון") בנושא המשך הבעלות המשותפת בחברה .על פי מסמך העקרונות ,שונה ההסכם הקודם
בנושא הפעילות המשותפת בחברה וכן הוארך הסכם מועדון  YOUעד תום שנת  .2175המסמך התווה מחדש
את חלוקת רווחי דיינרס כך שלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון  .YOUע"פ מסמך
העקרונות 41% ,מהון המניות של דיינרס נמכרו לקבוצת אלון.
ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום  7ביולי .2177

ד .הסכם דמי ניהול עם חברת האם
בחודש מרס  2172נחתם הסכם בין כאל ,החברה ,דור אלון פיננסים בע"מ ואלון החזקות בריבוע הכחול בע"מ
המהווה תוספת למערכת הסכמים הקיימת בין הצדדים .בתוספת נקבעו מחדש פרמטרים מסוימים לחישוב
התשלומים המועברים ע"י החברה לכאל בתמורה לשירותים המסופקים על ידי כאל לחברה.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  – 6שווי הוגן של מכשירים פיננסים
יתרות ואומדני שווי ההוגן של מכשירים פיננסים במאוחד:
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
 13במרס 2132
יתרה במאזן
() 3
נכסים פיננסיים:
מזומנים ופקדונות
בבנקים
חייבים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי ,נטו
נכסים פיננסיים אחרים
סך כל הנכסים הפיננסיים
התחייבויות פיננסיות:
אשראי מחברת האם
אשראי מתאגידים
בנקאיים
זכאים בגין פעילות
בכרטיסי אשראי
התחייבויות פיננסיות
אחרות
סך כל ההתחייבויות
הפיננסיות

( )2סה"כ
(בלתי מבוקר)

 13במרס 2133
יתרה במאזן
שווי
הוגן

() 3

 13בדצמבר 2133
יתרה במאזן
שווי
הוגן

( )2סה"כ
(בלתי מבוקר)
7

() 3

( )2סה"כ
(מבוקר)

שווי
הוגן

2

-

2

2

7

-

7

662
6
671

364
364

826
6
814

836
6
824

175
711
451

66
66

117
711
571

116
711
574

-

-

-

-

216

-

216

216

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*-

-

432

312

544

518

772

11

751

741

474

714

541

327

-

327

327

11

-

11

11

712

-

712

712

510

312

673

665

151

11

115

114

546

714

611

611

( )7מכשירים פיננסיים שבהם היתרה במאזן מהווה שווי הוגן (מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן).
( )2מכשירים פיננסיים אחרים

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.

64

7

-

7

7

651
7
667

761
761

121
7
121

171
7
171

-

-

-

*-
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 7הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  13במרס
2133
2132
(בלתי מבוקר)

לשנה שהסתיימה
ביום  13בדצמבר
2133
(מבוקר)

הכנסות מבתי עסק:
עמלות בתי עסק
הכנסות אחרות

35
3

76
7

62
1

סך כל ההכנסות מבתי עסק  -נטו

36

71

65

הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי:
עמלות מנפיק
עמלות שירות
הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות בגין מחזיקי
כרטיסי אשראי

*6
*-

*6
*-

7
22
7

6

6

24

סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי
אשראי

22

21

11

* מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 8מגזרי פעילות
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח
מגזרי החברה הינם מגזר הסליקה ומגזר ההנפקה.

מידע על הרווח וההפסד:
הכנסות:
הכנסות עמלות מחיצונים
הכנסות עמלות בינמגזרים
סך הכל

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  13במרס 2132
סך הכל מאוחד
מגזר הנפקה
מגזר סליקה
(בלתי מבוקר)
36
() 0
7

6
0
35

22
22

7

31
3
20

31
3
16

1
1
0

4
1
31

הכנסות ריבית ,נטו
הכנסות מימון שאינן מריבית
סך הכנסות
הוצאות:
3
הוצאות תפעול
תשלומים לבנקים
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה 4
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

מידע על הרווח וההפסד:
הכנסות:
הכנסות עמלות מחיצונים
הכנסות עמלות בינמגזרים
סך הכל
הכנסות ריבית ,נטו*
הכנסות מימון שאינן מריבית*
סך הכנסות
הוצאות:
הוצאות תפעול
תשלומים לבנקים
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  13במרס 2133
סך הכל מאוחד
מגזר הנפקה
מגזר סליקה
(בלתי מבוקר)
71
()77
6
6

6
77
71
1
**26

21
21
1
**12

7
2

1
1
1

4
1
1

* ראה ביאור  7ד לעיל בדבר שינוי סיווג פריטים שנכללו בדוח רווח והפסד מאוחד.
** מייצג סכום הנמוך מ 7-מיליון ש"ח.
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דיינרס קלוב ישראל בע"מ

ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים ליום  13במרס 2132
ביאור  - 8מגזרי פעילות (המשך):
סכומים מדווחים במיליוני ש"ח

מידע על הרווח וההפסד:
הכנסות:
הכנסות עמלות מחיצונים
הכנסות עמלות בינמגזרים
סך הכל
הכנסות ריבית ,נטו*
הכנסות מימון שאינן מריבית ,נטו*
סך הכנסות
הוצאות:
הוצאות תפעול
תשלומים לבנקים
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

לשנה שהסתיימה ביום  13בדצמבר 2133
סך הכל מאוחד
מגזר הנפקה
מגזר סליקה
(מבוקר)
64
()41
24
24

25
41
65
52
()7
776

11
11
52
()7
741

1
75

72
71
24

75
71
11

* ראה ביאור  7ד לעיל בדבר שינוי סיווג פריטים שנכללו בדוח רווח והפסד מאוחד.
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