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 2102תוכן העניינים 
 

  

 3 דוח דירקטוריון 

 85 סקירת הנהלה 

 10 דוחות כספיים 
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 2102דוח דירקטוריון 
 

 1 תאור עסקי החברה

 5 ות ההכנסות וההוצאותהתפתח

 9 ובהתחייבויותהתפתחויות בנכסים 

 02 מיסוי

 02 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 03 מבנה ההון

 01 ניהול סיכונים

 II 21באזל 

 21 הנדבך השלישי – IIבאזל 

על השווי ההוגן של המכשירים  השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית
 הפיננסיים

 

32 

 33 קווי התפתחות כלכליים עיקריים 

 31 מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 12 הסכמים מהותיים

 12 חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי

 18 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי 

 81 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

 19 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 81 הליכים משפטיים

 81 מצב ההצמדה והתקופות לפירעון של הנכסים וההתחייבויות

 81 פעילות חברות מוחזקות עיקריות

 80 פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים

 80 ביקורת פנימית

 83 ההנהלה והדירקטוריון

 81 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
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 2102סקירת הנהלה 
 
 

 89 תקופתימידע רב  -מאזן מאוחד 

 01 מידע רב תקופתי -דוח רווח והפסד מאוחד 

 00 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

 03 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 08 מידע רב רבעוני -מאזן מאוחד 

 00 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד 

 01 יו"ר הדירקטוריוןהצהרת 

 05 הצהרת החשבונאי הראשי

 09 בדבר בקרה פנימית על דיווח כספיוההנהלה  דוח הדירקטוריון
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 2102דוחות כספיים 
 
 

 37 דוח רואי החשבון המבקרים

 37 של החברה מאזן

 37 דוח רווח והפסד של החברה

 33 דוח על השינויים בהון 

 37 דוח על תזרימי המזומנים של החברה

 37 ביאורים לדוחות הכספיים
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 חברי דירקטוריון החברה

 

 1יובל גביש, יו"ר 

 יוסי ברסי   

 יחזקאל דסקל

 איתי חזן                                                

 עמוס עמירן                                                

 ישעיהו פרי                                                

    אמנון גדעון                     

 2מירלה קובנט ארזי         

 3דוד פרנס         

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 שסיים את תפקידו במועד זה.ומונה במקומו של מר ראובן שפיגל  2112בינואר  5מר גביש נבחר ביום  (1)
 .2112באפריל  1נבחרה לתפקידה ביום  גב' קובנט ארזי (2)
 .2112באפריל  1מר פרנס נבחר לתפקידו ביום  (3)
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 2112בדצמבר  31דוח הדירקטוריון ליום 
 

הדוחות הכספיים המאוחדים של ולפרסם את אשר הוחלט ל, 2113בפברואר  25בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
 31והחברה המאוחדת שלה לשנה שנסתיימה ביום )להלן "דיינרס" או "החברה"( חברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ 

  .2112בדצמבר 
 

 תיאור עסקי החברה
 

 רקע כללי ומבנה הקבוצה –חברת דיינרס 
 

והינה חברה פרטית לפי חוק החברות. החברה עוסקת  1551)להלן: "החברה"( נוסדה בשנת דיינרס קלוב ישראל בע"מ 
בתפעול כרטיסי אשראי ופיתוח פתרונות תשלום ומוצרים פיננסיים. החברה הינה "תאגיד עזר" על פי חוק הבנקאות 

 .1591 –)רישוי( התשמ"א 
בשני תחומי פעילות עיקריים המהווים את ליבת  דיינרס הינה זכיינית של רשת דיינרס קלוב הבינלאומית ופועלת

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

של הסכמים נפרדים ובלתי תלויים )בין עסק ולקוח )מחזיק הכרטיס(, אשר קשורים בינם לבין עצמם, במערכת 
כיון ביחס למותג יבהסכמים ישירים, ובין בעקיפין מכוח חברותם של הסולק והמנפיק בארגון הבינלאומי מעניק הז

כרטיס האשראי(. מערך ההתקשרויות האמור, הוא המהווה את התשתית להעברת המידע הרלוונטי לשם הסדרת 
 באמצעות כרטיסי אשראי. התשלומים בעסקאות שתמורתן שולמה

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

 מהשירותים ללקוחותיה באמצעותה.  
 

 :גרפי המתאר את שלבי העסקה בכרטיס אשראילהלן תרשים 
 

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

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

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

מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל משתמשים בכרטיסי אשראי כאמצעי תשלום, כאשר הצרכן  91%-להערכת החברה, כ
 1.1-היו בישראל כ 2112בדצמבר  31כרטיסי אשראי בארנקו. להערכת החברה, ביום  1.3-הישראלי מחזיק בממוצע כ

 רכישות באמצעות כרטיסי אשראי. אלף בתי עסק ורשתות בישראל מאפשרים  11 -מיליון כרטיסים. כמו כן, כ
 

 השליטה בחברה
 

עובר למועד פרסום הדוחות הכספיים בעלת השליטה בחברה הינה חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ )להלן: 
מרווחי  51%-ערך נקוב כל אחת של החברה, המקנות זכויות לש"ח  1מניות רגילות בנות  5,111-כאל(, המחזיקה ב

 1,225-ישראל בע"מ ב-ות במניות החברה דור אלון פיננסים בע"מ ואלון החזקות בריבוע כחולכן, מחזיק-החברה. כמו
 36.15%-ו 12.25%-ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בהתאמה, המקנות זכויות ל 1מניות רגילות בנות  3,615-ו

   מרווחי החברה, בהתאמה.

סולק

בית עסק

עמלה צולבת

 עמלת

בית עסק

תמורה

 תמורה

שרותיםמוצרים/

 תמורה

 מחזיק כרטיס

מנפיק
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 ההכנסות וההוצאותהתפתחות 
 

 :העיקריים בסעיפי ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למסלהלן התפלגות המרכיבים 
 
 

 
2112 2111 2111 

 138  136  138  סה"כ הכנסות
 111  95  99  מעסקאות בכרטיסי אשראי

 31  99  95  הכנסות ריבית נטו
 - (1) 1  הכנסות מימון שאינן מריבית

 11  81  81  סה"כ הוצאות
 6  2  3  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 15  15  16  תפעול
 13  15  23  מכירה ושיווק

 - -  1  הנהלה וכלליות
 12  11  5  תשלומים לבנקים

 91  35  29  דמי ניהול

 15  16  19  הפרשה למסים על הרווח 

 32  31  41  רווח נקי
 

  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 

 .אשראיהכנסות בגין העמדת והחברה  באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי
  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 משנה לשנה

 
בשיעור של  עליה - 2111שנת מיליון ש"ח ב 136 לעומת  מיליון ש"ח 139  בסך 2112 תנהסתכמו בש הכנסות החברה

 כדלקמן: תהמוסבר 1.5%
מיליון ש"ח  95 עומת למיליון ש"ח  99 בסך 2112בשנת הסתכמו הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  .1

 .1.1%בשיעור של  ירידה, בתקופה המקבילה אשתקד
תקופה המקבילה ן ש"ח במיליו 99לעומת יליון ש"ח מ 95 בסך 2112בשנת  מוהסתכ הכנסות ריבית, נטו .2

בעיקר מעליה בהיקף האשראי הצרכני הניתן ע"י החברה. תהנובע, 2.1%בשיעור של  עליה, אשתקד

 ירידה -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  91 מיליון ש"ח לעומת  91 בסך  2112הסתכמו בשנת  הוצאות החברה
 כדלקמן: תהמוסבר 1.2%בשיעור של 

בתקופה  מיליון ש"ח 2 עומת סך של יליון ש"ח למ 3 בסך של  2112הסתכמו בשנת  - הפסדי אשראי בגיןהוצאות  .1
  .51.1%בשיעור של  עליההמקבילה אשתקד, 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  15 , לעומת מיליון ש"ח 16  בסך של 2112הסתכמו בשנת  - הוצאות תפעול .2
 .6.1%בשיעור של  עליה

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  15 עומת מיליון ש"ח ל 23 בסך של  2112הסתכמו בשנת  - הוצאות מכירה ושיווק .3
 .53.3%בשיעור של  עליהאשתקד, 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  11 עומת מיליון ש"ח ל 5 בסך של  2112הסתכמו בשנת  -תשלומים לבנקים  .9
 .11.1%בשיעור של ירידה 

 
עליה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  16 מיליון ש"ח לעומת  19  בסך 2112הסתכמה בשנת יסים הפרשה למ
  .12.5%בשיעור של 
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 )המשך( ההכנסות וההוצאותהתפתחות 
 

 רווח ורווחיות
 

בשיעור  עליה - 2111שנת מיליון ש"ח ב 35 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של  91 בסך  2112הסתכם בשנת  הרווח הנקי
 .2.6%של 

 
 .2111שנת ש"ח ב 3,955 ש"ח, לעומת  3,551  -הסתכם ב 2112בשנת  הרווח הנקי למניה

 
 .2111בשנת  29.5% על בסיס שנתי, לעומת 23.2% הגיעה לשיעור של 2112בשנת התשואה להון 

 
 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 
בדצמבר  31יום במיליון ש"ח  991 מיליון ש"ח, לעומת סך של  963  הסתכם בסך 2112בדצמבר  31ליום  סך כל המאזן

 .2.1%בשיעור של  עליה, 2111
 

 להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים:
 

 
2112 2111 

 841  863  סך כל הנכסים 
 921  911  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 681  663  סך כל ההתחייבויות
 599  565  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 161  211  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 במועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיסי אשראי : 
 

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

 
 התפתחות משנה לשנה

 
יליון ש"ח, מ 911 בסך של  2112 בדצמבר 31יום הסתכמה ב , נטויתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 . 1.5%של בשיעור  ירידה, 2111בדצמבר  31יום מיליון ש"ח ב 921 לעומת 
 

 599 מיליון ש"ח, לעומת  565 סך של ב 2112בדצמבר  31יום הסתכמה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי היתרת 
 . 3.1% שלבשיעור  עליה, 2111בדצמבר  31יום מיליון ש"ח ב

 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 
ללא חיוב ריבית. כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים ע"ח בית  - חייבים בגין כרטיסי אשראי

 31יום במיליון ש"ח  991 מיליון ש"ח, לעומת  515 -היתרה הסתכמה ב 2112בדצמבר  31העסק ועסקאות אחרות. ביום 
.5.1%בשיעור של עליה, 2111בדצמבר 

 
כולל העמדת אשראי לעסקות קרדיט, אשראי שהועמד בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי   אשראי למחזיקי כרטיס

 31מיליון ש"ח ביום  355 מיליון ש"ח, לעומת  315 -היתרה הסתכמה ב 2112בדצמבר  31ישיר והלוואות אחרות. ביום 
 .11.3% בשיעור של ירידה, 2111בדצמבר 
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 )המשך( התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
 

מיליון ש"ח  22 מיליון ש"ח, לעומת  21 -ב 2112בדצמבר  31יתרת ההפרשה הסתכמה ביום  - הפסדי אשראיהפרשה ל
  .5.1%בשיעור של ירידה  , 2111בדצמבר  31ביום 

שיעור ההפרשה המאזנית להפסדי אשראי ביחס החברה רושמת הפרשה להפסדי אשראי כנגד יתרת אשראי צרכני. 
 .2.9%אשראי הינו  לחייבים בגין כרטיסי

 
 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 
מיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והסתכמו  51% וויה י עסקבתהתחייבויות ל 2112בדצמבר  31ביום 
 .9.6%בשיעור של של  עליה, 2111בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  529 מיליון ש"ח לעומת  599 בסך 

 
שנסלקו על ידי החברה. יתרת הניכיון הסתכמה  יתרת ניכיון שוברים לבתי עסקהתחייבות לבתי עסק הינה בניכוי ה

 .2111בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  5 לעומת  2112בדצמבר  31מיליוני ש"ח ליום  5 בסך 
 
 

 נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
 

 )באלפים(אשראי מספר כרטיסי 
 

 2112בדצמבר  31מספר כרטיסים תקפים ליום 
 

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 118  34  84  כרטיסים בנקאיים

 131  41  81  כרטיסים חוץ בנקאיים
 248  75  173  סה"כ

 
 2111בדצמבר  31מספר כרטיסים תקפים ליום 

 

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 119  35  65  בנקאייםכרטיסים 

 111  29  53  כרטיסים חוץ בנקאיים
 221  55  162  סה"כ

 
 (מיליוני ש"ח)בהאשראי המונפקים על ידי החברה יסי עסקאות בכרטר חזומ

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום 

 
2112 2111 

 2,955  2,671  כרטיסים בנקאיים

 1,133  1,611  כרטיסים חוץ בנקאיים
 9,229  4,362  סה"כ

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

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

 כרטיסי אשראי המונפקים על ידי החברה שלא במשותף עם הבנקים. -"כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים" 
 .ובאחריותם כרטיס אשראי המונפק במשותף עם הבנקים שבהסדר -"כרטיס אשראי בנקאי" 

 כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום.  -"כרטיס תקף"  
 לפחות פעולה אחת ברבעון האחרון.בו  הצעוכרטיס אשראי שב -יס פעיל" "כרט
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 מערכות מידע ומחשוב
 

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

המחשוב בהן החברה עושה שימוש שייכות לחברת האם. הוצאות דמי הניהול המשולמות לחברת האם, הינן, בין היתר, 
בגין שירותי המחשוב.

על מחשבי איטניום. ותומבוסס המערכות הליבה מבוססות על פלטפורמת 
 שטחי אחסון, 1.9-כואליים ומנהלות שרתים וירט 911-ומחשבים פיזיים,  911 ל גבימערכות החברה מורצות ע

 בעסקים. ותמיכה בגידול צפוי עסקים השוטףתפעול האת המאפשרים 
 

שירותים ישירים ללקוח ניתנים באמצעות: מענה קולי ממוחשב, אתר אינטרנט שיווקי, אתר פעולות ללקוחות ובתי 
גם  2113ומתחילת  בעמדות מכירה עמדות (,)למתן שרות ללקוחבקניונים עסק, עמדות 

 שירותים אלה מתממשקים למערכות הליבה של החברה, לצורך קבלה ועדכון נתונים.באפליקציה במכשירים הניידים. 
 גבוהים של אבטחת מידע. טיםגישות חיצוניות למערכות החברה מוגנות בסטנדר

 
כות מיושנות והקמת תשתיות עדכניות, בקצב שנתי להחלפה ושדרוג מער-, מיושם מתווה רב2111החל משנת 
 כדי לייעל, לשדרג, לייצב ולהפחית סיכון בכל מערכות המחשב שתומכות בתחומי העסקים. ר,דהשקעות מוג

 )תקן בינלאומי לניהול מערכות כרטיסי אשראי(. כמו כן מתקיימת תכנית רב שנתית ליישום תקן
 

 ונים בתחום מערכות המידע ופיתוחןץ ומהעולם, בהתאם לנושאים השנעזרת במגוון רחב של ספקים מהאר החברה
  מבית  -לפלטפורמת התלות מהותית בספקים, פרט ואין לה 

 
 פעילות עיקרית בשנתיים החולפות

מערכת פיננסית של חברת אורקל. מערכת זו היא בין המערכות  כאלהוטמעה ב 2111במהלך שנת  –  .1
 המתקדמות בתחום ויושמה במספר רב של ארגונים בארץ ובעולם.

קיצור משך , להכספית בארגון שיפור ביכולת הבקרה בתחומים השונים על הפעילותלהביאה המערכת 
שיפור , לדרישות רכש ללא נייר קיצור ושיפור הבקרה בנושא הרכש תוך מעבר לתהליכי, לסגירת הספרים

 בכלל ודרישות הפרדת תפקידים בפרט.  ציותתאימות גבוהה יותר לדרישות , ולהבקרה התקציבית
לניטור ובקרה על מערכת  בשנה החולפת הושלם יישומם של מספר פרויקטי המשך בנושא זה: מערכת 

 ומערכת גבייה. במודל, מערכת לניתוח תמחיר -בכלל היבטי ה -ה
הפרויקט מבטיח  –איטניום  אלפא לשרתים מסוג  הושלמה החלפת שרתי הליבה מסוג  –איטניום .2

.2121תמיכה במערכות הליבה עד לשנת 
צפויה לעלות  -עבור צד סולק  הטמעת מערכת חדשה של חברת  –  -ו מערכת אישורים .3

.2113לאויר ברבעון הראשון של שנת 
מת תשתית ליישומים בתחום התקשורת הסלולרית.הק .9

 
 אבטחת מידע

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

 .משאבים רביםשל החברה והיא משקיעה בכך  םיימרכז יםאינטרס ןהינלכן, שמירה על המידע ואבטחתו 
 

וההשקעה  המידע בפסקה זו, מבוסס על ניסיון העבר בכל הקשור להתפתחות המערכות והיכולות הטכנולוגיות,
קיימות, כך שתענינה לדרישות הרגולטוריות ולצרכים  מערכות הנדרשת לשם פיתוח מערכות חדשות והתאמת

 .החברה העסקיים של
 

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

 מחשב.היחייב פיתוח או התאמת מערכות 
או  גיים, פעולות של מתחריםויים טכנולרגולציה שאינם ידועים במועד פרסום הדוחות, שינו י חקיקה אוישינו

 החברה.ת והתפתחויות מאקרו בארץ ובעולם, עשויים להביא לשינויים בתוכני
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 רכוש לא מוחשי
 

 רישיונות וזיכיונות
לתפעול  כיון בלעדי בישראל לשימוש במותג "דיינרס" מאת ידיינרס הנה בעלת ז

 שירותי הנפקה וסליקה של כרטיסי דיינרס בישראל.
 

 מאגרי מידע
 

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

 מיסוי
 

 כללי
 

ת במס חברות כך חייב"חוק מע"מ( ומש –)"להלן  1515-החברה הוגדרה כ"עוסק" לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ה
בישראל. חברה בת של החברה הוגדרה כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ ומשכך מוטל על פעילותה מס רווח בשיעור 

  (.16%השיעור היה  2112באוגוסט  31ליום  ועד 2111בינואר  1)מיום  2112בספטמבר  1, החל מיום מהרווח 11%של 
 

 שינוי חקיקה בתחום המס
 

 . בהתאם לחוק2111התשע"ב  -אישרה הכנסת את החוק לתיקון נטל המס )תיקוני חקיקה( 2111בדצמבר  5ביום 
.25%ואילך יעמוד על  2112שיעור מס חברות החל משנת 

 
פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון(  2112באוגוסט  31 ביום

 1החל מיום  11%, אשר מעדכן את שיעור מס ערך מוסף, בגין מס שכר ומס רווח, כך שיעמוד על 2112-התשע"ב
 2112ת כספיים יעלה בשנת . כתוצאה מהשינוי האמור שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדו2112בספטמבר 
 . 35.5%ואילך יעלה לשיעור של  2113, ובשנת 35.53%לשיעור של  35.39%משיעור של 

 
כפי שנקבעו בחוקים המסים השוטפים לתקופות המדווחות בדוחות כספיים אלה מחושבים בהתאם לשיעורי המס 

 כאמור לעיל.
 

לשיעורי המס כפי שנקבעו בחוקים כאמור לעיל,  חושבו בהתאם 2112בדצמבר  31יתרות המסים הנדחים ליום 
בדצמבר  31בהתאם לשיעור המס הצפוי במועד ההיפוך. השפעת השינוי בשיעור המס על הדוחות הכספיים ליום 

 אינה מהותית. 2112
 
 

 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם
 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
 

מהון המניות של  95%הושלמה עסקת מכירת מניות דיינרס. במסגרת העסקה מכרה כאל  2116בדצמבר  19ביום 
אלון. בעסקה זו הותנתה חלוקת רווחי החברה בין השותפים בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון דיינרס לקבוצת 

. 
 

בין  הסכם 2111 אוגוסט, נחתם בחודש במסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון 
( בע"מ, דור 1599ישראל בע"מ, מגה קמעונאות בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל )רבוע כחול אלון החזקות ב כאל לבין

דור אלון )להלן במשותף: "קבוצת אלון"( בנושא המשך הבעלות  –אלון פיננסים בע"מ ומועדון לקוחות רבוע כחול 
עד תום  הסכם מועדון  האריך את וכן  חברההפעילות המשותפת בך ההסכם עיגן את המש. חברההמשותפת ב

המסמך התווה מחדש את חלוקת רווחי דיינרס כך שלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של פעילות . 2115שנת 
 מהון המניות של דיינרס נמכרו לקבוצת אלון.  95%. ע"פ מסמך ההסכם, מועדון 

  . 2111ביולי  1ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום 
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 מרכיבי הון
 

, 2111בדצמבר  31מיליון ש"ח ביום  161 מיליון ש"ח, לעומת סך של  211  הסתכם בסך של 2112בדצמבר  31ההון ליום 
 .25.1%בשיעור של  עליה

בדצמבר  31ביום  15.1%לעומת שיעור של , 23.2%של  הגיע לשיעור  2112בדצמבר  31יחס ההון לסך הנכסים ליום 
2111. 

 31ביום  16.1%לעומת  22.1%הינו  עפ"י הוראת באזל  2112בדצמבר  31יחס ההון הכולל והראשוני לרכיבי סיכון ליום 
 .2111בדצמבר 

 
הלימות הון וצעדים מתקנים

 
הלימות  -בדוחות הכספיים  ב' 11ראה ביאור ) 5% הינו ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקיםיחס 

 .(ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים
  .15%דירקטוריון החברה החליט כי החברה תקיים יחס הלימות הון מינימלי בשיעור של 

 
 דיבידנדים 

 
 .2112בדצמבר  31החברה לא הכריזה על דיבידנדים בשלוש השנים שהסתיימו ביום 

 
 

 מבנה ההון
 

 

 
 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 
 במליוני ש"ח 

 1הון רובד 
  

 29  29  הון מניות

 136  116  עודפים

 161  211  הון כולל כשיר
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 ניהול סיכונים
 

 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

 התמדיניות ניהול הסיכונים ומטר
נלווים סיכונים נוספים  זה ןאשראי. לסיכו ןסיכו הינו בהםשעיקרי ל החברה כרוכה בנטילת סיכונים, שהפעילותה ש

 .ועוד תפעוליים, סיכונים משפטיים, סיכוני שוק ונזילותאסטרטגיים, סיכונים כדוגמת סיכונים 
מותאמת למדיניות ניהול הסיכונים הקבוצתית של ה חברת בת של כאל, בהיותמדיניות ניהול הסיכונים של החברה, 

כאל, מכוונת להגדלת תוחלת הרווח כחלק מהאמצעים להשגת היעדים העסקיים שקבעה החברה, תוך שמירה על 
 רמת סיכון מאושרת ומבוקרת.

 
מול חברת האם, כאל. מכוח פעילותה של דיינרס מבוססת, בין היתר, על מערך הסכמים למתן שירותי תפעול וניהול 

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(.

 
מדיניות זו מגדירה את סוגי נים השונים. כדי להתמודד עם מכלול הסיכונים קבעה החברה מדיניות לניהול הסיכו

. , את הגורמים הרשאים ליצור את החשיפות לסיכונים או לגדר אותם, ואת סמכויותיהםפהחשו החברההסיכון להם 
במסגרת זו החשיפה לסיכונים.  שלדיווח , ניטור ובקרהזיהוי, מדידה, הערכה, כמו כן, הוגדרו כלים ומנגנונים ל

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

 
 II גילויים בהתאם לנדבך השלישי של באזל 

 להלן. מובאים  IIיצוין כי חלק מהנתונים שגילויים נדרש בהתאם לנדבך השלישי של באזל 
 .ך השלישי לבין המידע שנכלל בדוחמובאת גם טבלת הקשר בין דרישות הגילוי על פי הנדב להלןכמו כן, 

 
 הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים -מבנה וארגון פונקציות ניהול הסיכונים 

 
( אשר אומץ על ידי ) כוללה מודל ניהול הסיכונים - מודל ניהול הסיכונים

והקבוצה, נועד ליצור איזון בין מעגלים נפרדים הקשורים בניהול הסיכונים ולהגדיר את הקשרים והזיקות  החברה
ביניהם. הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים כוללים את הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים, ההנהלה 

הגורמים האחראים לניהול סיכונים ( 2; )נוטלי הסיכונים( 1)ל הסיכונים: וכן את שלושת המעגלים הקשורים בניהו
 הביקורת הפנימית. (3; )בלתי תלוי

. המסמך מדי שנהאושר בדירקטוריון הממודל ניהול הסיכונים נכלל במסגרת מסמך יסוד לניהול סיכונים קבוצתי, 
שותפים בתהליכי הליבה של ניהול הסיכונים, קובע את החזון, העקרונות המנחים את ניהול הסיכונים, הגופים ה

 בתחומי ניהול הסיכונים. וחברת האם וממשקי העבודה עם חברות הבת 
 

דירקטוריון החברה נושא באחריות העליונה לקביעת מודל ומדיניות ניהול הסיכונים בחברה  -דירקטוריון דיינרס 
הון של החברה; קביעת יעדי ההון שלה; קביעת התיאבון  ולפיקוח על יישומם, בכפוף להוראות הדין. בכלל זה: הלימות

לסיכון כחלק מתכנון השימוש בהון ואישור המגבלות לסיכונים הנגזרות מהתיאבון; קביעת מדיניות לניהול הסיכונים; 
קביעת האסטרטגיה והמדיניות העסקית המבטיחה עמידה במגבלות התיאבון לסיכון; כינון המבנה הארגוני ותהליכי 

 בה של ניהול הסיכונים )כמוגדר במדיניות(; פיקוח ובקרה על החשיפה לסיכונים ואופן ניהולם.הלי
 הדירקטוריון נעזר בגורמים שונים בהנהלת החברה האם )ניהול הסיכונים, הייעוץ המשפטי, הביקורת הפנימית ועוד(.

 
ל נושא הקשור לתחום ניהול הסיכונים הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בכ - ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים

 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 

 שונים, מודלים ומתודולוגיות בניהול סיכונים. ככלל, הועדה מתכנסת בתדירות רבעונית.ניהול לסיכונים ה
נושאי ניהול הסיכונים, כוללים בין היתר את המדיניות, החשיפות, הסמכויות שנקבעו לניהולן ואופי המעקב והבקרה 

מסמך זה כולל דיווח על כלל  עליהן. נושאים אלה מובאים לדיון בדירקטוריון מדי רבעון, במסגרת מסמך החשיפות.
 החשיפות של החברה ברבעון החולף, לסיכונים מסוגיהם השונים.
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יחידות החברה אשר נוטלות / יוצרות את הסיכונים עבור החברה ואחראיות  מעגל בקרה ראשון )נוטלי הסיכונים(.
היומיומית. יחידות אלה אחראיות ליישום העקרונות שנקבעו לניהול שוטף של אותם הסיכונים במסגרת פעילותן 

 במסמכי המדיניות לניהול סיכונים שונים שהותוו בחברה.
 

 ניהול ובקרה בלתי תלויים -מעגל בקרה שני 
 

מנהל הסיכונים הראשי אחראי לגיבוש המלצות למדיניות ובחירת כלים ותהליכים  -  מנהל סיכונים ראשי 
על של ניהול הסיכונים בקבוצת -בתחום ניהול הסיכונים, גיבוש המלצות בדבר מגבלות חשיפה, פיקוח כולל ותיאום

ול סיכונים כולל כאל, הטמעת תרבות ניהול הסיכונים בקבוצת כאל. ניהול סיכונים כולל באמצעות היחידה לניה
כן, אחראי מנהל הסיכונים הראשי על גיבוש המלצות לתיאבון הסיכון בפעילויות -ובקרה כמפורט מטה. כמו ()

 קיימות וחדשות וכן גיבוש המלצות בדבר הקצאת ההון בין רכיבי הסיכון. 
סגרת מעגל הבקרה השני במסגרת תפקידו אחראי מנהל הסיכונים על ניהול מכלול הסיכונים בחברה ובקבוצה, במ

ובכלל זה על יישום הנחיות באזל, למעט סיכונים משפטיים וסיכוני רגולציה, אשר מטופלים במערך הייעוץ המשפטי 
 וסיכוני הדיווח הכספי, אשר מטופלים במערך החשבות.

 

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

שיפות בחברה ובקבוצה לסיכונים השונים, לרבות בכל הקשור לניהול הסיכון שבאחריותם; ניתוח ודיווח ביחס לח
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 

 יעד הלימות ההון ועוד. לסיכון,
משמשים מעגל בקרה שני לניהול   -בקרי הסיכונים הפועלים כחלק מיחידת ה – בקרי סיכונים בלתי תלויים

הסיכונים התפעוליים )בתהליכים העסקיים ובתהליכי טכנולוגיות המידע(, ניהול סיכוני אשראי, ניהול סיכוני שוק 
(. בקרי הסיכונים מסייעים למנהל הסיכונים הראשי בפיקוח על  ונזילות וניהול סיכונים כולל )

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

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

 הרגולציה בתחום הצרכני. 
 

מערך הביקורת הפנימית, הכפוף לדירקטוריון החברה, משמש את  -גופי הביקורת )מעגל בקרה שלישי( 
בביקורת על ניהול הסיכונים, לרבות יעילות ואפקטיביות הבקרות. יצוין הדירקטוריון וההנהלה כמעגל בקרה שלישי, 

כי מאחר ובסמכות ובאחריות הביקורת הפנימית לבקר גם את מעגל הבקרה השני היא משתייכת למעגל בקרה נפרד 
 מהם. 

 
 ניהול סיכוני אשראי

 

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

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

ובתי עסק( לשלם תמורת העסקאות  וטלי הלוואות, לקוחות נלקוחות החברה )מחזיקי כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים
הכרטיסים לאחר שהחברה העבירה את הזיכויים בגינן לגורמים הרלוונטיים ו/או לפרוע  אותן ביצעו באמצעות

 .הלוואות שקיבלו מהחברה
 

הוא  לעניין מחזיקי כרטיסים שהונפקו עם בנקים בהסדר, הסיכון, הנובע מאי תשלום על ידי לקוח בגין עסקה אשר
 חויב בה כדין, יתרחש אם לבנק בהסדר לא תהיה יכולת תשלום כאמור. 

 

 אשראי סיכוניניהול המטרות והמדיניות של 
 

מכוונת להבטיח איזון נאות בין הגורמים העסקיים היוצרים באופן  כאלובקבוצת  חברהתפיסת ניהול סיכוני האשראי ב
ישיר את החשיפה לסיכון אשראי ומנהלים אותה, לבין הגורמים העוסקים בפיקוח, בקרה והערכת סיכונים, ובכלל זה, 

אשראי, גיבוש המדיניות והמתודולוגיה לניהול סיכון האשראי, תהליכי ניתוח הערכה ודיווח על החשיפות לסיכוני 
   הגורמים העוסקים בביקורת. לביןובקרת סיכונים בלתי תלויה, 
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, שמטרתה IIאת התאמת מדיניות ניהול סיכוני האשראי למתכונת הנדרשת בהתאם להמלצות באזל  מתמקד החברה
להבטיח את הבנת תפיסת ניהול סיכונים, קיומם של תהליכים אפקטיביים לניהול סיכון האשראי, לרבות העמידה 

בכפיפות ישירה  מעגל הבקרה הראשוןתוך יחידת בקרת אשראי ב הוגדרהבמסגרת זו, במגבלות החשיפה שנקבעו. 
 לראש האגף.

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

בתחום האשראי, במסגרת יישום  חברהשל ה האסטרטגיית האשראי מתווה את דרכי פעילות האשראי של החברה.
התוכנית האסטרטגית, באמצעות פירוט שווקי מטרה ויעדים עסקיים, שיפור ניהול תיק האשראי ואיכותו ותמחור 

למדיניות ניהול סיכוני אשראי המסדירה את תחומי האחריות והסמכות של הגורמים ה פועלת בהתאם החבר. האשראי
השונים המעורבים בניהול הסיכון. מסמך מדיניות האשראי כולל עקרונות והנחיות התומכים בניהול סיכוני האשראי 

החשיפה ומדידתה(, סמכויות אישור מתן כיווני פעילות, תיאור קווי הפעילות בחברה )תוך הגדרת הלקוח, אופי לרבות 
, מדיניות לווים 1אשראי, הערכות ארגונית לניהול החשיפה, הנחיות ביצוע ומגבלות, מדיניות תמחור, מדיניות בטחונות

על בסיס מותווית על ידי דירקטוריון החברה ומאושררת על ידו אחת לשנה.  האשראי מדיניות. וריכוזיות אשראי
סמך מדיניות האשראי הוגדרו אינדיקטורים מצביעי סיכון לרבות ספי מהותיות ותהליכי תגובה המגבלות שפורטו במ

 לכל סף.
 

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

דיסקונט. במסגרת זו הוטמעה, בין היתר, תפיסת ניהול סיכוני האשראי של בנק דיסקונט במדיניות ניהול סיכוני 
 האשראי של החברה. 

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

ובקרתו, סמכויות אשראי ומדרג ועדות אשראי, מתודולוגיות עבודה, תהליכי אישור ובקרה, בטחונות האשראי הקיים 
נדרשים, מעקב אחר תיקי אשראי ודיווח באמצעות מערכות מידע. תפקידם של כל אלה הינו להבטיח ניהול תקין של 

באשראי ובטחונות ומערכות  הנהלים לטיפול תוך הפחתה, ככל הניתן, של סיכון האשראי. חברהתיק האשראי ב
עושה שימוש  חברההמידע הרלוונטיות נמצאים בתהליכי עדכון שוטפים במטרה לשפר את ניהול האשראי. כמו כן, ה

 שוטף בכלי ניתוח ובקרה במטרה לאתר, מוקדם ככל שניתן, לווים העלולים להתגלות כבעיתיים.
 

 אסטרטגיות ותהליכים
 

 ומזעורפיזור נאות של חשיפות אשראי נועדו להביא להגדלת תיק האשראי תוך  במתן החברהומדיניות  תייאסטרטג
בחירה מושכלת של  מובנית לפי נהלים מוגדרים מראש בתהליכי מתן אשראי;התנהלות  , באמצעותסיכון האשראי

ת משאבים בהכשרת העוסקים בקבלת החלטות ובהערכהשקעת  ן,הדירקטוריו מגבלות שקבעהתנהלות לפי  ;לקוחות
 סיכוני אשראי ושיפור כלי הבקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים לרשותם.

 
של עוברים בדיקות תקופתיות וקבועות העל מודלים סטטיסטיים  , בין היתר,ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס

 .טיב החיזוי ומעודכנים בהתאם
  מודלApplication Score - פיו נקבע גובה אשראי/סוג כרטיס. , למבקש אשראי ניקוד ללקוח קביעת 

 מודל Behavior Score  - ניקוד ללקוח בהתאם להתנהגות בתקופת היותו לקוח החברה. קביעת 
בהתאם לעקרונות שהתווה הפיקוח על הבנקים בהנחיה מודלים מהותיים המשמשים לדירוג אשראי, מתוקפים 

  .2111באוקטובר  15 לתיקוף מודלים מיום
 

ית המודעות לנזקים אקולוגיים וחברתיים הנגרמים כתוצר יגם לתחום איכות הסביבה, זאת לאור על נקבעה מדיניות
 ן זה. ילוואי של פעילות חברות והרחבת החקיקה בנושא ובהתאם להנחיות המפקח על הבנקים בעני

 
ת החשיפה לסיכוני באמצעות דוח חשיפות קבוצתי, על בסיס רבעוני, את רמ ים,ההנהלה הבכירה והדירקטוריון בוחנ

בתיק  מגמות ;חריגה ממגבלות ותוכניות פעולה לתיקון החריגות מגבלות שנקבעו;עמידה ב ובכלל זה אשראי
 נזקי אשראי והפרשות בגינם.בגין  םנתוני האשראי;

 
  

1
 .II באזללפי קיזוז אשראי /הקצאת הוןכשירים לצרכי הבטחונות שבידי החברה אינם  –לצרכים ניהוליים   
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 2המבנה והארגון של פונקציות ניהול סיכוני אשראי
 

כולל פונקציות ניהול מדורגות, וכן מערך בקרה, פיקוח  , כחלק מקבוצת כאל, בחברההאשראי סיכון מערך ניהול 
 וביקורת על תהליכי מתן האשראי, התפעול והמעקב אחרי התפתחויות באשראי.

 
 

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

 עסקיים ולניהול השוטף של סיכוני אשראי עסקי בחברה.
; מחלקת מוצרי אשראי באגף שיווק אחראית לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות פרטיים - צרכניאשראי 

 בחברה. צרכני, אחראית לניהול השוטף של סיכוני אשראי באגף עסקים ואשראי צרכני מחלקת ניהול אשראי
 

מתפקידי היחידה  כחלקסיכוני אשראי בכפיפות ישירה תחת ראש אגף עסקים ואשראי.  בחברה פועל תחום בקרת
 חריגות אחר מעקבאשראי, ה תיקסקירה בלתי תלויה של  עריכתהאשראי ו יאישור בקרתתהליך בהוגדר שילובה 

 ניתוח סיכון האשראי בבקשות אשראי מורכבות.ו לקוחות של במצבם להרעה וסממנים האשראי מתנאי
 

תהליך הערכה מחודשת ואשרור של מסגרות אשראי בהתאם לקריטריונים ומדרג  מעגל הבקרה הראשון מבצע
אישורי , כאשר לקראת כל דיון אשרור מתבצעת הכנה ועדכון תיק הלקוח. סמכויות שהוגדרו במסמך המדיניות

 נוצלו. חדש, תקפים לפרק זמן מוגדר כל עוד לא עסקי אשראי והסכמות שהתקבלו עבור אשראי
 

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
באמצעות היחידה  -, באחריות הניהול הכולל של סיכוני האשראי בקבוצת כאל - ניהול סיכוני אשראי כולל

 .לרבות הגדרת מתודולוגיה ומדיניות ניהול סיכוני אשראי, לרבות המלצות למגבלות חשיפה לניהול סיכונים כולל
השוטף של סיכוני , באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל, ובשיתוף הנהלת היחידות האחראיות על הניהול  -ה

 העמידה את וסוקר להנהלה ולדירקטוריון בדבר מגבלות אשראי בהתייחס לפרמטרים שונים ץהאשראי, ממלי
 .רבעונית בתדירות במגבלות

 
ומתן דירוג  ועסקיים פרטיים לקוחות של הסיכון רמת לחיזוי אמפיריים מודלים בניית - מודלים לקביעת דירוג לקוחות

פיתוח. , באמצעות היחידה למחקר ו-ה באחריות, אשראי פנימי לשם כימות סיכוני אשראי ותמיכה בהחלטות
, תוך הפרדה ושמירת אי תלות בין הגורמים היחידה לניהול סיכונים כוללתיקוף למודלים אלו מתבצע באמצעות 

 המפתחים והמתקפים. 
 

 מעגל הבקרה השלישי
מבצעת בדיקות מדגמיות של תיקי אשראי. הביקורת הפנימית בודקת את תהליכי אישור מתן  הפנימיתהביקורת 

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

 
 
 
 

  

2
.לעיל "ניהול סיכונים כולל"פירוט בפרק גם ראה   
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 משך(ניהול סיכונים )ה
 

 מערכות מדידה ודיווח על סיכוני אשראי
 

 בחברת האם מערכת המנהלת באופן ממוכן את מסגרות כרטיסי האשראי ומבטיחה עמידה במסגרות שהוגדרו.
של בנק ישראל  313בנוסף, בחברת האם מערכת ממוכנת לניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות רגולציה )הוראה 

סך החשיפה הכוללת, עבור לווה וקבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילות ומאפשרת (. המערכת מחשבת את IIובאזל 
ביצוע ניטור ובקרה שוטפת על המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים, 

 באמצעות:
 ת.מנוע סכימת חבויות המציג את החשיפה הכוללת של לווה/ קבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילו 

 .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
האשראי החברה עושה שימוש באחריות/ערבות בנקאית כמפחית חשיפה ללקוחות בעלי כרטיסי בנק בהסדר כך שיתרות 

באזל  –פרק הנדבך השלישי  ללקוחות אלו משוקללים במשקל הסיכון של בנקים בהסדר )להשפעה הכמותית ראה ll  .)  

 

 חובות בעיתיים
"המדידה והגילוי של בהנחיית בנק ישראל בדבר זיהוי וסיווג אשראים כ"חובות בעייתיים" מבוצע בהתאם לסיווגים שנקבעו 

.לדוחות הכספיים( 3ד' ) 2ביאור ראה הפרשה להפסדי אשראי", חובות פגומים, סיכון אשראי ו  

מודל לחישוב הפרשה קבוצתית בהתאם להוראת המפקח על הבנקים בנושא חובות ה תוקף 2112 שנת במהלך
 .פגומים

 

 

  ונזילות סיכוני שוק
 

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

 
  שוקסיכון 

 סיכוני בסיס )מדד ומטבע( וסיכון ריבית. –סיכון השוק נחלק לשני סוגים עיקריים 
  סיכון ששינויים במדד המחירים לצרכן בישראל ירעו את מצבה הפיננסי של החברה. -סיכוני מדד 
  סיכון ששינויים בשערי מטבע ירעו את מצבה הפיננסי של החברה. סיכוני המטבע נובעים ממספר  -סיכוני מטבע

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

בין נכסים נושאי ריבית קבועה להתחייבויות נושאות ריבית קבועה. ניהול חשיפת הריבית מבוצע בנפרד בכל אחד ממגזרי 
 ההצמדה.

 
 הסיכון לרווחי החברה ולהונה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה.  - סיכון הנזילות

 
 סיכוני שוק ונזילותהמטרות והמדיניות של ניהול 

 
להתמודד עם סיכונים אלו, קבעה החברה מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות. מדיניות זו מגדירה את סוגי כדי 

הסיכון להם החברה חשופה, את הגורמים הרשאים לגדר אותם בהתאם למגבלות היקף כמותיות, ואת סמכויותיהם. 
 ה ודיווח על החשיפה לסיכונים וחריגה מהמגבלות.כן הוגדרו עקרונות הניהול וכן כלים ומנגנונים למדידה, בקר-כמו

מטרת ניהול סיכוני השוק היא למזער את החשיפות תוך שימת דגש לעלות ההגנה ותוך מתן אפשרות להשארת 
 פוזיציה מוגבלת בהיקפה. 
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 ניהול סיכונים )המשך(
 

 אסטרטגיות ותהליכים

 המהוות מרכיבניהול סיכוני השוק מבוצע תוך לקיחת סיכונים מבוקרים בכפוף למגבלות החשיפה המאושרות 
תיאבון החברה לסיכון, בהתאם למדיניות הנקבעת מעת לעת ע"י הדירקטוריון, תוך שימוש במכשירים פיננסיים ב

 מאושרים.
 

, מערכת ניהול הסיכונים 335ניהול בנקאי תקין מס' ולפי הוראות  IIבהתאם להוראת באזל  -ניהול סיכונים קבוצתי 
של החברה מביאה בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברות הבנות שלה והניהול השוטף הכולל של סיכוני השוק 

 והנזילות מתבצע בחברה. 
 

 מבנה וארגון פונקציות ניהול סיכוני שוק ונזילות
 

דן ומאשר מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות ומוודא כי ניהול סיכוני השוק והנזילות תואם את אופי  - הדירקטוריון
החברה והאסטרטגיה שנקבעה. מסמך המדיניות מגדיר את עקרונות ניהול הסיכון ואופן מדידת החשיפה וקובע מגבלות על 

 ישי קיצון ומגבלות חשיפה בקיצון. החשיפה לסיכוני שוק ונזילות. מסמך המדיניות מגדיר גם תרח
ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון עוסקת בקביעת מדיניות ומגבלות החשיפה  -ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון 

לסיכוני שוק ונזילות וכן מבקרת את העמידה במגבלות. הועדה מאשרת את מודל ניהול סיכוני השוק והנזילות שגובש על ידי 
הול סיכוני שוק ונזילות וסוקרת לפחות אחת לרבעון את מסמך חשיפות החברה לסיכון. כמו כן, הועדה דנה בעמידה פורום ני

במגבלות שהוצבו לסיכוני השוק והנזילות ומאשרת שינויים מוצעים במגבלות החשיפה במקרי הצורך. לצורך כך מבוצעים 
 דה של החברה במצבים קריטיים שונים. מספר תרחישי קיצון ותרחישים אשר בוחנים את יכולת העמי

 
 מעגל בקרה ראשון

הפורום עוסק בניהול שוטף של החשיפה וקביעת יעדי חשיפה, בקרה שוטפת על העמידה במגבלות ומתן  - פורום פיננסי
 אישור זמני לחריגה ממגבלות. ככלל, הפורום הפיננסי בראשות ראש אגף הכספים מתכנס אחת לחודש.

חום הגזברות במחלקת כספים וכלכלה שבאגף כספים עוסק בריכוז וניתוח המידע בתחומי ניהול סיכוני ת - תחום גזברות
 השוק והנזילות וניהול שוטף של החשיפה.

 
 מעגל בקרה שני

ראש אגף הכספים וראש , בראשות פורום ניהול סיכוני שוק ונזילותפועל  בחברת האם – ונזילות פורום ניהול סיכוני שוק
 ניהול סיכוניםומתן המלצות לועדת ונזילות סיכוני שוק לניהול גיבוש מדיניות ומגבלות בעוסק  ניהול סיכונים. הפורוםאגף 

 דיון בפעילות השוטפת ושינויים נדרשים בניהול הסיכונים לאור שינויים בשוק ובפעילות החברה., בנושא
ככלל, הפורום מתכנס אחת  ריון על מבחני הקיצון שיש לבחון.כמו כן, הפורום דן וממליץ לועדת ניהול סיכונים של הדירקטו

 לרבעון.
 
 

 סיכוני שוק ונזילות /מדידתמערכות דיווח
 

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

 
 

 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 

השקעה וגיוס מכשירים פיננסיים לא סחירים  רכישת מכשירים פיננסיים נגזרים בכל מגזרי ההצמדה; נקבעו, כולליםש
.)פיקדונות/הלוואות מבנקים במגזרי ההצמדה(  
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 ניהול סיכונים )המשך(
 

 סיכון תפעולי
 

 רקע
 

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

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

  כגון: גניבה, קבלת טובות הנאה(מעילה( 
 )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 
 ש לא נאות במידע חסוי על לקוחות, כשל לקוחות, מוצרים ופרקטיקות עסקיות )כגון: פגיעה באמון הלקוח, שימו

 בתכנון מוצר(
 )נזק לנכסים פיסיים )כגון: טרור, ונדליזם, אסונות טבע 
 )הפרעות בפעילות העסקית וכשל מערכות )כגון: כשל חומרה או תוכנה, בעיות תקשורת 
  עם ספקים(.ביצוע, הפצה ותהליכי ניהול )כגון: שגיאות בהכנסת נתונים, דיווח לא מדויק, מחלוקות 
  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 
 ינו, הדוח הכספי על מכלול הגילויים והביאורים הנכללים במסגרתו(. ישיר או בעקיפין על הדיווח הכספי בכללותו )דהי

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

 שימוש בכרטיסים גנובים, בכרטיסים מזויפים ובפרטי כרטיסים בערוצי האינטרנט. 
במסגרת פעילות החברה כסולקת עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מעסקאות נדחות, בהן כן, -כמו

 רה הינה חשיפה תפעולית במהותה. מתקיים כשל תמורה ללקוח וחדלות פירעון של בית העסק הנסלק. חשיפת כשל תמו
ת פעילותה של החברה באופן תכחברת כרטיסי אשראי המנפיקה כרטיסי אשראי וסולקת עסקאות בכרטיסי אשראי, מושת

מהותי על מערכות המידע שלה. לאור האמור, חשופה החברה לסיכונים תפעוליים בתחום מערכות המידע בהיבטי אבטחת 
 ת מידע ובממשקי צד ג'.מידע, תשתיות, תלות במערכו

 
 התפעוליים המטרות והמדיניות של ניהול הסיכונים

 

 שמטרותיה ,דירקטוריון החברה שהתווהניהול סיכונים תפעוליים חשיפה ומתבסס על מדיניות  בכאל הסיכון התפעוליניהול 
 ; קיוםבקבוצת כאל שוטפת ובקרה החשיפה מזעור, השוטף ניטורם, הערכתם, הסיכונים זיהוידרכים אחידות ל קביעתהינן: 
 ;תעדוף הטיפול בסיכונים התפעוליים השוניםהתפעוליים;  הסיכונים בניהול תומך אשר בחברה ותפקודי ארגוני מבנה

 .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. 

ניית מערכות ב; פיתוח מנגנוני בקרה ומעקב אחר עסקאות לצורך זיהוי ואיתור עסקאות חשודותפועלת להחברה 
היערכות להגברת רמת האבטחה ; הסתברותיות וצמצום מספר העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה

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

סיכונים תפעוליים , מציג את החשיפות לאחת לרבעון לפחות מסמך החשיפות התקופתי, המוגש לועדת הדירקטוריון
 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.
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מתמשכים למיפוי מכלול הפעילויות והסיכונים הגלומים בהם ובחינת קיום מנגנוני  תפעולייםהחברה מבצעת סקרי סיכונים 
העולים מהסקרים פערים . ככלל, מבוצעים סקרי הסיכונים בחברה בהתייחס לתהליכים עסקיים שונים. בקרה נאותים

ת מרוכזת להפחתת בחברה מתוחזקת תוכני - למתודולוגיה סדורה הפחתת סיכוניםלתוכנית במסגרת מועברים לטיפול 
סטאטוס תוכנית  סיכונים, המיושמת באופן שוטף על פי תעדוף הסיכונים ועל בסיס מתודולוגיה לניהול תוכניות הפחתה.

 ההפחתה מוצג לדירקטוריון במסגרת דוח החשיפות הרבעוני. 
 

 הפקת תהליך של וקיומו", עונפג כמעט" מסוג אירועים כולל, כשל אירועי של החברה פועלת לשיפור וחיזוק תרבות דיווח
 .יעיל לקחים

 
 המבנה והארגון של פונקצית ניהול הסיכון הרלבנטית

 

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

 
 מעגל הבקרה הראשון

 ככלל, כל יחידה בחברה אחראית על ניהול הסיכונים התפעוליים בתחום פעילותה. –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.
 

 מעגל הבקרה השני
ובקרה אחראי על גיבוש מתודולוגיה ומדיניות ( ERM)ל הסיכונים הראשי באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל מנה

, לרבות לעניין אופן זיהוי, מדידה והערכת הסיכונים והבקרות, אופן הטיפול בתחקירי לניהול הסיכונים התפעוליים בכאל
 אירוע, ספי דיווח המצריכים דיווח לדירקטוריון בעת התממשות אירוע כשל ועוד. 

 
 סיכון תפעולי –הוראות ניהול בנקאי תקין 

 
ן לניהול הסיכון התפעולי. ההוראה הוראת ניהול בנקאי תקיאת פרסם הפיקוח על הבנקים  2112פברואר בחודש 

עקרונות לניהול נאות של סיכון תפעולי" ) 2111מבוססת על הנחיות וועדת באזל מיוני 
(. על פי ההוראה נדרשים התאגידים הבנקאיים לאמץ גישה לניהול הסיכונים 

קווי הגנה. בנוסף, טיוטת ההוראה דורשת מעורבות ישירה של הדירקטוריון  התפעולים המבוססת על שלושה
וההנהלה הבכירה של התאגיד הבנקאי לרבות, באמצעות הטמעת קוד אתי וגיבוש מסגרת עבודה לניהול הסיכון 

כות חברת האם, ובכלל זה החברה, נער ובקרה והפחתת הסיכון(., דיווח התפעולי )לזיהוי והערכת הסיכון, ניטור
 .2113בינואר  1ליישום ההוראה, אשר תיכנס לתוקפה ביום 

 
 הסיכון הקיברנטי

, פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר שנועד להסדיר את הגילוי שנדרש בדבר סיכוני אבטחת 2112בדצמבר  5. ביום כללי
( בחודש מידע ותקריות קיברנטיות, בהתבסס על הנחיות גילוי שפרסמה רשות ניירות ערך האמריקאית )

. זאת, על רקע התלות הגוברת של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בטכנולוגיות מחשב 2111אוקטובר 
לניהול פעולותיהם, שבעקבותיה גברו סיכוני אבטחת המידע, הבאים לידי ביטוי בתקריות קיברנטיות תכופות וחמורות 

יותר.

ת סיכון ליכולתו של חברת כרטיסי אשראי לבצע רישום, עיבוד, בהתאם לחוזר, במידה שתקריות קיברנטיות מהוו
סיכום ודיווח מידע באופן נאות, חברת כרטיסי האשראי תביא אותן בחשבון בקביעה אם קיימת חולשה מהותית 

באפקטיביות הבקרות והנהלים לגבי הגילוי.

 ואילך. 2112בדצמבר  31הגילוי כאמור נכלל החל מהדוחות ליום 

( מוגדרים כאיומים העשויים לגרום ככלל, איומים במרחב הקיברנטי ) רחב הקיברנטי.איומים במ
להשבתה, מניעת שירות מהותי, פגיעה מהותית בסודיות ושלמות המידע וביצוע פעילות עוינת והונאות. בתקופה 

 בט תחכומן.האחרונה אנו עדים להחמרה כלל עולמית באיום זה, הן מהיבט היקף ההתקפות והן מהי

שהשפיעו מהותית על המוצרים או במרחב מערכות החברה לא היו תקרית קיברנטית אחת או יותר  2112בשנת 
יחד עם זאת, התרחשו מספר תקריות  השירותים של החברה, על קשריה עם לקוחות או על התנאים התחרותיים.

ונים, ובכלל זה כרטיסי חיוב שהונפקו על ידי קיברנטיות בהן נחשפו פרטיהם של לקוחות המחזיקים בכרטיסי חיוב ש
מודעות לאבטחת החברה, כתוצאה מפריצה לאתרי בתי עסק בהם נשמרו נתונים אלו. בעקבות כך, חל גידול ניכר ב

   תהליכים שתכליתם שיפור רמת המוכנות לאבטחת המידע.ונעו וה ,המידע ואבטחת מערכות המידע
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על מנהל אבטחת מידע, הכפוף ישירות לראש אגף טכנולוגיות עסקיות. מחלקת ובחברה פ - ותהליכיםמבנה 
אבטחת המידע, הכוללת מומחי תוכן שונים מעולם אבטחת המידע ואחראית, בין היתר, להגדיר מכלול הפעולות 

מערכות אחרות, כדי להגן והאמצעים הננקטים והמיושמים במערכת מידע, המתופעלת באופן עצמאי או במשולב עם 
עליה מפני פגיעה בזמינותה ובשרידותה, מפני חשיפה ושינוי במזיד או בשוגג של המידע, ומפני פגיעה בשלמות 

 המידע ובאמינותו.

מימוש יעדי אבטחת המידע מתבצע באמצעות יישום שורה של אמצעי הגנה ובקרה. החל מקווי מדיניות ונהלים, 
 ות, התקנת טכנולוגיות הגנה, וכלה בשיטות לניטור וטיפול באירועי אבטחה.קביעת תחומי אחריות וסמכ

סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה למערכות החברה מבוצעים ע"י חברות חיצוניות בלתי תלויות המתמחות בתחום 
מון . תדירות עריכת הסקר על כל מערכת, נקבעת בהתאם לקריטיות המערכת והסיכון הטאבטחת מידע וסיכוני 

 וצעוב , במסגרתובתרגול התמודדות עם תרחישי תקיפה מבוססי אינטרנט  2112החברה בשנת  בה. בנוסף החלה
פעילות והיא השגרת מהווה חלק אינטגראלי מלקחים לשיפור המוכנות. מתכונת התרגולים ופקו מספר תרגילים וה

משפיעה על הנהלים, התרבות הארגונית והכלים המשמשים להתגוננות. 

החברה מפעילה מוקד אבטחת מידע, ובאחריותו בין השאר, לזהות ולהתריע על כל פעילות  - הגנה על אתרי החברה
אתרי הפעולות של החברה אשר מספקים שירות ללקוחות ברשת האינטרנט מוגנים . שמטרתה לפגוע באתרי החברה

נה מנוטרות ומדווחת למוקד אבטחת תקשורת. כל שכבות ההגו במספר שכבות הגנה הכוללות רכיבי אבטחת חומרה
המידע, החברה נוקטת בפעילות שוטפת, להגברת המודעות ושיפור התרבות הארגונית בהיבטי אבטחת מידע, 

 הכוללת בין השאר, הדרכות, הפצת מסמכי מדיניות, מנשרים, ואביזרי שיווק.

ת. תובנות אלה, יחד עם סקרי אבטחת כחלק מניהול הסיכון, החברה מתחקרת אירועים שונים ומפיקה לקחים ותובנו
 מידע מאפשרים לחברת למפות פערים לטיפול ולהגדיר קדימויות בטיפול, על בסיסם נבנות תוכניות העבודה.

 
 טבלת גורמי סיכון 

 
התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בישראל נדרשים לכלול בדוח טבלת גורמי סיכון אשר ידורגו 

ל פי השפעתם על עסקי התאגיד הבנקאי: השפעה גדולה, בינונית או קטנה. טבלה זו מתייחסת בקטגוריות הבאות ע
 .כאללסיכונים ברמת קבוצת 

 
קיים קושי רב בהערכת הסיכונים והשפעתם. בכדי להעריך את השפעתו של סיכון, נדרש להניח הנחות בדבר עוצמת 

לאור כל האמור לעיל, יש לנקוט משנה זהירות בבחינת האירוע העתידי ובדבר ההסתברות שאירוע כזה אכן יקרה. 
 גורמי הסיכון והערכת השפעתם, ובעריכת השוואות בעניין זה בין חברות האשראי.

 
הערכת הסיכונים והשפעתם, כפי שתובא בטבלה להלן, הינה הערכה סובייקטיבית של הנהלת החברה. לצורך 

 ל הסבירות להתממשותם, כדלהלן:הערכה זו הוגדרה השפעתם של הסיכונים, תוך שקלו
 
 ההשפעה הוגדרה כגבוהה במידה והתממשות הסיכון עלולה לגרום לפגיעה מהותית בפעילות החברה;  -
 ההשפעה הוגדרה כבינונית במידה והתממשות הסיכון עלולה לפגוע ביעדיה העסקיים של החברה;    - 

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

 
  תיאור הסיכון השפעת הסיכון  גורם הסיכון

    
 השפעה כוללת  .1

 של סיכוני אשראי
סיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה כתוצאה מהרעה  נמוכה

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

חשיפה המתייחסות, בין השאר, לסוגי הלווים, מגזרי 
 פעילות, בטחונות, בקרות אשראי ועוד.
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 סיכון בגין איכות  1.1
 לווים ובטחונות

  נמוכה

    
סיכון בגין ריכוזיות  1.2

 ענפית
  נמוכה

    
סיכון בגין ריכוזיות  1.3

 לווים/קבוצת לווים
  נמוכה

    
השפעה כוללת של  .2

 סיכוני שוק
סיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה הנובע משינויים  נמוכה

בפרמטרים כלכליים שונים המשפיעים על ערך נכסי 
 החברה או התחייבויותיה. 

    
  נמוכה סיכון ריבית 2.1
    

  נמוכה סיכון אינפלציה 2.2
    

  נמוכה סיכון שערי חליפין 2.3
 

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

פנימיים, אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים. 
החברה בוחנת באופן שוטף הן את החשיפה לסיכון 
התפעולי ואירועי התממשותו, מיישמת בקרות על 
התהליכים השונים ופועלת להבטחת יכולות השרידות 

ת למיפוי וכימות מלאים פועלוההתאוששות שלה. החברה 
של כלל הסיכונים התפעוליים. העלייה בהערכת הסיכון 

ל"גבוהה"( נובעת מהחמרת  2111גבוה" בשנת -)מ"בינוני
 אמות המידה בהערכת איכות ניהול הסיכון.

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

הסכם או כתוצאה מתביעות משפטיות משפטי קיומו של 
 כנגד החברה.

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

המיושמות על ידה הינן טובות. הירידה בהערכת הסיכון 
בינונית"( נובעת -"נמוכה-ל 2111)מ"בינונית" בשנת 

לאור העמקת  משיפורים שחלו באיכות ניהול הסיכון
 .2111משפטי שהוקם בשנת -פעילות האגף לייעוץ

    
סיכוני חקיקה  .6

 ורגולציה
שינויים בחקיקה וכן התפתחויות רגולטוריות שונות  בינונית

מכוחם מוטלות, בין היתר, מגבלות על פעילות החברה 
השקעות בסכומים מהותיים, אשר עלולות חויבות לו/או מ

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

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

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

 פיקוח ואחרים. 
החברה פועלת למזעור סיכון זה על ידי פיקוח ובקרה 
שוטפים על יישום הוראות ונהלים מול לקוחות, ספקים 

 . ועובדים
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 ניהול סיכונים )המשך(
 

 סיכונים נוספים הרלוונטים לחברה:
טכנולוגיית  סיכון .8

 המידע
סיכון להפסד תפעולי כתוצאה מאי נאותות או כשל של  בינונית

מערכות ותהליכים תפעוליים בעולמות טכנולוגיות 
המידע, לרבות עולם אבטחת המידע והסיכונים 

. החברה בוחנת באופן שוטף הן את החשיפה הקיברנטיים
לסיכון ואירועי התממשותו, מיישמת בקרות על התהליכים 
השונים ופועלת להבטחת יכולות השרידות וההתאוששות 
שלה. החברה פועלת למיפוי וכימות מלאים של כלל 
סיכוני טכנולוגיות המידע וכן לביצוע מבדקי חדירה וסקרי 

                             סיכונים קיברנטיים.      
    
הסיכון לפגיעה מהותית ברווחיות הקבוצה, בנזילות או  גבוהה -ת בינוני אסטרטגיסיכון  .1

במוניטין שלה לאורך זמן, בשל שינויים מהותיים בסביבה 
  העסקית, הכלכלית והתחרותית, בה פועלת הקבוצה.

 

 

 IIבאזל 
 

 כללי

על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות שונות. החלטותיה והמלצותיה  1519ועדת באזל הינה גוף בינלאומי אשר נוסד בשנת 
של הועדה, אף שאין להן תוקף משפטי מחייב, קובעות את עקרונות הפיקוח לפיהם יפקחו הגופים המפקחים על המערכות 

פרסמה ועדת באזל המלצות חדשות שנועדו להבטיח את  2119הבנקאיות בחלק ניכר ממדינות העולם. בחודש יוני 
התפרסם נוסח  2116"(. בחודש יוני IIהרגולציה הראויה בנושא הלימות ההון של הבנקים במדינות השונות )להלן: "באזל 

, שכללה דרישות I, המכונה באזל 1599מחליפות את ההוראה הקודמת משנת  IIסופי ומעודכן של ההוראות. המלצות באזל 
 , כדי לכלול דרישות הון גם בגין סיכוני שוק. 1556הון בגין סיכוני אשראי והורחבה בשנת 

את  IIכיוונה בעיקרה להקצאת הון בגין סיכוני האשראי וסיכון השוק, מרחיבה הוראת באזל  Iבעוד שהוראת באזל 
ל הסיכונים. זאת, במטרה להגדיל את יציבות המוסדות ההתייחסות גם לסוגי סיכון נוספים, ושמה דגש רב על איכות ניהו

, בנוסף לשינוי מהותי IIהפיננסים גם באמצעות הטמעה של תרבות ניהול ובקרה של סיכונים. לפיכך כוללת הוראת באזל 
 באופן חישוב ההון )הנדבך הראשון של ההוראה( גם שני נדבכים נוספים, כמפורט להלן.

 
 שראליישום המלצות ועדת באזל בי

על פי "הגישה  -" בישראל IIפרסם המפקח על הבנקים כללים ליישום הנחיות "באזל  2111בדצמבר  31ביום 
 .2115בדצמבר  31הסטנדרטית", במסגרת הוראת שעה בדבר "מסגרת עבודה למדידה והלימות הון", שתחילתה ביום 

 בנויות משלושה נדבכים:  IIהוראות באזל 

  מגדיר את אופן חישוב יחס ההון לרכיבי הסיכון. מטרתו להרחיב ולשפר את  -הון מזערי דרישות ל -הנדבך הראשון
מסגרת המדידה לחישוב דרישות ההון המזערי בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון תפעולי

3
. תהליך החישוב של 

אגיד הבנקאי שיקול הלימות ההון לפי הנדבך הראשון מבוסס על מערכת קשיחה של הנחיות, אשר אינה מאפשרת לת
 דעת סובייקטיבי.

 
  

 .I באזל פי על נדרשה לא תפעולי סיכון בגין הון הקצאת 3
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  הנדבך השני- ( הערכה פיקוחיתSREP - 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 

-במסגרת תהליך ה. Internal Capital Adequacy Assessment Process "(ICAAP)" -להבטחת הלימות ההון 
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 
לולים בנדבך השני מורכבים מסיכונים, הנדרשת אל מול סיכונים אלה )הערכת נאותות ההון(. הסיכונים הנוספים הכ

שאינם מטופלים במסגרת הנדבך הראשון, אשר ניתן לחשב את היקף החשיפה אליהם ואת הקצאת ההון הנדרשת 
בגינם על בסיס כמותי )כגון: סיכון ריכוזיות, סיכון ריבית בתיק הבנקאי

4
( ומסיכונים איכותיים, אשר נבחנים במסגרת 

עסקי וכו'(. כמו כן במסגרת  -ות ההונית )כגון: סיכון מוניטין, סיכון ציות, סיכון אסטרטגי הבחינה הכוללת של הנאות
הנדבך השני נדרשים התאגידים הבנקאיים לערוך תרחישי קיצון לבחינת מצב ההון. תהליך זה של הערכת הנאותות 

 ההונית יתבצע באופן קבוע ועל בסיס שנתי.
כחלק מקבוצת דיסקונט, כאשר מסמך סופי מוגש לחברת  ICAAP -ליך האת תה השלישיתהחברה יישמה זו השנה 

 .האם ועיקריו נכללים בדוח השנתי המוגש על ידה לבנק ישראל
 .IIנוסף בגין נדבך  1%-ו Iבגין נדבך  9%-המפקח על הבנקים קבע כי יחס ההון המזערי הכולל לא יפחת מ

  נדרשים לתת גילוי נאות ולהרחיב את הדיווח לציבור בדבר התאגידים הבנקאיים  -"משמעת שוק"  -הנדבך השלישי
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.
 

 בחברה  IIיישום דרישות באזל 
  הנדבך הראשון

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

  בהתאם לגישת "האינדיקאטור הבסיסי",  חושבה 2112בספטמבר  31עד ליום הקצאת ההון בגין סיכונים תפעוליים
הון בהתאם הקצאת המחושבת  2112בדצמבר  31החל מיום לפיה מכפילים את ההכנסה הגולמית במקדם קבוע. 

  לגישה הסטנדרטית, לפיה ההכנסה הגולמית מקווי עסקים שונים תוכפל במקדם שונה לכל קו עסקים.
 

 הנדבך השני
 כללה:  2112ליישום הנדבך השני בשנת  חברההיערכות ה

 ביצוע הליך ה- ICAAP 2111בדצמבר  31, על בסיס נתוני. 

 ( המשך גיבוש תהליך הערכת נאותות ההוןICAAP לרבות שיפור תהליכים ומתודולוגיות, לאור תובנות ומשוב מתהליך ,)
 , בהתאם למדיניות הקבוצתית.SREP-ה

  הסיכונים על בסיס אימוץ והתאמת מסמכי המדיניות חברת האם.גיבוש ועדכון מסמכי המדיניות של ניהול 
 

 הנדבך השלישי
" מרחיבות את דרישות הגילוי, האיכותי והכמותי, בנושא ניהול החשיפות לסיכוני אשראי, סיכוני שוק IIהוראות "באזל 

 והסיכון התפעולי. 
גילוי איכותי וכמותי אודות הסיכונים השונים הובא לעיל בפרק "החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם". מידע איכותי וכמותי 

 שנכללו הגילוי דרישות מכלול בין קושרת אשר טבלה מובאתלהלן וח השנתי. נוסף מובא בפרק זה, וכן בחלקים נוספים בד
  .הנדרש המידע נכלל בהםוהסעיפים  השעה בהוראת

 
 III באזל

, נדרשים התאגידים וכחלק מאימוץ עתידי של הנחיות באזל  2112במרס  29במכתבו של המפקח על הבנקים מיום 
, אשר 2115בינואר  1יום החל מ 5%-חברות כרטיסי האשראי לעמוד ביחס הון ליבה שלא יפחת מוהבנקאיים בישראל 

ולהתאמות שייקבעו על ידי המפקח על הבנקים. יחושב בהתאם להנחיות באזל 

  

 ניהול במהלך הנוצרות החשיפות את אומד זה סיכון. הבנקאי בתיק הריבית סיכון את גם אלא הסחיר בתיק הריבית סיכון את רק לא להעריך הבנקים נדרשים השני בנדבך 4
.התחייבות וכתבי תפיקדונו ובגיוס ערך ניירות ברכישת, אשראים במתן הפעילות בו וכלולה הקבוצה של הריבית סיכוני מרבית את הכוללהחברה  של וההתחייבויות הנכסים
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הבנקאית מסך הנכסים המאזניים במערכת  21%ה לפחות תאגידים בנקאיים מסוימים שסך נכסיהם המאזנים מהוו
 .2111בינואר  1 , וזאת החל מיום11%של  ליבה מינימלי בשיעוריחס הון לעמוד ב יידרשובישראל, 

תאגידים בנקאיים להמשיך ולחזק את איתנותם הפיננסית, במקביל הפיקוח על הבנקים ציין כי הוא מצפה מ
תאגידים הבנקים מצפה מ כמו כן, הפיקוח עלתוך הגדלה מדורגת של הון הליבה.  ,לתמיכתם בצמיחת המשק

 אם בעטיה לא יעמוד התאגיד הבנקאי ביעדי הון הליבה. ,בנקאיים להימנע מחלוקת דיבידנדים

בנושא מדידה  212הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ה שלפרסם הפיקוח על הבנקים טיוט 2112בדצמבר  31ביום 
בדצמבר  16מאמצת את המלצות מסגרת העבודה של וועדת באזל מיום  והלימות הון )להלן" "הטיוטא"(. הטיוטא

מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית". בטיוטא נקבעו, בין היתר,  , בנושא: "באזל 2111
ן דרישות מחמירות לרכיבים הכשירים להכללה בהון העצמי, יעדי הון מזעריים, התאמות פיקוחיות וניכויים מההו

 והוראות מעבר ליישום.

, על בסיס הנתונים למועד זה 2112בדצמבר  31ההנחיות שבטיוטא היו מיושמות ליום   להערכת החברה, אילו
.21.9%-ל 22.1%-, מ1.6%טן ב והוראות המעבר כפי שיחולו במועד תחילת יישום ההנחיות, היה יחס הון הליבה ק

שקלול יתרות מההון שלה כתוצאה מיישום הטיוטה צפויות לנבוע  להערכת החברה, ההשפעות העיקריות על הלימות
 הסיכון בגין מסים נדחים והכללת ההפרשה הקבוצתית במסגרת ההון המשני.

השפעת , הוראות המעבר שנקבעו בטיוטה, מאפשרות אימוץ מדורג של ההחמרות שנכללו בה. להערכת החברה
 הותית.על הלימות ההון של החברה אינה מ האימוץ המדורג
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 הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

    
הפניות לדוחות  הפניות לדוח דירקטוריון הנושא 

 כספיים
 עמוד ביאור עמוד פרק  

      
   19 פרק ניהול הסיכונים תחולת היישום .1
      
פרק מצב האמצעים ההוניים  מבנה ההון .2

 של החברה והשינויים בהם
 
13 

  

      
פרק מצב האמצעים ההוניים  הלימות ההון .3

 של החברה והשינויים בהם 
 

  IIפרק באזל 

 
13 
 
29 

 
 ב' 11

 
115 

      
חשיפת סיכון והערכתו  .4

 גילוי איכותי -
   19 פרק  ניהול הסיכונים

      
 סיכון אשראי  .5

 גילוי איכותי -
 פרק ניהול הסיכונים 

פרק הוראות הדיווח לציבור 
 -המפקח על הבנקים של 

המדידה והגילוי של חובות 
פגומים, סיכון אשראי 

 והפרשה להפסד אשראי
 

 
 
 
 
 
95 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 
 
 

111 

 סיכון אשראי  
 גילוי כמותי -

  IIפרק באזל 
נכסים בפרק התפתחות 

 ובהתחייבויות 

29 
 
5 

  

      
ניהול  -פרק ניהול הסיכונים  סיכון שוק וריבית .6

 וסיכון נזילותסיכוני שוק 
פרק השפעת שינויים 

היפותטיים בשיעורי הריבית 
 על השווי ההוגן

 
19 
 
 
32 

  

      
 -פרק ניהול הסיכונים  סיכון תפעולי .7

חשיפה וניהול של סיכונים 
 תפעוליים

 
 
21 

  

      
      
 

אשר פורסמה על ידי המפקח על  ,IIבאזל  של 3 נדבך לפי מסוימות גילוי דרישות יישום השעה בדבר הוראות
, קובעת את היקף הגילוי הנדרש בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים 2115באוקטובר  13הבנקים ביום 

וחברות כרטיסי אשראי. הנדבך השלישי עוסק במשמעת שוק, וכולל דרישות גילוי המיועדות לאפשר למשתמשי 
לגבי יישום מסגרת העבודה, ההון, חשיפות הסיכון,  הדוחות הכספיים להעריך מידע משמעותי שכלול בהם

תהליכי הערכת הסיכון, ובהתאם לכך להעריך את הלימות ההון של התאגיד בנקאי. דרישות הגילוי מתייחסות 
 .בע"מ דיינרס קלוב ישראל -האם בקבוצה עליה חלה מסגרת העבודה חברת ל
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 
 

 
 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

 
 במליוני ש"ח 

 נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי הנובע מחשיפות של:
   

 
 11  196  17  115  חובות של תאגידים בנקאיים

 *-  2  *-  2  חובות של תאגידים
 91  991  31  431  חשיפות קמעונאיות ליחידים

 3  32  3  31  הלוואות לעסקים קטנים
 1  12  2  11  נכסים אחרים

 61  613  61  676  סך נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי
 *-  6  1  6  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי הגישה הסטנדרטית

 25  211  21  228  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי לפי גישת קווי עסקים
 96  556  83  111  סך הכל נכסי סיכון ודרישות הון

 

 מיליון ש"ח. 1-* מייצג סכום הנמוך מ
 

 יחס ההון לרכיבי סיכון

 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

 
 באחוזים

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

 16.1  22.1  לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 

 16.1  22.1  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 5.1  1.1  יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
 

 .IIהחברה עומדת בהלימות ההון הנדרשת על פי כללי באזל  2112בדצמבר  31ליום 
 
 

 התפלגות חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי
 
 

 
 ¹חשיפת סיכון אשראי ברוטו

חשיפת סיכון אשראי ברוטו 
 ²ממוצעת

 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

 
 במליוני ש"ח 

 611  841  951  835  חייבים בגין כרטיסי אשראי
 2,591  2,861  2,669  2,181  ³והתחייבויות אחרות על חשבון לקוחותערבויות 
 9  35  12  51  אחרים 

 3,255  3,737  3,526  3,874  סך הכל 
 

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

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

 
 2112בדצמבר  31ליום 

 

מחזיקי 
 כרטיס 

בתי 
 ( 2אחר) עסק 

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 מאזני 

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 ( 3מאזני)

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 כולל 

 
 במליוני ש"ח 

 1,187  1,657  331  4  -  326  תאגידים בנקאיים
 4  2  2  -  -  2  תאגידים

 1,735  1,261  466  -  -  466  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 15  61  34  -  2  32  הלוואות לעסקים קטנים

 53  -  53  53  -  -  נכסים אחרים
 3,874  2,181  885  57  2  826  סך הכל

 
 

 
 2111בדצמבר  31ליום 

 

מחזיקי 
 כרטיס 

בתי 
 ( 2אחר) עסק 

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 מאזני 

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 ( 3מאזני)

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 כולל 

 
 במליוני ש"ח 

 1,159  1,991  313  1  -  312  תאגידים בנקאיים

 1  6  1  -  -  1  תאגידים
 1,621  1,123  959  -  -  959  חשיפות קמעונאיות ליחידים

 52  59  39  -  -  39  הלוואות לעסקים קטנים
 12  -  12  12  -  -  נכסים אחרים

 3,526  2,669  962  13  -  995  סך הכל
(1)

יתרת חוב  רשומה לאחר מחיקות, לפני הפרשות ולפני מפחיתי סיכון. 
(2)

נדחים. פיקדונות בבנקים ומיסים 
(3)

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

 (1פיצול התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפירעון )
 

 
 2112בדצמבר  31ליום 

 
 סיכון אשראי מאזני

 

מחזיקי 
 אחר כרטיס

פריטים 
שאינם 
 כספיים

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 מאזני

סיכון 
אשראי 

 חוץ מאזני

סה"כ 
סיכון 

 אשראי
 כולל

 
 במליוני ש"ח 

 3,716  2,181  717  -  41  676  עד שנה
 135  -  135  -  -  135  מעל שנה ועד חמש שנים

 *-  -  *-  -  -  *-  מעל חמש שנים
 11  -  11  11  -  -  ללא תקופת פירעון

 3,852  2,181  863  11  41  811  סך הכל חשיפות
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 

 
 2111בדצמבר  31ליום 

 
 סיכון אשראי מאזני

 

מחזיקי 
 אחר כרטיס

פריטים 
שאינם 
 כספיים

סה"כ סיכון 
אשראי 

 מאזני

סיכון 
אשראי חוץ 

 מאזני

סה"כ סיכון 
אשראי 

 כולל

 
 במליוני ש"ח 

 3,336  2,669  612  -  3  665  עד שנה

 191  -  191  -  -  191  מעל שנה ועד חמש שנים
 *-  -  *-  -  -  *-  מעל חמש שנים

 11  -  11  11  -  -  ללא תקופת פירעון
 3,526  2,669  962  11  3  995  סך הכל חשיפות

 
 הערות:

(1)
בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזים הצפויים בגין החשיפות, בהתאם לתקופות הנותרות  

החוזי של כל תזרים.למועד הפירעון 
, אשר פריסתן לתקופות מתבצעת עפ"י אומדן המתבסס על להפסדי אשראיהנתונים מוצגים בניכוי הפרשות 
 תקופות האשראי בגינו הן בוצעו.

 מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ*       
 
 

 סכומי חשיפה לפי משקלי סיכון
 

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

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

 
טבלת גורמי סיכון 

 

 
 לפני הפחתת סיכון אשראי*

 
 2112בדצמבר  31ליום 

 
1% 21% 51% 75% 111% 151% 

 
 במליוני ש"ח 

 1  -  3,717  -  -  -  קמעונאי
 -  -  15  -  -  -  עסקים קטנים

 -  4  -  -  -  -  תאגידים

 -  -  -  2  2  -  תאגידים בנקאיים

 -  53  -  -  -  -  נכסים אחרים

 1  57  3,812  2  2  -  סך הכל
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 טבלת גורמי סיכון 
 

 
 לאחר הפחתת סיכון אשראי*

 
 2112בדצמבר  31ליום 

 
1% 21% 51% 75% 111% 151% 

יתרות 
 סיכון

 
 במליוני ש"ח 

 431  1  -  1,733  -  -  -  קמעונאי
 31  -  -  15  -  -  -  עסקים קטנים

 2  -  4  -  -  -  -  תאגידים
 115  -  -  -  1,811  177  -  תאגידים בנקאיים

 11  -  53  -  -  -  -  נכסים אחרים
 676  1  57  1,828  1,811  177  -  סך הכל

 
 *    יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעונאית ליחידים אך מסווגת כחשיפה של

 אשראי. תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון      
 

 

טבלת גורמי סיכון 
 

 
 לפני הפחתת סיכון אשראי*

 
 2111בדצמבר  31ליום 

 
1% 21% 51% 75% 111% 

 
 במליוני ש"ח 

 -  3,265  -  -  -  קמעונאי
 -  51  -  -  -  עסקים קטנים

 1  -  -  -  -  תאגידים
 -  -  -  151  -  תאגידים בנקאיים

 12  -  -  -  -  נכסים אחרים
 15  3,356  -  151  -  סך הכל

 
טבלת גורמי סיכון 

 

 
 לאחר הפחתת סיכון אשראי*

 
 2111בדצמבר  31ליום 

 
1% 21% 51% 75% 111% 

יתרות 
 סיכון

 
 במליוני ש"ח 

 991  -  1,621  -  -  -  קמעונאי
 32  -  51  -  -  -  עסקים קטנים

 2  1  -  -  -  -  תאגידים
 196  -  -  1,699  151  -  בנקאייםתאגידים 

 12  12  -  -  -  -  נכסים אחרים
 613  15  1,112  1,699  151  -  סך הכל

 
 * יתרות מחזיקי כרטיס בנק בהסדר נכללות בחשיפה הקמעוניות ליחידים אך מסווגת כחשיפה של 

 תאגידים בנקאיים במסגרת הפחתת סיכון אשראי.   
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היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של השפעת שינויים 
 מאוחדת שלה ההחברה וחבר

 
שלה, למעט פריטים לא כספיים )לפני השפעת  וחברה מאוחדתשווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה 

 2112בדצמבר  31שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית( ליום 
 

 
 מטבע ישראלי

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד יוני ש"חבמיל  

 843  5  5  833  נכסים פיננסים

 658  4  15  631  התחייבויות פיננסיות

 185  1  (11) 114  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים

      
וחברה  השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של החברה

 המאוחדת שלה, למעט פריטים לא כספיים

 
 מטבע ישראלי

  
 שינוי בשווי הוגן

 צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח
מטבע 

 סך הכל סך הכל חוץ
סך הכל 
 באחוזים

 השינוי בשיעורי הריבית
 (1.2) -  185  1  (11) 114  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  185  1  (11) 114  אחוז 1.1מקביל של  גידול מיידי

 1.2 -  185  1  (11) 114  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 

 

שלה, למעט פריטים לא כספיים )לפני השפעת  וחברה מאוחדתשווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה 
 2111בדצמבר  31שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית( ליום 

 
 

 
 ישראלימטבע 

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח  

 915  9  3  919  נכסים פיננסים
 613  6  12  655  התחייבויות פיננסיות

 196  2  (5) 153  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 

 

של החברה וחברה השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן נטו של המכשירים הפיננסיים 
 המאוחדת שלה, למעט פריטים לא כספיים

 

 
 מטבע ישראלי

  
 שינוי בשווי הוגן

 צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח
מטבע 

 סך הכל סך הכל חוץ
סך הכל 
 באחוזים

 השינוי בשיעורי הריבית
 -  -  196  2  (5) 153  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  196  2  (5) 153  אחוז 1.1מקביל של  גידול מיידי

 -  -  196  2  (5) 153  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
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 קווי התפתחות כלכליים עיקריים
 
 2112קווי התפתחות עיקריים בארץ ובעולם בשנת  

 
 ואינפלציה חליפין שערי התפתחות 

 הורדת תהליך לצד, בעולם המובילים במטבעות המסחר ממגמת, בעיקר, השקל של החליפין שער הושפע 2112 בשנת
 בשנת הגז הפקת של הצפויה ההשפעה לגבי מההערכות החליפין שער הושפע, בנוסף. ישראל בנק ידי על הריבית

 השפעה". ענן עמוד" ומבצע האיראני הגרעין בנושא ההתפתחויות ובראשם, באזור פוליטיים הגיאו והאירועים 2113
 השקעות וזרם, מחד, לישראל חיובי נטו ריאליות השקעות זרם להמשך הייתה השקל של החליפין שער על נוספת

 התחזק התקופה בסיכום. השקל של החליפין בשער תנודתיות נרשמה, מכך כתוצאה. מאידך, שלילי נטו פיננסיות
 הרבעון במהלך כאשר(, 2111 שנת במהלך 1.1% של היחלשות) 2.3% של בשיעור, האמריקאי המטבע מול השקל

-וב 1.9%-ב הישראלי המטבע  התחזק, האפקטיבי הנומינלי השער ומול האירו מול. 9.6%-ב השקל התחזק הרביעי
 .בהתאמה, 1.9%

. 2111 בשנת 2.2% של בשיעור אינפלציה לעומת, 1.6% על עמד 2112 שנת במהלך לצרכן המחירים מדד עליית שיעור
. 1.5%-ב לצרכן המחירים מדד ירד הרביעי ברבעון כאשר, ספטמבר-ינואר החודשים במהלך נרשמה המדד עליית כל

 למחירי, מנגד. המזון ומחירי הדירה אחזקת מחירי, הדיור מחירי עליית היו 2112 בשנת לאינפלציה העיקריים הגורמים
 . למדד שלילית תרומה הייתה, ותקשורת תחבורה

 ומוניטרית פיסקלית מדיניות

 9.2% שהם, ח"ש מיליארד 35 של בסך( אשראי מתן ללא) הממשלתי הגרעון הסתכם 2112 בשנת  - פיסקלית מדיניות
 הגרעון ליעד בהשוואה, מזאת יתרה(. מהתוצר 3.3%) 2111 בשנת ח"ש מיליארד 29.6 של גרעון לעומת, תוצר אחוזי

 מגביית, רבה במידה נבעה מהיעד החריגה. ח"ש מיליארד 19.5 של  חריגה נרשמה 2112 לשנת התקציב בחוק שתוכנן
 יצוין. ח"ש מיליארד 2.2 של בסך, המקורי התקציב לעומת בהוצאות סטיה נרשמה, בנוסף. החזוי לעומת בחסר מיסים

 להגדיל שנועדו החלטות מספר התקבלו, ובמקביל, מעלה כלפי הממשלה של הגרעון יעד עודכן השלישי ברבעון כי
 .2112 ספטמבר מחודש החל, 11% של לשיעור מ"המע את להעלות הוחלט, היתר בין. המדינה הכנסות את

 
 של לרמה 2111 שנת בסוף 2.15% של מרמה, פעמים שלוש ישראל בנק ריבית ירדה 2112 בשנת  - מוניטרית מדיניות

 ההאטה רקע על, ויולי פברואר בחודשים התרחשו, 1.25% של בשיעור, ריבית הורדות שתי. 2112 שנת בסוף 2%
-אוגוסט בחודשים. האירו בגוש החוב במשבר ובפרט, הגלובלית הכלכלה במצב מהחמרה והחשש בישראל בצמיחה
 וברגיעה בגוש החוב במשבר מיידית להחרפה באשר בחששות הרגיעה בתמיכת, שינוי ללא הריבית נותרת אוקטובר
 ואי הקודמים לרבעונים דומה בקצב המשק צמיחת על הצביעו אשר באינדיקטורים גם כמו, הפיננסיים בשווקים
 בקצב נוספת להאטה סימנים  רקע על בעיקר, נוספת ריבית הורדת נרשמה נובמבר בחודש. הפיסקלית הודאות

 .המשק של הצמיחה

  ההון שוק

, בעולם המובילים המניות בשווקי המגמות רקע על בעיקר אביב תל של בבורסה במניות המסחר התנהל 2112 בשנת
 הצעדים רקע על גם כמו(, התקשורת בענף בפרט) במשק התחרות להגברת הצעדים של ההשלכות לצד

 מההתפתחויות במניות המסחר הושפע, כן כמו. המדיניות קובעי ידי על שננקטו(, הביטוח בענף בפרט) הרגולטוריים
 בעוד. המניות במחירי תנודתיות נרשמה, מכך כתוצאה(. האחרון ברבעון" )ענן עמוד" ומבצע האיראני הגרעין בנושא

 עלה השניה המחצית שבמהלך הרי, 2.6% של בשיעור הכללי המניות מדד ירד 2112 שנת של הראשונה שבמחצית
 9.5% של בשיעור המדד עלה התקופה בסיכום(. השלישי הרבעון במהלך נרשמה, ככולה רובה, העליה) 1.3%-ב המדד

 של העיקריים המדדים כל את הקיפו השנה במהלך המניות במחירי העליות כאשר(, 2111 בשנת 22.1% של ירידה)
 עלה 51-הבלוטק ומדד 23%-בכ עלה בנקים א"ת מדד, 5%-כ עד של עליות רשמו 111 א"ות 25 א"ת מדדי. הבורסה

 .16%-בכ
 1.6% של בשיעור( מדדים מוצרי כולל לא) וההמירים המניות של השוק ערך עלה, האמורות ההתפתחויות רקע על

 ערך ירד, 2111 בשנת כי יצוין. ח"ש מיליארד 619-כ על 2112 דצמבר חודש בסוף ועמד, 2111 שנת לסוף בהשוואה
 מיליארד 1.1-כ על 2112 בשנת עמדו והמירים במניות היומיים המסחר מחזורי. 21%-ב וההמירים המניות של השוק

 .אשתקד המקבילה בתקופה ח"ש מיליארד 1.1-כ לעומת, בממוצע ח"ש
 החוב איגרות בתשואות מהמגמות, בעיקר, הושפע 2112 בשנת בישראל הממשלתיות החוב באיגרות המסחר

 ההתפתחויות, בארץ הריבית הורדת תהליך לצד, זאת. המקומי השוק עבור Benchmark המהוות, ב"בארה הממשלתיות
 החוב איגרות של הכללי המדד עלה התקופה בסיכום(. השלישי ברבעון) הפיסיקלית הוודאות ואי באינפלציה

 של והמדד 1%-ב עלה השקליות הממשלתיות החוב איגרות מדד(. 2111 בשנת 5%) 1.5% של בשיעור הממשלתיות
 . 5.9%-ב עלה המחירים למדד הצמודות החוב איגרות
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 קווי התפתחות כלכליים עיקריים )המשך(
 

, זאת. הממשלתיות החוב באיגרות המסחר ממגמת, רבה במידה, 2112 בשנת נגזר הקונצרניות החוב באיגרות המסחר
 רקע על. חודק ועדת המלצות אימוץ של וההשלכות גדולים בהיקפים חוב במיחזורי מהחברות חלק של הצורך לצד

 לעומת, 11.2% של בשיעור ממשלתיות הלא החוב איגרות של הכוללת התשואה מדד עלה, האמורות ההתפתחויות
 הצמודות חוב איגרות במדד 11.3% של בשיעור עליה שיקפה במדד העליה. 2111 בשנת 1%-כ של בשיעור ירידה
 של בשיעור עליה נרשמה, במקביל. ח"למט הצמודות החוב איגרות במדד 1.3% של בשיעור ועליה המחירים למדד
 הממשלתיות החוב לאגרות הקונצרניות החוב איגרות בין התשואות במרווח כי יצוין. השקלי בונד-התל במדד 1.2%

 .משמעותית ירידה 2112 שנת במהלך נרשמה
 2.9% של ירידה, ח"ש מיליארד 35.1 של בסך הקונצרניות החוב איגרות באמצעות ההון גיוסי הסתכמו 2112 בשנת

 עליה) 9.9% של בשיעור 2112 בשנת עלה לסוגיהן החוב איגרות של כוללת לתשואה המדד כי יצוין. 2111 שנת לעומת
 9.1-ל, 5%-כ של בשיעור עליה 2112 בשנת נרשמה החוב באיגרות היומיים המסחר במחזורי(. 2111 בשנת 2.5% של

 על עמדו והם, 96% של בשיעור, חדה ירידה נרשמה מ"במק היומיים המסחר במחזורי, מנגד. בממוצע ח"ש מיליארד
 .בממוצע ח"ש מליון 639

 
 

 הקודמותמגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים 
 

 התפתחויות במגזרי פעילות
 

 לקבוצה שני מגזרי פעילות עיקריים: מגזר הנפקה ומגזר סליקה. 

 מגזר הנפקת כרטיסי אשראי
 

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

 
 את כרטיסי האשראי המונפקים על ידי החברה ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות:

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

מנפיקה  כרטיסים אלההבנק, כרטיסי אשראי ללקוחות אותם בנקים. בבמשותף עם ולפיהם תנפיק, 
ומתפעלת החברה את כרטיסי האשראי שהונפקו כאמור, והבנקים הם שמעמידים אשראי ללקוח 

החברה נושאת בתפעול הכרטיסים ובעלות נזקי זיוף  והנושאים בסיכון האשראי הכרוך בכרטיסים.
וגניבה.

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

החברה כרטיס אשראי ללקוח בהנפקה ישירה )בין באמצעות מועדון לקוחות ובין ללא חברות 
הנובע מהפעילות  כוללבמועדון כלשהו(, והיא אשר מעמידה את האשראי ללקוח ונושאת בסיכון ה

המתבצעת בכרטיס.

 י ציעה החברה ללקוחותיה, מעמידה החברה ללקוחותיה מחזיקמבמסגרת הרחבת סל המוצרים ש
(, הלוואות לשימושים שונים, ומעמידה לרשותם בתכרטיסי אשראי חוץ בנקאיים )באמצעות חברה 

תוכניות אשראי מגוונות ופריסות תשלומים בקשר עם עסקאות שהם מבצעים באמצעות כרטיסי 
האשראי שבידם, כגון, עסקאות קרדיט, חיובים נדחים, פריסת התשלום החודשי לפני ואחרי מועד 

שיכת מזומן בתשלומים וכיו"ב. החיוב, מ
 

 מגזר סליקת כרטיסי אשראי

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

ין שוברי עסקאות כרטיסי אשראי בבית העסק. כאמור, החברה, כסולק, מחויבת לזכות בתי עסק בג
עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק. התחייבות זו, המותנית בעמידת בית העסק בנהלי 
התפעול הקבועים בהסכם ביניהם, הינה ליבת פעילות הסליקה. עבור שירותי הסליקה גובה הסולק 

מבית העסק עמלה )להלן: "עמלת בית עסק"(.
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 )המשך( מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

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

עד הזיכוי בהסכמי סליקה מגוון של תוכניות להקדמת מו ו,לבתי עסק הקשורים עימ ותמציע ותהחבר
. כמו כן מציעה החברה לחלק מבתי ןהרגיל, וזאת בתמורה לתשלום עמלות בגין הקדמת התשלום על יד

העסק עימם היא קשורה מקדמה על חשבון יתרות הזיכויים העתידיים שהם צפויים לקבל בגין שוברי 
עסקאות רגילות.

 
השווקים העיקריים ודרכי ההפצה שלהם

 
 מגזר ההנפקה

, הבנקים שבהסדריווק וההפצה במגזר ההנפקה מתבצעת במספר מישורים: הידוק שיתוף הפעולה עם פעילות הש
שיתופי פעולה נרחבים  ;הווים עבור החברה "רצפת גיוס" ללקוחות המזמינים באמצעותם כרטיסי אשראי בנקאייםהמ

מועדונים אלו  חוץ בנקאיים.מועדוני לקוחות מהווים "רצפת גיוס" נוספת, באמצעותם מגייסת החברה לקוחות עם 
מרכיבים קבוצות ייחודיות של לקוחות, הנהנות מהטבות המותאמות להן. בנוסף, מציעה החברה ללקוחותיה מבצעיים 
אטרקטיביים בשיתוף פעולה עם בתי עסק מובילים במשק הישראלי, ומקיימת מספר ערוצי פרסום ושיווק באמצעות 

 יוור ועוד. רשת האינטרנט, פרסום טלוויזיוני, ד
 

 מגזר הסליקה
 

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

  .הראשוני סליקההבית העסק גם לאחר ההתקשרות בהסכם ם ע אנשי קשרמשמשים כמכירות של החברה, אשר 
 

 ים המגזריםתנאי התחרות בהן פועל

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

 
 הראשון לישראל בע"מ בינלאומיהובהחזקה של הבנק  לישראל בע"מ בנק דיסקונט בשליטת - כאל.
 בע"מ בנק הפועלים הנמצאות בשליטתהמורכבת מקבוצת חברות פרטיות  - ישראכרט.
 ניהול השקעות  –לישראל בע"מ ובהחזקת קנית  בנק לאומי חברה פרטית בשליטתשהינה  - לאומי קארד

 ומימון בע"מ.

 מגזר ההנפקה

באמצעות  הםאת חלק הארי מהצריכה השוטפת של במטרה כי לקוחותיה יבצעו מתחרה החברה  -בנדבך ההנפקה 
כרטיסים שהחברה הנפיקה, תוך הגדלת כמות כרטיסי האשראי המונפקת על ידי החברה, וכך ליהנות מעמלות בגין 

תיה פלטפורמה רחבה של מוצרי החברה מציעה ללקוחועסקאות המבוצעות בכרטיס ומריבית בגין העמדת אשראי. 
 אשראי המותאמים להם ומקיימת שיתופי פעולה עם גורמים מובילים במשק לשם מתן הטבות ללקוחותיה.

 
 חברות כרטיסי אשראי בארץ פועלות תחת המותגים הבאים: 

 

  כמו  , בבלעדיות(.החברהכאל: מנפיקה כרטיסי אשראי של "ויזה" וכרטיסי אשראי של "דיינרס" )באמצעות
.כרטיסי אשראי של "מסטרקארד" כאלכן, מנפיקה 

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

 נפקה של כרטיסי אשראי של "ויזה",פעילותה של ישראכרט בתחום הה היקף ,מאזןהחברה, למועד ה
מהווה את רוב אשר בתחום ההנפקה של כרטיסי אשראי של "מסטרקארד" מצומצם ביחס להיקף פעילותה 

הפעילות תחת מותג זה בישראל. "אמריקן אקספרס" מונפק על ידי חברה אחות של ישראכרט )בבלעדיות(. 
  כרטיסי אשראי של "ויזה" ו"מסטרקארד".לאומי קארד: מנפיקה
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 סליקהה מגזר

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

 
 השחקנים בתחום סליקת כרטיסי האשראי בישראל הינם: 

 

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

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

 
 גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות המגזרים

 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בענף כרטיסי האשראי הינם:
מערך תפעולי הכולל מערכות מידע טכנולוגיות, תקשוב ותשתית מתקדמות .1
מערך מפותח ואפקטיבי של ניהול סיכונים .2
 הון אנושי איכותי ומנוסה .3

 
 גורמי ההצלחה הקריטיים הספציפיים למגזר ההנפקה הינם:

הזכות להנפיק כרטיסי אשראי ממותגים מכח זיכיון מול הארגונים הבינלאומיים .1
שיתוף פעולה עם תאגידים בנקאיים .2
התקשרות בהסכמים להקמת מועדונים .3
יכולת להציע ללקוחות מוצרי אשראי נוחים ואטרקטיביים .9
היכולת ללוות כספים מגופים פיננסיים בתנאים נוחים .5

 
 ציפיים למגזר הסליקה הינם:גורמי ההצלחה הקריטיים הספ

הסכמי סליקה צולבת בין חברות כרטיסי האשראי בישראל .1
יכולת גיוס בתי עסק ושימורם באמצעות מערך שיווק נרחב .2
הצורך בקבלת רישיון מאת הארגונים הבינלאומיים לסליקת המותגים שבבעלותם .3
פעילה מערך כאמור פריסת מערך תקשורת שיאפשר את ביצוע הסליקה או התקשורת עם שב"א המ .9

בישראל
 

 שיטות עיקריות להתמודדות בתחרות
 

 לשם התמודדות עם התחרות בענף כרטיסי האשראי נוקטת החברה שורה של צעדים, וביניהם:
 .הקצאת משאבים רבים לניהול מערך שירות מיומן ונרחב ללקוחות החברה (א)
 .לקוחותיהמתן הטבות מגוונות למחזיקי כרטיסים אשר מחזקות את הקשר בין החברה לבין  (ב)
 מתן סל רחב של שירותים, אשר יש בו לענות על מגוון צרכים של בתי העסק עימם פועלת החברה. (ג)
  .פעילות שיווקיות וקידום מכירות (ד)

 
 גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה

 
 תפעולי הכולל מערכות מידע טכנולוגיות, תקשוב ותשתיות מתקדמות.מערך  .1
 הזכות להנפיק כרטיסי אשראי ממותגים מכוח זיכיון מול הארגונים הבינלאומיים. .2
 שיתוף פעולה עם תאגידים בנקאיים. .3
 יכולות גיוס לקוחות ושימורם באמצעות מערך שיווק נרחב. .9
 התקשרות בהסכמים להקמת מועדונים. .5
 ציע ללקוחות מוצרי אשראי נוחים ואטרקטיביים.יכולת לה .6
 מערך מפותח ואפקטיבי של ניהול סיכונים להם חשופה החברה. .1
היכולת של החברה ללוות כספים מגופים פיננסיים בתנאים נוחים. .9
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החברה כוללים, בין היתר, רגולציה ושיפורים טכנולוגיים הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של 
 המאפשרים אמצעי תשלום תחליפיים לכרטיסי אשראי.

 מחסומי כניסה לשוק
 

 מחסומי כניסה עיקריים בתחום ההנפקה:
הפעילות כמנפיק דורשת קיומו של מערך תפעולי רחב, מורכב ועתיר עלויות והשקעות, הכולל מערכות  -

מתוחכמות, לרבות מערכות לאבטחת מידע, שירות לקוחות ועוד.מידע ותקשורת 
נדרשת השקעה מסיבית ורציפה בערוצי שיווק, הפצה ומכירה, בפריסה כלל ארצית, על מנת להתחרות  -

בתחום ההנפקה. בפרט, יש ליצור רשת ערוצי הפצה לכרטיסי האשראי באמצעות התקשרות עם בנקים ו/או 
מועדוני לקוחות.

י גבוה, אשר נדרש לצורך גיוס מקורות לפעילות הפיננסית: קרי היכולת ללוות כספים בהיקפים חוסן פיננס -
גדולים מאד בתנאים עדיפים על התנאים המוצעים ללקוחות "רגילים" בשוק.

הכרה וחברות בארגונים הבינלאומיים החזקת השליטה במנפיק בידי תאגיד בנקאי, אשר נדרש לצורך  -
 .מוביליםהמנהלים את המותגים ה

היכולת להציג ערבות מהתאגיד הבנקאי השולט. -
קיום מערכת יעילה לדירוג סיכוני אשראי. -

 
 מחסומי כניסה עיקריים בתחום הסליקה:

כניסה לתחום סליקת כרטיסי האשראי כרוכה, בראש ובראשונה, בקבלת רישיון מהארגון הבינלאומי בעל  -
בלת רישיון כאמור נדרש מבקש הרישיון לעמוד בשורת מותג כרטיס האשראי אותו מבקשים לסלוק. לשם ק

סטנדרטים עסקיים ופיננסיים שיבטיחו את פעילותו, ולשלם אגרות לארגון הבינלאומי.
 תאגיד שיבקש להיכנס לתחום הסליקה יידרש לפרוס מערך תקשורת שיאפשר את ביצוע הסליקה  -

)או להתקשר עם שב"א, לה מערך מעין זה בישראל(.
 (.Billingיומה של מערכת מידע אמינה ויציבה לניהול ההתחשבנות )ק -

 
 םימוצרים תחליפי

 
בנוסף למוצרים תחליפים קלאסיים לשימוש בכרטיס אשראי, כגון שיקים, כסף מזומן והעברות בנקאיות, קיימים 

האמורים ובדומה מוצרים ושירותים נוספים שהינם תוצר טכנולוגיה מתקדמת, ואשר בניגוד לאמצעי התשלום 
 לכרטיסי האשראי, הם מאופיינים בנוחות ובזמינות:

 
שירות תשלומים באמצעות הטלפון הסלולרי; -
שירות הניתן לצורך ביצוע עסקאות באמצעות האינטרנט במסגרתו מתאפשרת העברת כספים מבלי לחשוף  -

אי של הלקוח/פרטי חשבון הבנק שלו )"ארנק דיגיטלי"(;את פרטי כרטיס האשר
מוצרי האשראי הניתנים באמצעות כרטיסי אשראי ישנם תחליפים בדמות מוצרי האשראי הרבים המוצעים ל -

בין באמצעות הבנקים ובין באמצעות גורמים אחרים )חברות פרטיות אשר נותנות אשראי חוץ  -במשק 
נים, וכולם בנקאי, לרבות "שוק אפור"(. בשוק ישנו מגוון רחב מאד של מוצרי אשראי, בעלי אפיונים שו

תחליפים האחד לשני. עם זאת, רוב הלקוחות ירכשו מוצר אשראי מתאגיד המוכר להם )קרי, מהבנק שלהם(, 
;ולכן כל לקוח רואה תחליפים שונים למוצרים המוצעים על ידי דיינרס

;מוצר תחליפי באפיק הסליקה הינו שירות ניכיון שיקים -
 מצויתחים כל העת לאור העובדה שהסחר באינטרנט מוצרים תחליפים בתחום הסליקה באינטרנט מתפ -

בהתפתחות מתמדת.
 

 לקוחות
 

בתחום הנפקת כרטיסי האשראי הינם לקוחות, אשר כרטיס האשראי הונפק  לקוחות החברהרוב  - בתחום ההנפקה
-דיינרס מייחדת כיום מאמץ מיוחד להגדלת שיעורם של הכרטיסים החוץתף עם הבנקים שבהסדר. להם במשו

במסגרת זו בנקאיים ופועלת להנפיק כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים במסגרת מועדוני לקוחות או כרטיסים ייחודיים. 
טיח בדיקות שונות ביחס אליהם, על מנת לנסות להב שבוצעודיינרס מנפיקה כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים ללקוחות 

  רעון אשראי נאותה מבחינה סטטיסטית.ייכולת פ
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לקוחות דיינרס בתחום סליקת כרטיסי האשראי הינם בתי העסק המכבדים כרטיסי אשראי מסוג  - בתחום הסליקה
או  11%ההנפקה, אשר הכנסות המגזר ממנו היוו נכון למועד פרסום הדוח, לא קיים לקוח במגזר הסליקה או  דיינרס.

 יותר מסך הכנסות המגזר.
 

 עונתיות
 

כיוון שעסקות בכרטיסי אשראי מבוססות בעיקרן על הצריכה הפרטית בישראל, העונתיות בתחומי ההנפקה והסליקה 
 של כרטיסי אשראי תלויה בעונתיות של הצריכה הפרטית בישראל.

 
 יעדים ואסטרטגיה עסקית 

 
 ום הנפקת כרטיסי האשראיתח

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

 בנקאי במועדוני הלקוחות הקיימים וכן באמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גופים שונים להקמת מועדוני לקוחות
 נוספים.  
כרטיסים חוץ בנקאיים, בעיקר כרטיסי אשראי עותי בתחום האשראי הצרכני. גיוס לשחקן משמדיינרסהפיכת 

תמצב עצמה כגוף הנותן שירותי  דיינרסמהווה תשתית לגיוס אשראי צרכני. בנוסף,  ",מתגלגל מסוג "
אשראי מגוונים )לרבות באמצעות כרטיסי אשראי(, ללא תלות בבנקים ותפתח מוצרים נוספים בתחום.

 
 תחום סליקת כרטיסי האשראי

 
הינה הפיכתה לחברת סליקה המשווקת סל מוצרים כולל לבתי העסק, תוך הגדלת נתח שוק  דיינרסאסטרטגיית 

לפיתוח ושיווק מוצרים נוספים שיוצעו על ידה לבתי עסק, בנוסף לניכיון והקדמת פועלת  דיינרסהסליקה. כמו כן, 
 תשלומים המוצעים כיום. 

 
להתפתחות בשנה הקרובהצפי 

 
 : דיינרסשינויים שהתרחשו לאחרונה או שעתידים להתרחש ועתידיים להשפיע על 

 העשויה להביא בירידה בעמלת הסליקה הנגבית על ידי החברההורדת העמלה הצולבת ,. 
 לסליקה )ראה פרק "חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי" להלן בדוחות  פתיחת שוק הישראכרט

הכספיים(, עשויה להשליך על פתיחת שוק "דיינרס" לתחרות.
 

 מגזרי פעילות

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

את פעילות החברה, בתפקידה כמנפיק, מאשרת לסולקים עסקאות המבוצעות מגזר זה כולל  – מגזר ההנפקה
באמצעות כרטיסי האשראי של הלקוח ואשר מוגשות ע"י בתי העסק אל הסולקים השונים. לאחר ביצוע 

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

 

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

 .אשראיבהסכם ביניהם. פעילות זו כוללת ניכיון שוברי עסקאות 
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 פעילות:מידע כמותי על מגזרי  .ב
 

 
 2112בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 מגזר הנפקה מגזר סליקה
סך הכל 

 מאוחד

 

 במליוני ש"ח 
    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 88  23  65  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  34  (34) הכנסות עמלות בינמגזרים

 88  57  31  סך הכל 

 41  48  1  הכנסות ריבית, נטו

 1  1  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 138  116  32  סך ההכנסות 
    הוצאות:

 3  3  -  בגין הפסדי אשראי

 16  12  4  הוצאות תפעול
 23  22  1  הוצאות מכירה ושיווק

 1  1  -  הוצאות הנהלה וכלליות

 1  1  -  תשלומים לבנקים

 28  28  -  דמי ניהול בינחברתי

 81  75  5  ההוצאותסך כל 

 58  31  27  רווח לפני מיסים

 18  11  8  הפרשה למיסים על הרווח

 41  21  11  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 23% 15% 63% תשואה להון    

 854  712  142  יתרה ממוצעת של נכסים 

 145  788  157  (1מזה: יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )
 672  111  561  יתרה ממוצעת של התחייבויות        

 
 .211-211 פרכפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מס -נכסי סיכון  (1)
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 2111בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 95  25  69  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  91  (91) הכנסות עמלות בינמגזרים

 95  65  29  סך הכל 
 99  99  -  הכנסות ריבית, נטו

 (1) (1) -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 136  112  29  סך ההכנסות 

    הוצאות:

 2  2  -  בגין הפסדי אשראי

 15  12  3  הוצאות תפעול

 15  15  -  הוצאות מכירה ושיווק

 *-  -  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 11  11  -  תשלומים לבנקים

 35  35  -  דמי ניהול בינחברתי

 91  19  3  סך כל ההוצאות

 55  39  21  רווח לפני מיסים

 16  11  6  הפרשה למיסים על הרווח 

 35  29  15  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 29.5% 15.1% 15.3% תשואה להון    

 661  563  59  יתרה ממוצעת של נכסים 

 959  129  126  (1מזה: יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )

 521  161  359  יתרה ממוצעת של התחייבויות        
 
 .211-211 פרהון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מסהכפי שחושבו לצורך הלימות  -נכסי סיכון  (1)

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

 

 

 2111בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 111  29  13  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  91  (91) הכנסות עמלות בינמגזרים

 111  15  26  סך הכל 

 31  31  -  הכנסות ריבית, נטו

 139  112  26  סך ההכנסות 

    הוצאות:

 6  6  -  בגין הפסדי אשראי

 15  16  3  הוצאות תפעול

 13  12  1  הוצאות מכירה ושיווק

 *-  -  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 12  12  -  תשלומים לבנקים

 91  31  11  דמי ניהול בינחברתי

 51  11  19  סך כל ההוצאות

 91  35  12  רווח לפני מיסים

 15  12  3  הפרשה למיסים על הרווח

 32  23  5  החברהרווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

 31.9% 21.1% 31.6% תשואה להון    

 552  919  19  יתרה ממוצעת של נכסים 

 911  112  115  (1מזה: יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )

 996  211  235  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 
 .211-211 פרתקין מסנכסי סיכון כפי שחושבו לצורך הלימות ההון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי  (1)

 
 מיליון ש"ח. 1-* מייצג סכום הנמוך מ

 
 

 התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות
 

, עליה 2111מיליון ש"ח בשנת  15, לעומת 2112בשנת מיליון ש"ח  15 בסך  סתכםהרווח הנקי במגזר הסליקה ה
מיליון ש"ח בשנת  29, לעומת 2112מיליון ש"ח בשנת  21 -הנפקה הסתכם בההרווח הנקי במגזר . 26.1%בשיעור של 

 .12.5%, ירידה בשיעור של 2111
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 הסכמים מהותיים
 

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

 
 עם בנק אגוד הסכם הנפקה משותפת 

"הבנק"( )להלן:  -נחתמו הסכמים בין החברה וכאל לבין בנק איגוד לישראל בע"מ )להלן  2111ביולי  1ביום 
שנים, בכפוף לזכות ביטול של ההסכמים העומדת לכל אחד  11"ההסכמים"(. ההסכמים הינם לתקופה של 

הוראות הדין, והינם מחליפים ובאים במקום הסכמי ההתקשרות בין הבנק לבין החברה ובין  מן הצדדים מכח
 הבנק לבין דיינרס שהגיעו לסיומם במועד זה.

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

יסים ללקוחות והגלומים בשימוש בהם. ההסכמים ויספקו ללקוחות את השירותים הכרוכים בהנפקת הכרט
מעגנים זכויות הצדדים וכן הסדרי תפעול ומתן שירותים על ידי החברה ו/או כאל לכרטיסי חיוב שיונפקו 

 במסגרת ההסכם וכן את יתר התנאים הנוגעים לכך.
 

 הסכם עם החברה האם
שלמת דמי ניהול לכאל המושפעים כאל מעמידה לרשות החברה שירותי תפעול וניהול, ולפיכך החברה מ

 בעיקר ממחזור עסקאות וכמות כרטיסים.
 .2112הסכם השירותים חודש בחודש מרס 

 
 הסכם הנפקה משותפת עם חברת פאואר קארד 

( בע"מ, ועם חברת פישמן 2111קארד ) בהסכם עם חברת פאוארוכאל החברה  והתקשר 2111ביולי  22ביום 
רשתות בע"מ )להלן: "ההסכם"(. ההסכם מאריך את תוקפו של הסכם קודם שנכרת בין הצדדים, בשינויים 

. ההסכם מעגן את חובות וזכויות הצדדים במסגרת פעילויות משותפות, 2115בדצמבר  31מסוימים, עד ליום 
עדון "פאואר קארד" מחד, והפצת כרטיסי אשראי שמטרתן קידום הנאמנות לרשתות המשתתפות במו

 שמפיצה החברה מאידך.
 

  הסכם הנפקה משותפת עם מועדון
( בע"מ )להלן: 2113רשתות אופנה ) H&Oבהסכם עם וכאל החברה  התקשרו 2111בדצמבר  25ביום 

 31, עד ליום "ההסכם"(. ההסכם מאריך את תוקפו של הסכם קודם שנכרת בין הצדדים, בשינויים מסויימים
. ההסכם מעגן את חובות וזכויות הצדדים במסגרת פעילויות משותפות, שמטרתן קידום 2115בדצמבר 

 מחד, והפצת כרטיסי אשראי שמפיצה החברה מאידך. "H&O"הנאמנות לרשתות המשתתפות במועדון 
 
 

 חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

 
 (בכרטיסי חיובסליקת עסקאות הבנקאות )רישוי( ) חוק

החוק עוסק בארבעה  .2111-( התשע"א 19פורסם ברשומות חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס'  2111באוגוסט  15ביום 
מתן רישיונות סליקה על ידי בנק ישראל כאשר מוצע להחיל מספר  באמצעות הסדרת שוק הסליקהנושאים: א( 

ובכלל זה את כל הוראות חוק הבנקאות שירות ללקוח. ב( סעיפים מפקודת הבנקאות על מי שיקבל רישיון סליקה, 
פתיחת שוק ההנפקה לתחרות כך שהמפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים, יוכל 

מסכום העסקאות או ממספר העסקאות בישראל בשנה קלנדרית הן "סולק בעל  21%לקבוע שסולק שסלק לפחות 
ת על סולק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם מנפיקים בהסכם סליקה צולבת לסליקת היקף פעילות רחב", ולכפו

, כרטיסיהם, אם סולק כאמור סירב להתקשר עם מנפיק מטעמים בלתי סבירים. ג( פתיחת שוק הסליקה לתחרות
או ממספר הכרטיסים בישראל בשנה קלנדארית  11%כאשר במסגרת החוק הוטלה חובה על מנפיק שהנפיק לפחות 

מהעסקאות כאמור, )שהוא מנפיק בעל "היקף פעילות רחב"(, להתקשר עם כל סולק  11%שבאמצעות כרטיסיו בוצעו 
)אלא אם סירב להתקשרות מטעמים סבירים( בסליקה צולבת. עם זאת, שר האוצר לאחר התייעצות עם המפקח על 

עם סולק. ד( הסדרת שוק הניכיון: החוק הבנקים ועם הממונה על הגבלים עסקיים יכול לאשר למנפיק לא להתקשר 
 איסור, ניכיון חברות בין להפלות איסור בניהן, סולקיםעוסק בהסדרת שוק הניכיון, ומציעה להטיל הגבלות שונות על 

 ניכיון שרותי נותני על הוטלה כן. נוספים ושירותים הסליקה שרותי בין קשירה ואיסור ניכיון חברת עם להתקשר לסרב
עניין פתיחת שוק הסליקה לתוקף עם פרסומו, למעט  נכנס החוק. מטבע שרותי כנותני האוצר במשרד להירשם חובה

 כמנפיק , לאומי קארד וישראכרטכאל והוגדר 2112 ינואר בחודש. 2112במאי  15ביום כנס לתוקף לתחרות, אשר נ
על הבנקים ארכה לקבלת רישיון סליקה ניתנה לחברה על ידי הפיקוח  2112במרס  19ביום  .רחב פעילות היקף בעל

   .2113עד לחודש מרס 
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 )המשך( חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

 2111-חובת מתן הודעה מוקדמת לפני ביצוע פעולה(, התשע"א -הצעת חוק הבנקאות )שירות ללקוח()תיקון 
 

, אושרה בקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה של 2111ביולי  25פרטית, אשר הונחה על שולחן הכנסת ביום הצעת החוק 
. בהתאם להצעה, תאגיד בנקאי לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי, ולא יפתח בהליך משפטי 2112ביולי  3הכנסת ביום 

ימי עסקים בטרם נקיטה  21ב לפחות כנגד לקוח בגין אי עמידה בתנאי ההלוואה, אלא אם מסר ללקוח הודעה בכת
בפעולה. בהודעה על התאגיד הבנקאי להסביר ללקוח את המשמעויות הנובעות מביצוע פעולת גביה. אופן מסירת 

 ההודעה יהא כפי שהתאגיד נוהג למסור לאותו לקוח הודעות וכן בדואר רשום, כולל מסירה אישית. 
 

 עיצומים כספיים -חוק ההגבלים העסקיים 
 ההגבלים לחוק הוסיף אשר, 2112-ב"התשע(, 13' מס תיקון) העסקיים ההגבלים חוק פורסם, 2112 במאי 19 ביום

 1 של מקסימלי כספי בסכום עיצום להטיל העסקיים ההגבלים על הממונה סמכויות את הקובעות הוראות העסקיים
 .הטלתו מנגנון ואת החוק הוראות של שונות הפרות בגין, לתאגיד ח"ש מיליון 29-ו ליחיד ח"ש מיליון

 עיצום עליהם שהוטל העובדים או המשרה נושאי, השליטה בעלי את לשפות או לבטח תאגיד על נאסר, היתר בין
, כספי עיצום להטלת הליך עם בקשר שהוציא הוצאות בשל אדם לבטח או לשפות מותר כי נקבע, זאת עם. כספי

 .זאת המתירה בתקנון מתאימה להוראה בכפוף
 של שונות הפרות בגין כספיים עיצומים להטיל העסקיים ההגבלים על הממונה הוסמך, האמור 13' מס תיקון במסגרת

 מעמד של לרעה ניצול ובגין שבמונופולין נכס לרכוש או לספק מונופול של סביר בלתי סירוב בגין זה ובכלל, החוק
 בדבר העסקיים ההגבלים על הממונה מטעם הודעה ברשומות פורסמה, 2112 באוקטובר 29 ביום. מונופוליסיטי

 נכנסה ההודעה פרסום עם. מונופולין בעלי על כספי עיצום להטיל יהיה ניתן אליהם שבנוגע והמחדלים המעשים
 .בהודעה המפורטות התנהגות פרקטיקות בגין כספי עיצום להטיל, הממונה סמכות לתוקף

 :דעת גילויי שני העסקיים ההגבלים רשות פרסמה 2112 יולי חודש בסוף
 ביחס אשר הפרות מהן מפורט במסגרתן, כספיים עיצומים באמצעות אכיפה בהליכי השימוש בדבר הנחיות -

 ;כספי עיצום של זה הוא הרשות ידי על שיישקל המרכזי האכיפה כלי אליהן
; ההפרה משך: זה ובכלל, כספי עיצום גובה בקביעת העסקיים ההגבלים על הממונה שיקולי בדבר הנחיות -

 על השפעתו ומידת בהפרה המפר של חלקו; לציבור או לתחרות לגרום עלולה שההפרה הפגיעה מידת
 .ועוד קודמות הפרות של העדרן או קיומן; ביצועה

 )המשך( חקקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 הוראות בעניין ניהול סיכונים

הבנקים שורה של הוראות העוסקות בניהול סיכונים. העיקריות שבהוראות פרסם הפיקוח על  2112בדצמבר  21ביום 
העוסק ככלל בניהול הסיכון ותפיסת ניהול הסיכון  311אלה כוללות, בין היתר,  את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

בה תאגידית העוסק באופן ניהול סיכון האשראי וקובע סבי 311בתאגיד הבנקאי, ואת הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
נאותה לניהול האשראי, התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי נאות, תהליכים נאותים לתפעול אשראי, מדידה, 
מעקב ופיקוח, והבטחת קיומן של בקרות הולמות על סיכון האשראי. בהוראות הוגדר, בין היתר, מבנה ניהול הסיכונים 

ול סיכוני האשראי בין הגורמים השונים בתאגיד הבנקאי.הנדרש מתאגיד בנקאי, וחלוקת סמכויות בנוגע לניה
 . החברה נערכת ליישום ההוראות.2119בינואר  1הינו  ותמועד ישום ההורא

 
 ריבוי יוזמות חקיקה

, כקודמותיה, התאפיינה בריבוי הצעות חוק פרטיות )אשר חלקן נתמכות על ידי הממשלה( שעניינן 2112גם שנת 
)בחוק או על פיו( בתחומי הפעילות השונים, ובכלל זה: הגבלות על מתן אשראי, הגבלות הטלת הגבלות על הבנקים 

בעניין גביית עמלות, הגבלות על תשלום ו/או גביית ריבית, וכיוצ"ב. הצעות חוק אלה ודומות להן, אם תתקבלנה, 
 םעל תוצאות פעולותיהו הוהחברות המאוחדות שלחברה עלולות להיות בעלות השפעה שלילית מהותית על פעילות ה

 להעריך איזה מבין הצעות החוק תתקבל ומה יהיה היקף ההשפעה האמורה. היכול האינ החברהבעתיד. 
בריבוי הוראות רגולטוריות, הן הוראות ניהול בנקאי תקין והן הוראות שונות לגבי  2112כמו כן, התאפיינה גם שנת 

יישום ההוראות השונות מצריך לא אחת היערכות הכרוכה  .הדיווח לציבור, שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים
החברה בהשקעת משאבים, ולעיתים יש בה משום פגיעה אפשרית בהכנסות התאגידים הבנקאיים ממקורות שונים. 

 .כי מצב דברים זה, צפוי להימשך גם בעתיד מעריכה
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 )המשך( חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

 "(.זקןחברתי )"ועדת -המלצת הוועדה לשינוי כלכלי

, פורסם לתגובת הציבור דוח ביניים של הצוות, בראשות המפקח על הבנקים, אשר מונה בחודש 2112ביולי  15ביום 
חברתי )"ועדת -, על ידי נגיד בנק ישראל ושר האוצר, בעקבות המלצת הוועדה לשינוי כלכלי2111דצמבר 

 טרכטנברג"(.

קר היבטים תחרותיים במערכת הבנקאית ובמערכת הפיננסית, ואת ההתפתחויות בשוק האשראי הישראלי הצוות ס
 בעשור האחרון.

 הצוות בחן מגוון צעדים להגברת התחרותיות במערכת, בין היתר:

הצוות סקר מספר חלופות להרחבת מספר  –הגדלת מספר השחקנים בתוך המערכת הבנקאית ומחוצה לה  -
בנקאיים )מוסדיים ואחרים(, עידוד הקמת בנק -השחקנים בענף, לרבות הגדלת פעילותם של ספקי אשראי חוץ

(, עידוד כניסתם של בנקים זרים לפעילות בישראל והרחבת פעילות בנקאית אינטרנטי ואגודות אשראי )
נקים יפעל לקידום הקמת בנק אינטרנטי ואגודות אשראי, וילווה יזמים, הן בדרך של של בנק הדואר. הפיקוח על הב

 התאמת רגולציה והן בדרך של הדרכה מתאימה;

בנקאות אינטרנטית ככלי משמעותי להגברת התחרות בין הבנקים ולהסרת חסמים למעבר בין הבנקים.  -
נטרנט, להקל על הליך סגירת חשבון עו"ש, בין היתר הצוות המליץ, בין היתר, לאשר פתיחת חשבונות באמצעות האי

 תוך שימוש באינטרנט, ועל פרסום שיעורי הריבית בפועל והגברת הנגישות לאתרי מידע לצרכי השוואה;

הצוות ממליץ על יצירת דיווח מרוכז ותמציתי אודות היבטי  –מידע בידי הלקוח )"תעודת זהות בנקאית"(  -
 מידע רלבנטי בר השוואה בידי הלקוח ויהווה בסיס לבנקים מתחרים להעריך את הלקוח;הפעילות של הלקוח, שייתן 

(: הרחבת המידע הקיים כיום בלשכות האשראי, העברת מידע שכלול המידע אודות לווים ) -
אמצעי ללשכת האשראי לצורך גיבוש מודל סטטיסטי לדירוג האשראי; העברת מידע על לקוחות על פי דרישתם ב

 טכנולוגי, והעברת מידע על דירוג )פנימי( של לווים למלווים פוטנציאלים )במסגרת תעודת הזהות הבנקאית כאמור(;

שינוי מנגנון תקרת הריבית על הלוואות חוץ בנקאיות  –הסדרת היבטים בשוק האשראי החוץ בנקאי, ובפרט  -
 והחלתו על המערכת הבנקאית;

קביעת שיעור מופחת לעמלות על מק"מ וקרנות כספיות,  –משקי הבית  הגברת תחרותיות על חיסכון -
 המהווים כלי השקעה חלופי לפקדונות השקליים, וביטול עמלת דמי ניהול בגינם;

פיקוח על עמלות ובכלל זה: ביטול העמלה בגין כרטיס מידע ובגין כרטיס משיכת מזומן; הטלת פיקוח על  -
ללקוח; צמצום מספר העמלות הקשורות במטבע חוץ; ביטול העמלה בגין שינוי העמלה בגין שירות משלוח הודעות 

 מועד חיוב בכרטיס אשראי;

קביעת הסדר, לפיו בהלוואות ובפיקדונות בריבית משתנה, בהם  –שמירת הטבות והנחות באשראי ופקדונות  -
רך כל תקופת הפיקדון או מוצעת הנחה או הטבה בשיעור הריבית, לעומת הריבית התעריפית, תחול ההטבה לאו

 ההטבה.

הצוות ציין כי חלק מהצעדים מחייב תיקוני חקיקה, אשר יבוצעו בשיתוף משרד המשפטים, משרד האוצר ובנק 
ישראל. עם זאת, חלק מהצעדים מחייב תיקוני הוראות ניהול בנקאי תקין והוראות הדיווח, שקידומם נמצא בסמכות 

 ביוםההוראות. ת תהליך העבודה המקובל בעבודת הפיקוח על הבנקים לתיקון המפקח על הבנקים, והם ייעשו במסגר
, כצעד משלים לפרסום דוח הביניים, פרסם המפקח על הבנקים תיקון כללי הבנקאות )שירות 2112 בנובמבר 29

 .2119-ללקוח( )עמלות( התשס"ח

; נעשו בבית עסק הפועל בישראלאיסור לגבות עמלת המרה בעסקות בשקל שבמסגרת התיקון נכללו, בין היתר, 
העלאת  –עמלה בעד טיפול באשראי ובבטחונות "; שירות בר פיקוחינו "כי שרות שנותן סולק לחברת ניכיון ה קביעה

 וכן ביטול עמלה בגין שינוי מועד חיוב בכרטיס אשראי ש"ח; 111,111ש"ח לתקרה של  51,111הפטור מתקרה של 
 . החברה נערכה בהתאם.2113בינואר  1. תחולת התיקון מיום וחגילוי הנדרש ללקבאופן הים ישינו

 להערכת הנהלת החברה, השפעת התיקון אינה צפויה להיות מהותית.
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 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי
 

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

 

נכסים שאינם מבצעים, חובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות שאינם 
 ימים או יותר 11פגומים בפיגור של 

 

 
 בדצמבר 31יתרה ליום 

 
2112 2111 

 במליוני ש"ח  על בסיס מאוחד

 . נכסים שאינם מבצעים:1
 פגום שאינו צובר הכנסות ריבית: אשראי לציבור  
 1  1 שנבדק על בסיס פרטני  

 1  1 שנבדק על בסיס קבוצתי

 -  -  חובות פגומים אחרים שאינם צוברים הכנסות ריבית

 2  2 סל הכל חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית

 2  2 סך הכל נכסים שאינם מבצעים

 9  2 חוב בעייתי שצוברים הכנסות ריבית. חובות פגומים בארגון מחדש של 2

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

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

 -  -  סך הכל סיכון אשראי מסחרי בעייתי

 -  -  ימים או יותר 11פגומים בפיגור של . חובות שאינם 4
כפי שחושב לצורך מגבלות על חבות של לוה 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(
 

 יום: , המחושבים לעל מדדי סיכון האשראיהשפעה להלן 
 

 
 בדצמבר 31

 
2112 2111 

 
 באחוזים

שיעור יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי פגום שאינו צובר הכנסות ריבית מיתרת החייבים 
 1.11 1.21 בגין כרטיסי אשראי

יותר ימים או  51שיעור יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי שאינו פגום שנמצא בפיגור של 
 -  -  מיתרת החייבים בגין כרטיסי אשראי

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים 
 2.56 2.43 בגין כרטיסי אשראי 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים 
 93.55 47.48 בגין כרטיסי אשראי פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית 

 -  -  שיעור סיכון אשראי מסחרי בעייתי בגין הציבור מסיכון אשראי כולל בגין הציבור

 מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין כרטיסי אשראישיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי 
1.43 1.29 

שעור המחיקות, נטו בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין כרטיסי אשראי 
 1.13 1.41 הממוצעת 

שעור המחיקות, נטו בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
 39.15 11.53 אשראי הממוצעת בגין יתרת חייבים בגין כרטיסי
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 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 
 

 דוחות הכספיים.ל 2 אוריבב המדיניות המפורטת ערוכים על פי החברההדוחות הכספיים של 
 

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

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.

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

ממשותם בעתיד של ההערכות התחייבויות תלויות, ועל התוצאות הכספיות המדווחות של החברה. ייתכן שהת
 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. 
ת המוצגות בדוחות אומדנים והערכות מסוג זה שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיו

 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.
 

 ":בנושאים "קריטיים יםבהמשך לאמור לעיל, מובאת להלן סקירה של הערכות ואומדנים חשבונא
 

 הפסדי אשראיבגין  ההפרש א.
 

בהתאם להוראת המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי 
( , את תקני החשבונאות האמריקאיים בנושא )2111בינואר  1אשראי מיישמת החברה החל מיום 

הברית, כפי -ערך בארצות-הברית ושל הרשות לניירות-הבנקים בארצותועמדות של רשויות הפיקוח על 
 שאומצו בהוראות הדיווח לציבור.

ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה 
 פרטנית" ו"הפרשה קבוצתית".

 די אשראי.כמו כן, בוחנת החברה את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפס
  

נקבע כי חובות הנבחנים על בסיס קבוצתי יימחקו חשבונאית כאשר הם הופכים לחובות בפיגור זו  במסגרת 
 ימים או יותר. 151של 

על שיעורי הנזק  כן נקבעו כללים לקביעת הפרשה קבוצתית בגין חובות שאינם בפיגור, המבוססים בעיקרם
אומדנים לחישוב הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין מסגרות , קבעה החברה בתקופות קודמות. כמו כן

לא מנוצלות בכרטיסי אשראי, ובגין יתרות אשראי אשר סיכון האשראי בגינן נובע מסיכון לכשל אשראי של 
 תאגידים בנקאיים בישראל.

יס החברה בהפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות הנבחנים על בס מכירהבנוסף, עם יישום הוראת השעה, 
 פרטני, בהתאם להיוון תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל מאותם לקוחות.

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

עיל, עשויה להיות השפעה מהותית על ההפרשה להפסדי אשראי המוצגת בדוחות הכספיים של שתוארו ל
 החברה.

 
 ותביעות משפטיות התחייבויות תלויות  ב.

 
נגד החברה תלויות ועומדות תובענות בנושאים שונים. הטיפול החשבונאי בהתחייבויות תלויות מתבצע 

, והוראות הנלוות אליו ובהתאם בהתאם לכלל האמריקאי 
להנחיות והבהרות הפיקוח על הבנקים, לרבות הוראות דיווח לציבור בעניין "טיפול חשבונאי בתביעות 
תלויות". בהערכת ההפרשה הנדרשת יש צורך לבחון את ההסתברות להפסד ולאמוד את סכומו. להערכות 

וך הפרשה בגין התביעה והן על אופן הגילוי בדוחות הכספיים האמורות יש השלכה הן על עצם החובה לער
 והיקפו.
  -( אפשרי 2, ) –( קלוש 1ישנן שלוש דרגות להערכת הסיכון של הפסד: ) על פי 

 . –( קרוב לוודאי 3, )
ן לערוך הפרשה בגינו, אך יש לתת כן קובע הכלל האמריקאי כי אם אין אפשרות להעריך את הסיכון, אי

 לגביו גילוי אם הוא עלול להיות מהותי.
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 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים )המשך(
 

, מתבססות הנהלת החברה, על חברהלצורך הערכת ההפסדים האפשריים בגין התביעות המוגשות נגד ה
 בתביעות אלה. ל היועצים המשפטיים המייצגים אותהחוות דעתם ש

. לפיכך, ייתכן םמטבע הדברים, חוות דעת אלה הן סובייקטיביות, ומתמודדות עם קשיי הערכה אובייקטיבי
שהתוצאות בפועל של חלק מהתביעות, תהינה שונות מאלה שהוערכו בחוות דעתם של היועצים המשפטיים. 

יה השפעה לאור היקף התביעות התלויות כנגד החברה, ייתכן שלאי התממשות ההערכות כאמור, תה
 משמעותית על תוצאותיה הכספיות.

הנהלת החברה ויועציה המשפטיים בוחנים את התביעות אחת לרבעון ומעדכנים במידת הצורך את 
 ההפרשות בגינן, על פי ההתפתחויות.

הפיץ הפיקוח על הבנקים הוראת דיווח לציבור בעניין "טיפול חשבונאי בתביעות  2116לינואר  11ביום 
 תלויות".

קאי על חוות דעת וראה נקבע כי בהערכת התביעות המשפטיות התלויות תתבסס הנהלת התאגיד הבנבה
 , אשר תקבענה את ההסתברות להתממשות החשיפה לסיכון בתביעות תלויות.יועציה המשפטיים

 התביעות סווגו בהתאם לתחומי ההסתברות להתממשות החשיפה לסיכון, כמפורט להלן:
11%-תברות מעל לההס –( צפוי )

11%-וקטנה או שווה ל 21%-ההסתברות מעל ל –( אפשרי )
.21%-ההסתברות קטנה או שווה ל –( קלוש )

בדוחות הכספיים נכללות הפרשות מתאימות בשל תביעות שתחום ההסתברות להתממשות  החשיפה לסיכון 
 בגינן הוערך כ"צפוי".

 חברהבמקרים נדירים רשאי תאגיד בנקאי לקבוע בדוח הכספי שלדעת הנהלת הבהתאם להוראה, רק 
בהסתמך על יועציה המשפטיים, לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה 

 רגילה ותביעה שאושרה כייצוגית.
ך על פי הערכת הסיכון התאגידים הבנקאיים התבקשו לקבוע לעצמם רף גילוי מדורג בהתייחס לסיווג ההלי

הגלום בו. בהתאם, בדוחות הכספיים, ניתן גילוי להליכים משפטיים מהותיים המתנהלים כנגד החברה לפי 
מההון של  1.5%דרך כלל הליך משפטי מהותי הינו הליך שהסכום הנתבע בו עולה על בהקריטריונים הבאים: 

מההון אם סבירות  1%יפה לסיכון ועל החברה, אם לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החש
 התממשות הסיכון הינה אפשרית או אם סבירות התממשותו הינה קלושה.

לדוחות  ה' 19 ביאור אהתלויות ועומדות נגד החברה, רהלפרטים אודות תובענות משפטיות מהותיות 
 הכספיים.

 
 הפרשה למבצעי מתנות  ג.
 

עסקאות נקודות לזכותם שגלומה בהן הטבה אשר קיים  מחזיקי כרטיסי החברה צוברים במקביל לביצוע
סיכוי שתמומש בעתיד. החברה נדרשת בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים לחשב את סך ההתחייבות 

 שנוצרה לה בגין ההטבה הנ"ל.
הפרמטרים המשפיעים על ההפרשה למבצעי מתנות הינם כמות הנקודות שינוצלו ומחיר הנקודה. מחיר 

חודשים האחרונים,  12נקבע אחת לחודש לפי שוויה הממוצע והמשוקלל של כל נקודה במהלך הנקודה 
חברה בנוגע לשיעורי כמות הנקודות שינוצלו נקבעת על פי ניתוחים כלכליים וכן על פי הניסיון הרב שנצבר ב

מתוך  2112בדצמבר  31. שיעור הניצול המשוקלל של הנקודות שצברו לקוחות החברה ליום הניצול בפועל
העלות הממוצעת לנקודה  .96%סך יתרת הנקודות ברות הניצול, ואשר שימש כאומדן להפרשה לנקודות הינו 

 ש"ח לנקודה, בהתאם לסוג ההטבה ללקוח. 1.51אגורות לנקודה לבין  1.1נעה בין 
 

מהותיים  מדיניות ההפרשה למבצעי מתנות נבחנת אחת לשנה ובאופן שוטף, כאשר ישנם סממנים לשינויים
 במהלך השנה
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
 

דירקטוריון החברה מופקד על בקרת העל בחברה. הדירקטוריון מינה את ועדת הביקורת המופקדת מטעמו על הפיקוח,  .א
יה את המלצות -הבקרה וההכוונה של תהליך אישור הדוחות הכספיים בחברה ומגישה לדירקטוריון, בסיום עבודתה 

בנוגע לאישור הדוחות הכספיים. שמות חברי ועדת הביקורת ומיומנותם מפורטים בפרק "הנהלה והדירקטוריון", ובפרק 
 "דיווח על דירקטוריונים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית" להלן.

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

  
 ועדת גילוי

 
בחוק  312כחלק מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הגילוי בדוחות הכספיים, המתבססת על סעיף 

בראשות מנכ"ל החברה ובה חברים נציגים מהביקורת  -הוקמה בחברה ועדת גילוי  - 
פיים(, הפנימית ומנהלים בכירים נוספים. הועדה מתכנסת אחת לרבעון )קודם לתחילת הדיונים בדוחות הכס

העסקית של החברה בתקופת הדיווח, שעשויה  הודנה בהתפתחויות שחלו בנושאים שונים במהלך פעילות
להיות להם השלכה על הגילוי בדוחות הכספיים, לרבות: שינוי חקיקה והוראות חדשות, שינויים במדיניות 

אלה(, תרמיות ומעילות החשבונאית, התפתחות בתביעות משפטיות, שינויים בבקרות הפנימיות )אם היו כ
ועדת )במידה ואירעו(. המלצות ועדת הגילוי מיושמות בדוחות הכספיים של החברה, בכפוף לדיון והמלצת 

 ומליאת דירקטוריון החברה. הביקורת
  

 ועדת הביקורת
 

ועדת כאמור, הועדה המופקדת מטעם הדירקטוריון על בקרת תהליך אישור הדוחות הכספיים הינה 
טיוטת הדוחות  ועדת הביקורת", נמסרת לעיונם של חברי ועדת הביקורתלקראת הדיון בפורום ". הביקורת

 הכספיים בצירוף מסמכים נוספים שנועדו לסייע להם בהבנה וניתוח הדוחות הכספיים.
 

"(, ועדת הביקורתדיון מפורט בטיוטת הדוחות )פורום " ועדת הביקורתמקיימת  -לאחר קבלת מסמכים אלו 
גם נושאי משרה בכירה הקשורים לדיווח הכספי )לרבות:  - ועדת הביקורתמלבד חברי  -לים חלק בו נוט

 המנכ"ל והחשבונאי הראשי(, ורואי החשבון המבקרים של החברה.
 

במסגרת הדיון סוקרים המנכ"ל והחשבונאי הראשי בהרחבה את הדוחות הכספיים, תוך מתן הסברים 
להתפתחות בנכסים, בהתחייבויות ובתוצאות הכספיות, ונושאים אחרים, מפורטים לגבי הגורמים לשינויים ו

כגון: שינויים במדיניות החשבונאית, שינויים בחוקים ובהוראות בנק ישראל, שינויים במדיניות החשבונאית 
בנושאים קריטיים, התפתחויות בהתחייבויות התלויות והשפעתן על הדוחות הכספיים. בנוסף, מתקיים דיון 

 ובהפרשה למבצעי מתנות.הפסדי אשראי בהתפתחויות שחלו בחובות הבעייתיים בחברה, בהפרשות לנרחב 
 

דוחות  ביקורת הדוחות השנתיים או סקירתרואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאים שעלו במהלך 
 .ועדת הביקורתהביניים, ועל עניינים אחרים שלדעתם יש להביאם לידיעת חברי 

לקראת  -את המלצותיה לדירקטוריון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים  ועדת הביקורתבתום הדיון מגישה 
 הדיון שעורך הדירקטוריון בעניין זה.

 
 דירקטוריון החברה

 
לצורך אישור הדוחות  -מתקיים דיון נוסף במליאת הדירקטוריון  - ועדת הביקורתלאחר הדיון בפורום 

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

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

גם נושאי משרה בכירה הקשורים לדיווח  -ד חברי הדירקטוריון מלב -בדיון במליאת הדירקטוריון נוכחים 
 הכספי )לרבות: המנכ"ל והחשבונאי הראשי(, ורואי החשבון המבקרים של החברה. 
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 )המשך( גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

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

, עמידת החברה במגבלות החשיפה לסיכונים הקבועות ועדת הביקורת(, דיווח על יישום המלצות ועדת הביקורת
 יגות או מהותיות לעסקי החברה.בהוראות, או כאלה שנקבעו על ידי הדירקטוריון ודיווח על עסקאות חר

 
דוחות הביניים, ועל נושאים נוספים  ביקורת הדוחות השנתיים או סקירתרואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאי 

 שלדעתם ראוי להביאם לידיעת חברי הדירקטוריון.
 

שאלות ובקשות לקבלת במהלך הדיון מפנים חברי הדירקטוריון להנהלה ולגורמים אחרים הקשורים לדיווח הכספי 
 הבהרות לגבי נושאים שונים שנכללו )או שאמורים היו להיכלל( בדוחות הכספיים.

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

 
 

 הליכים משפטיים
 

ה' לדוחות  הכספיים. 19אור לפרטים בדבר תביעות התלויות ועומדות כנגד החברה ראה בי
 
 

 רעון של הנכסים וההתחייבויותימצב ההצמדה והתקופות לפ
 

 ולפי תקופה לפירעון. נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה -בדוחות הכספיים  12וביאור  11ראה ביאור 
 
 

 פעילות חברות מוחזקות עיקריות
 

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

היא  2116והחל מחודש יוני  2115דיינרס. דיינרס מימון הוקמה בשנת  ימון הנה חברה בת בבעלות מלאה שלדיינרס מ
עוסקת במימון האשראי של דיינרס. בשל אופיה זה של דיינרס מימון, היא קיבלה אישור של שלטונות מע"מ כ"מוסד 

 .  (1515-תשל"ו)כספי" לצורכי חוק מס ערך מוסף 
 

, 2111מיליון ש"ח בסוף שנת  391מיליון ש"ח, לעומת סך של  319-ב מוהסתכ 2112בדצמבר  31ליום  הנכסיםסך כל 
 .11.2%בשיעור של  ירידה

 
, עלייה 2111מיליון ש"ח בסוף שנת  61מיליון ש"ח, לעומת סך של  53-ב 2112בדצמבר  31הסתכם ביום סך כל ההון 
 .55%בשיעור של 

 
מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  95מיליון ש"ח, לעומת סך של  51-ב 2112בשנת הסתכמו  סך כל ההכנסות

 .16.5%בשיעור של  עלייה
 

מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה  32מיליון ש"ח, לעומת סך של  33-ב 2112הסתכם בשנת  הרווח הנקי
 .3.1%בשיעור של 
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 פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים
 

 שלה. תמאוחדה חברו החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - בדוחות הכספיים 15ראה ביאור 
 
 

 ביקורת פנימית
 

 2112הביקורת הפנימית בשנת 
 

פרטי המבקר הפנימי
 

 .2111במאי  15המבקר הפנימי של החברה ושל חברת האם הינו מר ניר אבל שהחל את כהונתו ביום 
 

שנה בביקורת פנים. מר אבל משמש כמבקר פנימי  21-ורו"ח מוסמך, בעל ניסיון של למעלה ממר ניר אבל הינו כלכלן 
 במעמד של סמנכ"ל בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

 
מר ניר אבל אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה ו/או בבנק, אינו קרוב של כל אחד מאלה ואינו רואה 

 חשבון המבקר או מי מטעמו.
 

)ב( לחוק החברות בכללי הבנקאות )הביקורת 196הפנימי ועובדי הביקורת הפנימית עומדים בהוראת סעיף המבקר 
 , ואינם ממלאים תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.9הפנימית( סעיף מס' 

 
 זהות הממונה על המבקר הפנימי.

 
 יו"ר הדירקטוריון הוא הממונה על המבקר הפנימי.

 
 תוכנית הביקורת

 
העבודה נבנתה על בסיס סקר סיכונים כולל שנערך עפ"י מתודולוגיות חדשות ומקובלות והושפעה מהנחיות  תוכנית

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

 . ועדת הדירקטוריון לביקורת ממליצה לדירקטוריון לאשר את תוכניות העבודה.המבקרים
 21ובתאריך  2111בדצמבר  1נידונה ואושרה בוועדת הדירקטוריון לביקורת ביום  2112תוכנית העבודה לשנת 

 אושרה תוכנית העבודה בדירקטוריון. 2111בדצמבר 
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 )המשך( ביקורת פנימית
 

 היקף העסקה
 

 .ותמשר 1.9היו בהיקף של  2112לביקורת הפנימית בחברה בשנת התשומות 
 

 עריכת הביקורת
 

, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין, 1591-הביקורת הפנימית נערכת עפ"י הוראות חוק הביקורת הפנימית התשמ"א
 ועפ"י כללים מקובלים של ביקורת פנימית.

 
ר הפנימי עמד בכל הדרישות שנקבעו בתקנים שצוינו לעיל לדעת ועדת הדירקטוריון לביקורת והדירקטוריון, המבק

 ובהוראות.
 

 גישה למידע
 

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

 
 דין וחשבון המבקר הפנימי

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

 ולרואי החשבון המבקרים, והם נדונים בישיבות ועדת הדירקטוריון לביקורת, כמו כן מוגש דוח שנתי.
 

ת המסכם את פעילות הביקורת הפנימי נידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת הדוח השנתי 2112באפריל  2בתאריך 
 .2112במרס  25, שהוגש ביום 2111קלוב ישראל בע"מ לשנת  בחברת דינרס

 .2112במאי  11הדוח נידון בדירקטוריון בתאריך 
 

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
 

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

 
 תגמול

 
 המבקר הפנימי מקבל את שכרו מבנק דיסקונט.
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 ההנהלה והדירקטוריון 
 

 דירקטוריון החברההנהלה ובשינויים ב
 

סיים את מונה מר דורון ספיר לתפקיד מנכ"ל החברה. החליף את מר ישראל דוד, אשר  2113 פברוארב 25ביום 
 .2113בינואר  11כהונתו בחברה ביום 

 
גדעון החליף את מר אילן שגב אשר סיים את מר מונה מר אמנון גדעון כחבר דירקטוריון החברה.  2112בינואר  1ביום 

 כהונתו במועד זה. 
 

מונה מר יובל גביש לתפקיד יו"ר דירקטוריון החברה. מר גביש החליף את מר ראובן שפיגל אשר  2112בינואר  5ביום 
 מועד זה. סיים את כהונתו ב

 
 מונתה גב' מירלה ארזי קובנט כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה.   2112באפריל  1ביום 
 מונה מר דוד פרנס כחבר בדירקטוריון החברה. 2112באפריל  1ביום 

 
פועלם ותרומתם בשנות כהונתם הפורשים על וההנהלה הדירקטוריון והנהלת החברה מודים לחברי הדירקטוריון 

 שנתמנו לתפקידיהם החדשים.וההנהלה ומאחלים הצלחה לחברי הדירקטוריון 
 

 דירקטוריון החברה
 

 .2112בינואר  5מכהן כיושב ראש דירקטוריון החברה החל מיום  יובל גביש
בעל תואר בוגר במדעי החברה,  –מר גביש הינו בעל השכלה אקדמאית 

 האוניברסיטה הפתוחה.
( 3/2111מכהן כיו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ )החל 

 (.1/2111וראש החטיבה הבנקאית בבנק דיסקונט לישראל בע"מ )החל 
(, מנכ"ל פריזמה בית 12/2111עד  5/2115) אוטו דיפו כיהן כיו"ר 
( 2116-2119(, יו"ר מעלות סוכנות ביטוח )9/2115עד  9/2119השקעות )

 (.2116-2119ומנכ"ל בנק לאומי למשכנתאות בע"מ )
 

 ראובן שפיגל
 

 31ועד  2111ביולי  9כיהן כיושב ראש דירקטוריון החברה החל מיום 
 .2111בדצמבר 

בעל תואר מוסמך ותואר בוגר  –כלה אקדמאית מר שפיגל הינו בעל הש
 .במינהל עסקים, 

(, ודיסקונט בנקורפ 1/2111-מכהן כמנכ"ל בנק דיסקונט לישראל בע"מ )מ
-(, יו"ר דירקטוריון כרטיסי אשראי לישראל בע"מ )מ1/2111-אינק )מ

טין אמריקה וכדירקטור ( בדיסקונט בנק ל1/2116-(, דירקטור )מ1/2111
 (.1/2116-בישראל דיסקונט בנק אוף ניו יורק )מ

( 12/2111-2/2116מר שפיגל כיהן כנשיא דיסקונט בנק אוף ניו יורק )
(, כדירקטור ויו"ר דירקטוריון 12/2111-9/2116ודיסקונט בנקורפ אינק )

(, 12/2111-12/2116) -)נשיא( ב
( ומנכ"ל בנק 12/2111-12/2116ר באידיבי קפיטל קורפ )כדירקטו

 (.2/2111-2/2116דיסקונט בנק אוף ניו יורק )
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 ההנהלה והדירקטוריון )המשך(

 יוסי ברסי
 

 . יו"ר ועדת ניהול סיכונים2111ביולי  9מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 
 בחברה.

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

 בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת תל אביב.
מכהן כסמנכ"ל בכיר, חשבונאי ראשי וראש מערך החשבות בבנק דיסקונט 

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

-בחברת נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ ובמחשב והנהלה בע"מ, 
. 

 
. חבר בועדת ביקורת 2112בינואר  1מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  אמנון גדעון

 ויו"ר ועדת שכר ותגמולים בחברה.
בעל תואר בוגר במדעי המדינה  –מר גדעון הינו בעל השכלה אקדמאית 

 אילן.-ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בר
כיהן כסמנכ"ל בכיר וראש מערך משאבי אנוש, בבנק דיסקונט לישראל 

 בע"מ.
( 2111-2116כיהן כסמנכ"ל משאבי אנוש בחברת פרטנר תקשורת בע"מ )

 (. 1555-2111ומנהל משאבי אנוש במוטורולה ישראל בע"מ)
 

חבר בועדת שכר ותגמולים  .2116בדצמבר  25כדירקטור החל מיום  מכהן יחזקאל דסקל
 בחברה.

( במדעי בעל תואר מוסמך ) -מר דסקל הינו בעל השכלה אקדמאית 
מדינה, אוניברסיטת חיפה, ובעל תואר בוגר במדעי המדינה, אוניברסיטת ה

 חיפה.
בע"מ וכדירקטור בחברות  מכהן כדירקטור חיצוני בחברת ניו הוריזון גרופ

 פאלאס תעשיות )פי.איי.( בע"מ.וזוקו שילובים בע"מ, שלמה ביטוח בע"מ, 
 (.2115-2111)כמנכ"ל איגוד לשכות המסחר  כיהן

 (.2112-2115כיהן כסמנכ"ל מנהל רשות הנמלים )
 כיהן כדירקטור בבנק אוצר החייל בע"מ.

 
חבר ועדת ניהול  .2115במאי  13מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  איתי חזן

 בחברה. סיכונים
 וכשירות מקצועית. פיננסיתובעל מומחיות חשבונאית 

 מוסמך בעל תואר -מר חזן הינו רואה חשבון ובעל השכלה אקדמאית 
גר במנהל עסקים בומון, המסלול האקדמי המכללה למנהל ו( במי)

 )התמחות בחשבונאות(.
 -במגה קמעונאות בע"מ )החל ממכהן כראש אגף תכנון ואסטרטגיה 

3/2111.) 
 (.2111-2112כיהן כדירקטור באלון סלולר בע"מ )

 (.2119-2111במגה קמעונאות בע"מ )הן כראש מטה מנכ"ל יכ
 

  .2112 באפריל 1כדירקטור בחברה החל מיום  מכהנת קובנט ארזימירלה 
 חברת ועדת ניהול סיכונים וועדת ביקורת בחברה.  

 להוראות ניהול בנקאי תקין  311כדירקטור חיצוני לפי הוראה  מכהנת
( בעלת תואר מוסמך ) -גב' ארזי קובנט הינה בעלת השכלה אקדמית

העברית, ובעלת תואר בוגר במנהל עסקים  הבמנהל עסקים, האוניברסיט
 .פאולו ופונדסון גיטוליו ורגס, סא תאוניברסיט)התמחות בשיווק ומימון(, 

 2119כ"ל של חברת  דר"ש ויז'ון החל משנת מכהנת כמנ
 . 2111לט החל משנת -מכהנת כדירקטור חיצוני בחברת המ
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 ההנהלה והדירקטוריון )המשך(

 דוד פרנס
 

  .2112 באפריל 1מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 
ניהול כללי בבנקאות,  -הינו בעל השכלה לימודי הכשרה בניהול פרנסמר 

 אביב.אוניברסיטת תל 
מנהל אגף ניהול מטה ורווחיות וראש מטה החטיבה הבנקאית בבנק מכהן כ

 . 2111דיסקונט, החל משנת 
-2116מנהל ענף מדיניות עסקית וחבר הנהלת החטיבה הבנקאית )כיהן כ

 בבנק דיסקונט לישראל בע"מ. (2111
כיהן כמנהל ענף המחרה, הרשאות ואופק וחבר הנהלת החטיבה הבנקאית 

 בבנק דיסקונט לישראל בע"מ. (2115-2116)
 

 .2111מאי ב 25מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  עמוס עמירן
 בחברה.וועדת שכר ותגמולים  , וחבר ועדת ניהול סיכוניםיו"ר ועדת ביקורת

 . להוראות ניהול בנקאי תקין 311מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
 שירות מקצועית.מומחיות חשבונאית ופיננסית וכבעל 

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

 ( בע"מ.2112סוכנות לביטוח )-מכהן כדירקטור בקנה הכל
-2116) משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מבחברת הן כדירקטור יכ

2112). 
במקפת (, ו2115-2111בריס ייעוץ ופיתוח עסקי בע"מ )כיהן כדירקטור 

 (.1559-2115( בע"מ )1559שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח )
כיהן בעבר כסמנכ"ל ומשנה למנכ"ל בחברת ישראכרט בע"מ ויורופיי 

 )יורוקארד בע"מ(.ישראל 
 

 .2111באוגוסט  1מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  פרי שעיהוי
 חבר ועדת ביקורת בחברה.

 . להוראות ניהול בנקאי תקין 311מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
 וכשירות מקצועית. חשבונאית ופיננסית מומחיותבעל 

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

 מכהן כיו"ר הדירקטוריון במכון המחקר מיגל.
מכהן כדירקטור בחברות: אלול תמארינד בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל 

אחזקות גליל עליון  ( בע"מ, דור אלון תפעול תחנות דלק בע"מ,1599)
בע"מ, אחזקות דלק )מיסודם של הארגונים הקיבוציים(  1595והשקעות 

 בע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ וחברות נוספות.
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 ה והדירקטוריון )המשך(ההנהל
 

 חשבונאית ופיננסית  מומחיותדיווח על דירקטורים בעלי 
 

בהתאם להוראות המפקח על הבנקים, נדרשת החברה לקבוע מספר מזערי של דירקטורים במועד הדיווח, שהינם 
חשבונאית ופיננסית ומכהנים בדירקטוריון ובוועדות דירקטוריון אחרות המוסמכות לדון בדוחות  מומחיותבעלי 

 הכספיים.
 

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

 
חשבונאית ופיננסית והרקע המקצועי וההשכלה לפיהם יש  מומחיותים אודות הדירקטורים שהינם בעלי להלן פרט

 כזו. מומחיותלראותם כבעלי 
   
 

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

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

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

. 
 

 מוסמך ל תוארבע -מר חזן הינו רואה חשבון ובעל השכלה אקדמאית  איתי חזן
גר במנהל עסקים בומון, המסלול האקדמי המכללה למנהל ו( במי)

 )התמחות בחשבונאות(.
 -מכהן כראש אגף תכנון ואסטרטגיה במגה קמעונאות בע"מ )החל מ

3/2111.) 
 (.2111-2112כיהן כדירקטור באלון סלולר בע"מ )

 (.2119-2111במגה קמעונאות בע"מ )הן כראש מטה מנכ"ל יכ

 עמוס עמירן
 

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

 שקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ.ת ממכהן כדירקטור בחבר
במקפת ( ו2115-2111)ריס ייעוץ ופיתוח עסקי בע"מ בכיהן כדירקטור 

 (.1559-2115( בע"מ )1559) שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח
כיהן בעבר כסמנכ"ל ומשנה למנכ"ל בחברת ישראכרט בע"מ ויורופיי 

 )יורוקארד בע"מ(.
 

בעל תואר בוגר בכלכלה, האוניברסיטה העברית  -בעל השכלה אקדמאית  ישעיהו פרי
 בירושלים.

 מכהן כיו"ר הדירקטוריון במכון המחקר מיגל.
תמארינד בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל מכהן כדירקטור בחברות: אלול 

אחזקות גליל עליון  ( בע"מ, דור אלון תפעול תחנות דלק בע"מ,1599)
בע"מ, אחזקות דלק )מיסודם של הארגונים הקיבוציים(  1595והשקעות 

 . נוספותחברות ובע"מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 
 

 
 
 



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  דוח הדירקטוריון 
 

57 

 ההנהלה והדירקטוריון )המשך(
 ההנהלה והדירקטוריון )המשך(

 
 ישיבות דירקטוריון

 
.הדירקטוריון ועדות ישיבות 13וכן התקיימו  ישיבות דירקטוריון 11התקיימו  2112בשנת 

 
 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח  החשבונאי הראשיו יו"ר הדירקטוריוןהנהלת החברה, בשיתוף עם 
החשבונאי ו יו"ר הדירקטוריוןזה את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, 

הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות כדי לרשום, לעבד, לסכם  הראשי
י בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים תנשהמידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הולדווח על 

 ובמועד שנקבע בהוראות אלו.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 יובל גביש
 יו"ר הדירקטוריון

 עמוס עמירן 
 דירקטור

 
 
 
 
 
 
 
 

 2113בפברואר  25
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 2112בדצמבר  31ליום סקירת הנהלה 
 

 מידע רב תקופתי -מאוחד מאזן 
 
 

 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2118 

 

 במליוני ש"ח 

 נכסים:
   

  

 1  2  1  1  4  מזומנים ופיקדונות בבנקים
פעילות בכרטיסי חייבים בגין 
 * 365  * 923  * 359  921  811  אשראי, נטו

 * 122  * 139  * 195  12  48  נכסים אחרים

 999  563  599  991  863  סך כל הנכסים

 התחייבויות:
 -  -  -  *-  -  אשראי מתאגידים בנקאיים      

 211  261  215  -  -  אשראי מחברת אם
בכרטיסי זכאים בגין פעילות 

 155  192  159  599  565  אשראי

 * 15  * 23  * 99  132  18  התחייבויות אחרות

 921  912  921  691  663  סך כל ההתחייבויות

 * 69  * 51  * 123  161  211  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 999  563  599  991  863  סך כל ההתחייבויות וההון
 

( לדוחות 3ד' ) 2השוואתיות בין נתוני התקופה השוטפת לבין נתוני תקופות קודמות ראה ביאור לעניין היעדר *   
הכספיים.
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 מידע רב תקופתי -דוח רווח והפסד מאוחד 
 
 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

2112 2111 2111 2111 2118 

 

 במליוני ש"ח 

 הכנסות
   

  
 121  112  111  95  88  מעסקאות בכרטיסי אשראי

 23  35  31  99  41  הכנסות ריבית נטו

 -  -  -  (1) 1  הכנסות מימון שאינן מריבית

 
 138  136  139  191  193 

 הוצאות
 13  19  6  2  3  בגין הפסדי אשראי     

 21  21  15  15  16  תפעול
 21  19  13  15  23  מכירה ושיווק

 *-  1  *-  *-  1  הנהלה וכלליות

 15  11  12  11  1  תשלומים לבנקים

 99  99  91  35  28  דמי ניהול

 
 81  91  51  112  121 

 23  35  91  55  58  רווח לפני מיסים

 1  12  15  16  18  הפרשה למיסים על הרווח 

 16  23  32  35  41  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 מדולל למניה רגילה בש"ח:רווח בסיסי ורווח 
 1,659  2,215  3,191  3,955  3,111  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה     

 11,111  11,111  11,111  11,111  11,111  הערך הנקוב של הון המניות המשוקלל )בש"ח(

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

  

 2112בדצמבר  31

  

יתרה 
שנתית 

 ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון
שעור הכנסה 

 )הוצאה(
 באחוזים במליוני ש"ח  מטבע ישראלי לא צמוד א.

 
 6.6 53  827  נכסים

 

 6.6 53  827  סך הכל נכסים 

 
 (1.3) (2) (613) ה ת ח י י ב ו י ו ת

 

 (1.3) (2) (613) סך הכל התחייבויות

 

 6.3 5211.11% 1.11% פער הריבית

 מטבע ישראלי צמוד מדד ב.
   

 
 -  -  2  נכסים 

 

 -  -  2  סך הכל נכסים

 
 (4.6) (1) (13) התחייבויות

 

 (4.6) (1) (13) סך הכל התחייבויות 

 

 (4.6) (1) -  פער הריבית

 מט"ח פעילות מקומית ג.
   

 
 -  -  12  נכסים

 

 -  -  12  סך הכל נכסים

 
 -  -  (4) התחייבויות

 
 -  -  (4) סך הכל התחייבויות

     

 

 סך כל:
   

 
 6.4  53  841  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

 

 6.4  53  841  סה"כ נכסים

 
 (1.4) (3) (621) ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון

 
 (1.4) (3) (621) סה"כ התחייבויות

 

 6.1 -  -  הריביתפער 

     

 

 24  51  221  רווח מפעילות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי

 

 15  (3) (22) הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 

 24  47  111  רווח מפעילות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי

 
 סך כל:

   

 
 -  -  841  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

 

 -  -  35  כספיים אחריםנכסים 

 
 -  -  (22) הפרשה להפסדי אשראי

 
 -  -  854  סך כל הנכסים הכספיים

 
 סך כל:

   

 
 -  -  (621) התחייבויות כספיות שגרמו הוצאות מימון

 
 -  -  (53) התחייבויות כספיות אחרות

 

 -  -  (673) סך כל ההתחייבויות הכספיות

 

 -  -  181  עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות סך הכל

 
 -  -  181  סך כל האמצעים ההוניים

 היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה לתחילת רבעון.
  להערכת הנהלה, יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית.
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 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים )המשך(

  

 2111בדצמבר  31

  

יתרה שנתית 
 ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 באחוזים במליוני ש"ח  מטבע ישראלי לא צמוד  א.

 

 9.1  53  656  נכסים

 
 9.1  53  656  סך הכל נכסים 

 

 (1.5) (2) (939) ה ת ח י י ב ו י ו ת

 
 (1.5) (2) (939) סך הכל התחייבויות

 

 פער הריבית
  

 1.6 

 מטבע ישראלי צמוד מדד ב.
   

 
 -  1  נכסים 

 
 

 -  1  סך הכל נכסים
 

 
 -  (1) התחייבויות

 

 
 -  (1) סך הכל התחייבויות 

 מט"ח פעילות מקומית ג. 
   

 

 -  9  נכסים
 

 
 -  9  סך הכל נכסים

 

 

 -  (2) התחייבויות
 

 
 -  (2) סך הכל התחייבויות

 

 

 סך כל:
   

 
 9.1  53  661  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 

 

 9.1  53  661  סה"כ נכסים

 

 (1.5) (2) (931) ההתחייבויות הכספיות שגרמו להוצאות מימון

 

 (1.5) (2) (931) סה"כ התחייבויות

 

 פער הריבית
  

 1.5 

 
 רווח מפעילות מימון לפני הפרשה להפסדי אשראי

 
 51 

 

 
 הוצאות בגין הפסדי אשראי 

 
(2) 

 

 

 רווח מפעילות מימון לאחר הוצאות בגין הפסדי אשראי
 

 95 
 

 

 סך כל:
   

 

 661  הנכסים הכספיים שהניבו הכנסות מימון 
  

 
 19  נכסים כספיים אחרים

  

 

 (15) הפרשה להפסדי אשראי
  

 

 661  סך כל הנכסים הכספיים
  

 
 סך כל:

   

 
 (931) כספיות שגרמו הוצאות מימוןהתחייבויות 

  

 
 (95) התחייבויות כספיות אחרות

  

 
 (522) סך כל ההתחייבויות הכספיות

  

 

 139  סך הכל עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות
  

 

 139  סך כל האמצעים ההוניים
 היתרות הממוצעות מחושבות לפי יתרה לתחילת כל רבעון.  

 יתרה זו משקפת את היתרה בדומה לחישוב ברמה חודשית.להערכת הנהלה, 
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 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 
 

 

 2112בדצמבר  31

 

 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים במיליוני ש"ח 

 

עם 
דרישה 

ועד 
 חודש

מעל 
חודש 

 3עד 
 חודשים

 3מעל 
חודשים 

ועד 
 שנה

מעל 
שנה 
ועד 

 שנתיים

מעל 
שנתיים 

 3עד 
 שנים

 3מעל 
שנים 

 5עד 
 שנים

סך 
הכל 
שווי 
 הוגן

שיעורי 
תשואה 

פנימי 
 %-ב

משך 
חיים 

ממוצע 
אפקטיבי 

 בשנים
מטבע ישראלי לא 

 צמוד
 1.11  5.7 833  1  6  27  134  135  531  נכסים פיננסיים         

 1.2 3.1 631  -  4  21  118  126  371  התחייבויות פיננסיות
לשינויים החשיפה 

 -  1.1 114  1  2  7  16  1  151  בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת 

 -  5.7 -  114  113  111  184  168  151  במגזר
מטבע ישראלי צמוד 

 מדד
 1.15  3.1 5  -  -  -  1  1  3  נכסים פיננסיים         

 -  4.1 15  -  -  -  -  -  15  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים 

 -  1.1 (11) -  -  -  1  1  (12) בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת 

 -  3.1 -  (11) (11) (11) (11) (11) (12) במגזר

 מטבע חוץ
 -  1.1 5  -  -  -  -  -  5  נכסים פיננסיים         

 -  1.1 4  -  -  -  -  -  4  התחייבויות פיננסיות
לשינויים החשיפה 

 -  1.1 1  -  -  -  -  -  1  בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת 

 -  1.1 -  1  1  1  1  1  1  במגזר
חשיפה כוללת 

לשינויים בשערי 
 הריבית 

 1.11  5.5 843  1  6  27  135  136  538  נכסים פיננסיים         

 1.2 3.1 658  -  4  21  118  126  311  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים 

 -  3.1 185  1  2  7  17  11  148  בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת 

 -  1.1 -  185  184  182  175  158  148  במגזר
 

 הערות כלליות:
הנתונים לפי תקופות בלוח זה מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר  (1)

כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי,  פיננסי,
בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי.

את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי  שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה (2)
ההוגן שלו.

ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של משך חיים  (3)
( בשיעור התשואה הפנימי של כל 1.1%קבוצת המכשירים הפיננסיים שייגרם כתוצאה משינוי קטן )גידול של 

אחד מהמכשירים הפיננסיים.
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 )המשך( גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 
 

 

 2111בדצמבר  31

 
 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים במליוני ש"ח 

 

עם 
דרישה 

ועד 
 חודש

מעל 
חודש 

 3עד 
 חודשים

 3מעל 
חודשים 

ועד 
 שנה

מעל 
שנה 
ועד 

 שנתיים

מעל 
שנתיים 

 3עד 
 שנים

 3מעל 
שנים 

 5עד 
 שנים

סך 
הכל 
שווי 
 הוגן

שיעורי 
תשואה 

פנימי 
 %-ב

משך 
חיים 

ממוצע 
אפקטיבי 

 בשנים

 מטבע ישראלי לא צמוד
 1.19  6.9 919  1  6  26  125  121  531  נכסים פיננסיים         

 1.19  5.1 655  -  9  19  115  111  919  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים 

 153  1  2  9  21  11  112  בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת   

 153  152  151  192  122  112  במגזר
מטבע ישראלי צמוד    

 מדד
 1.36  5.1 3  -  -  -  1  1  1  נכסים פיננסיים         

 -  9.1 12  -  -  -  -  -  12  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים 

 (5) -  -  -  1  1  (11) בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת   

 (5) (5) (5) (5) (11) (11) במגזר
 מטבע חוץ   

 -  - 9  -  -  -  -  -  9  נכסים פיננסיים         

 -  - 6  -  -  -  -  -  6  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים 

 2  -  -  -  -  -  2  בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת   

 2  2  2  2  2  2  במגזר
חשיפה כוללת לשינויים    

 בשערי הריבית 
 1.19  6.9 915  1  6  26  126  121  535  נכסים פיננסיים         

 1.11  5.1 613  -  9  19  115  111  936  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים 

 196  1  2  9  21  11  113  בשערי הריבית במגזר
החשיפה המצטברת   

  196  195  193  135  119  113  במגזר
  

 

 הערות כלליות:
הנתונים לפי תקופות בלוח זה מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר  (1)

פיננסי, כשהם מהוונים לפי שיעור הריבית שמנכים אותם אל השווי ההוגן הכלול בגין המכשיר הפיננסי, 
בעקביות להנחות שלפיהן חושב השווי ההוגן של המכשיר הפיננסי.

את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי  הינו שיעור הריבית המנכהשיעור תשואה פנימי  (2)
ההוגן שלו.

משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של  (3)
הפנימי של כל ( בשיעור התשואה 1.1%קבוצת המכשירים הפיננסיים שייגרם כתוצאה משינוי קטן )גידול של 

אחד מהמכשירים הפיננסיים.
  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ      סקירת הנהלה
 

64 

 מידע רב רבעוני -מאוחד מאזן 
 
 

 
 2111 2112 שנה

 

 1 2 3 4 1 2 3 4 רבעון

  
 במליוני ש"ח 

 נכסים:
 מזומנים ופקדונות בבנקים         
 

 4  2  3  2  1  6  1  1 
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, 

 נטו
 

 811  817  811  826  921  995  315  391 

 נכסים אחרים
 

 48  61  21  17  12  5  156  193 

 סך כל הנכסים
 

 863  878  842  845  991  969  532  525 

 התחייבויות והון
 אשראי מתאגידים בנקאיים         
 

 -  -  -  -  -*  1  -  - 

 אשראי מחברת האם
 

 -  -  -  -  -  -  155  216 

 פעילות בכרטיסי אשראיזכאים בגין 
 

 565  551  525  545  599  556  195  151 

 התחייבויות אחרות
 

 18  137  136  127  132  155  53  35 
 סך כל ההתחייבויות

 
 663  688  661  672  691  116  351  355 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 211  111  181  173  161  199  135  131 

 ההתחייבויות וההוןסך כל 
 

 863  878  842  845  991  969  532  525 
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
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 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד  
 
 
 

 
 2111 2112 שנה

 
 1 2 3 4 1 2 3 4 רבעון

  
 במליוני ש"ח 

 הכנסות
 מעסקאות בכרטיסי אשראי         
 

 22  23  21  22  22  22  22  23 

 הכנסות ריבית נטו
 

 11  12  13  13  19  19  11  5 
הכנסות מימון שאינן 

 מריבית
 

 2  - (2)  1 (1)  -  -  - 

 
 

 35  35  32  36  35  36  33  32 
 הוצאות

 בגין הפסדי אשראי         
 

 1  1  1  -*  -* (1)  3  -* 
 תפעול

 
 3  5  4  4  9  9  3  9 

 מכירה ושיווק
 

 7  7  7  2  3  3  6  3 
 הנהלה וכלליות

 
 -  1  -  -  -*  -*  -*  -* 

 תשלומים לבנקים
 

 2  2  2  3  2  2  3  3 

 דמי ניהול
 

 7  7  6  8  12  5  5  5 

  
 21  23  21  17  21  11  29  15 

 רווח לפני מיסים
 

 15  12  12  11  19  15  5  13 

 למיסים על הרווחהפרשה 
 

 5  3  4  6  2  1  3  9 
רווח נקי המיוחס לבעלי 

 מניות החברה
 

 11  1  8  13  12  12  6  5 

 רוח למניה רגילה )בש"ח(:
רווח בסיסי ורווח מדולל          

 למניה רגילה בש"ח:
רווח נקי המיוחס לבעלי          

 מניות החברה
 

 1,125  817  767  1,312  1,213  1,212  599  966 
הערך הנקוב של הון 

 המניות המשוקלל )בש"ח(
 

 11,111  11,111  11,111  11,111  11,111  11,111  11,111  11,111 
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:יובל גבישאני, 
 

)להלן: "הדוח"(. 2112 לשנתבע"מ )להלן "החברה"( דיינרס קלוב ישראל של  שנתיסקרתי את הדוח ה .1
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

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

על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל  בהתבסס .3
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה 

ים בדוח.וצגלימים ולתקופות המ

 1בקרות ונהלים לצורך גילויאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של  .9
וכן: 5הנדרש בדוח של החברה

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

וכן ך תקופת ההכנה של הדוח;אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהל
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על  (ב)

דיווח כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך 
ים ולהוראות שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובל

 המפקח על הבנקים והנחיותיו; וכן
את מסקנותינו בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)

לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על 
וכן הערכתנו;

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

.כספי
 

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

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

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

ן מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש כל תרמית, בי (ב)
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.
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 יו"ר הדירקטוריון
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:שאול מזרחיאני, 
 

)להלן: "הדוח"(. 2112 שנתבע"מ )להלן "החברה"( ל דיינרס קלוב ישראלשל  שנתיסקרתי את הדוח ה .1
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .2

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

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3
ה לימים המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החבר

ים בדוח.וצגולתקופות המ

 6אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי .9
וכן: ,1הנדרש בדוח של החברה

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

וכן אחרים בחברה ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על  (ב)

חון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך דיווח כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בט
שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 

 המפקח על הבנקים והנחיותיו; וכן
את מסקנותינו בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)

נהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על לגבי האפקטיביות של הבקרות וה
וכן הערכתנו;

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

.כספי
 

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

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  (א)
פי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על על דיווח כס
 וכן מידע כספי;

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

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

 חשבונאי ראשי
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 )המשך( דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
 

הדירקטוריון וההנהלה של דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן: "החברה"( אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית 
מערכת הבקרה הפנימית של נאותה על דיווח כספי )כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"(. 

ה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של החברה תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהל
דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. ללא תלות 
בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך, גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן 

 ספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.אפקטיביות הן יכולות ל
 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם 
להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת 

( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה עדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים, ומנטרים )צ
 פנימית.

 
 31הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 

 of נימית של , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפ2112בדצמבר 

( כי . בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה )() 
 , הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.2112בדצמבר  31ליום 

 
בוקרה על ידי רואי החשבון  2112בדצמבר  31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 

אשר בו נכללה חוות  13המבקרים של החברה )משרד רואי חשבון סומך חייקין(, כפי שצוין בדוח שלהם בעמוד מספר 
 .2112בדצמבר  31דיווח כספי ליום  דעת בלתי מסויגת בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על

  
 
 
 

 
 

  
 יובל גביש

 יו"ר הדירקטוריון
 עמוס עמירן 

 דירקטור
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 ישראל בערבון מוגבלשל דיינרס קלוב לבעלי המניות  יםהחשבון המבקר ידוח רוא
 בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

 
"( החברהבת )להלן ביחד " הוחברדיינרס קלוב ישראל בערבון מוגבל ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

-משולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת ה2112בדצמבר  31ליום 
(. הדירקטוריון )להלן  

אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של  החברהוההנהלה של 
בקרה פנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. 

 בהתבסס על ביקורתנו. החברהאחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על דיווח כספי של 
 

בארה"ב בדבר  -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש -ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

ן אם קויימה, מכל הבחינות המהותיות, מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחו
בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת 
הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על 

ללה גם ביצוע נהלים אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים הסיכון שהוערך. ביקורתנו כ
 שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי  חברת כרטיסי אשראיבקרה פנימית על דיווח כספי של 

כללי חשבונאות מקובלים בישראל רות חיצוניות בהתאם להמהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למט
כוללת את  חברהבקרה פנימית על דיווח כספי של  ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.()

( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את 1אותם מדיניות ונהלים אשר: )
( מספקים מידה סבירה של ביטחון שעסקאות 2)לרבות הוצאתם מרשותו(; ) החברהוההעברות של נכסי העסקאות 

(כללי חשבונאות מקובלים בישראל )נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם ל
עשים רק בהתאם נ החברהושקבלת כספים והוצאת כספים של  ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו,

( מספקים מידה סבירה של ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של 3)-; והחברהלהרשאות הדירקטוריון וההנהלה של 
, שיכולה להיות להם השפעה החברהרכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי 

מהותית על הדוחות הכספיים.
קרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת בשל מגבלותיה המובנות, ב

מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות 
 בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

 
, 2112בדצמבר  31, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום קיימה ההחברלדעתנו, 

 .בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 
 

ת כרטיסי חברוביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של 
 31לימים  החברהנקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, את הדוחות הכספיים המאוחדים של  אשראי

 25והדוח שלנו, מיום  2112בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2111-ו 2112בדצמבר 
 כספיים., כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אותם דוחות 2113 פברוארב
 

סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2113בפברואר  25



 
 13   051  5111 טלפון סומך חייקין
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 דוחות כספיים שנתיים -דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דיינרס קלוב ישראל בע"מ 
 

ואת  2111 -ו 2112בדצמבר  31החברה( לימים  -ביקרנו את המאזנים המצורפים של דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן 
ותם תאריכים ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המאזנים המאוחדים לא

. דוחות 2112בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -של החברה ומאוחדים  -המזומנים 
כספיים אלה כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות 

 בהתבסס על ביקורתנו.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 
ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע  1513 -פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה -יותיו. עללפי הוראות המפקח על הבנקים והנח
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 

ל ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו וש
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

 הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

צב לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המ
ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי  2111 -ו 2112בדצמבר  31של החברה ובמאוחד לימים  -הכספי 

בהתאם  2112בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -של החברה ובמאוחד  -המזומנים 
חות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם (. כמו כן, לדעתנו, הדולכללי חשבונאות מקובלים בישראל )
 להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

 
בארה"ב בדבר ביקורת  -ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

של החברה , את הבקרה הפנימית לשכת רואי חשבון בישראלשל בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי 
של , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 2112בדצמבר  31על דיווח כספי ליום 

והדוח שלנו   ,()להלן  -ה
 .החברהת הבקרה הפנימית על דיווח כספי של כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביו 2113 פברוארב 25מיום 

 
סעיף ה' בדבר בקשה לאשר תובענה  19מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאצור בביאור 

 מסוימת כתובענה ייצוגית נגד החברה.
 
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2113בפברואר  25
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 מאזן ליום       
 
 

  

 החברה המאוחד

 
 ביאור

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

  
 במליוני ש"ח 

 נכסים:
     

 1  3  1  4  3  מזומנים ופקדונות בבנקים

 952  518  995  831  4  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 *-  *-  (22) (21) 5  הפרשה להפסדי אשראי

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו
 

 811  921  518  952 

 61  13  -  -  6  השקעה בחברה מוחזקת 

 111  161  12  48  7  נכסים אחרים

 סך כל הנכסים
 

 863  991  774  123 

 התחייבויות:
 אשראי מתאגידים בנקאיים     
 

 -  -*  -  -* 

 596  565  599  565  8  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 11  1  132  18  1  התחייבויות אחרות**

 סך כל ההתחייבויות
 

 663  691  574  563 

 161  211  161  211  11  הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 סך כל ההתחייבויות וההון
 

 863  991  774  123 
 
 

 מיליון ש"ח. 1-*    סכום הנמוך מ 
 

, 2111בדצמבר  31-ו 2112בדצמבר  31 מיםמיליון ש"ח לי 9-ו 6 **   מזה: הפרשה להפסדי אשראי חוץ מאזניים בסך
 בהתאמה.

 
 
 
 
 
 

 .2113 בפברואר 25 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
  

     
 יובל גביש

 יו"ר הדירקטוריון
 עמוס עמירן 

 דירקטור
 אול מזרחיש 

 חשבונאי ראשי
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 בדצמבר 31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 
 
 

  

 החברה המאוחד

 

 **2111 **2111 2112 **2111 **2111 2112 ביאור

  
 במליוני ש"ח 

 הכנסות
       

 59  99  87  111  95  88  16  מעסקאות בכרטיסי אשראי
 3  9  4  31  99  41  17  הכנסות ריבית נטו

 הכנסות מימון שאינן מריבית
 

 1 (1)  -  1  -  - 
 סך כל ההכנסות

 
 138  136  139  12  52  111 

 הוצאות
 -  -  -  6  2  3  5  בגין הפסדי אשראי       

 19  15  16  15  15  16  18  תפעול
 13  15  23  13  15  23  11  מכירה ושיווק

 הנהלה וכלליות
 

 1  -*  -*  1  -*  -* 
 תשלומים לבנקים

 
 1  11  12  1  11  12 

 דמי ניהול
 

 28  35  91  36  92  91 
 סך כל ההוצאות

 
 81  91  51  85  92  93 

 רווח לפני מיסים
 

 58  55  91  7  11  19 
 5  3  *-  15  16  18  21  הפרשה למיסים על הרווח

 רווח לאחר מיסים 
 

 41  35  32  7  1  13 
חלק החברה ברווחים של חברה כלולה לאחר 

 15  32  33  -  -  -   מיסים
 נקי המיוחס לבעלי מניותרווח 

 
 41  35  32  41  35  32 

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

 3,111  3,955  3,191  3,111  3,955  3,191 
 

  מיליון ש"ח. 1-* מייצג סכום נמוך מ
 
אימצה החברה לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח רווח והפסד  2112בינואר  1ביום  ** 

לתאגיד בנקאי, לרבות ההגדרה החדשה של ריבית, כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא מתכונת דוח 
ת הכנסות ריבית. אימוץ רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות בבנקים בארה"ב בנושא מדיד

 2111ולשנת  2111ההוראות בוצע באופן של יישום למפרע. לאור זאת, הנתונים שנכללו בדוח רווח והפסד לשנת 
' ב 2סווגו מחדש כדי להתאימם להגדרה החדשה, לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת. ראה ביאור 

 ( להלן.5)
 
 

 .חלק בלתי נפרד מהם הביאורים לדוחות הכספיים מהווים
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 דוח על השינויים בהון 
 
 

 

 סה"כ עודפים הנפרע המניות הון

 
 במליוני ש"ח 

 51 61 29 2111בינואר  1יתרה ליום 

 32 32 -  רווח נקי בשנת החשבון

 123 55 29 2111בדצמבר  31יתרה ליום 

השפעה מצטברת, נטו ממס של יישום לראשונה 
ההוראה בנושא מדידת של  2111בינואר  1ביום 

 (2) (2) -  חובות פגומים וההפרשה להפסדי אשראי

לאחר התיאומים  2111בינואר  1יתרה ליום 
 121  51  29  מיישום ההוראות החדשות

 35  35  -  רווח נקי בשנת החשבון

 161  136  24  2111בדצמבר  31יתרה ליום 

 41  41  -  רווח נקי בשנת החשבון

 211  176  24  2112בדצמבר  31יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 בדצמבר 31דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 
 
 

 

 החברה המאוחד

 
2112 2111¹ 2111¹ 2112 2111¹ 2111¹ 

 

 במליוני ש"ח 
 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

      
 32  35  41  32  35  41  רווח נקי לתקופה

 התאמות:
חלק החברה ברווחים בלתי מחולקים של       

 (15) (32) (33) -  -  -  חברה כלולה
 *-  *-  *-  *-  (3) *-  מסים נדחים, נטו

 -  -  -  6  2  3  הוצאות בגין הפסדי אשראי
 שינויים בנכסים שוטפים:

 -  (1) (1) 11  (65) 34  כרטיס ולבתי עסק, נטואשראי למחזיקי       
בחייבים בגין פעילות  (עלייהירידה )

 13  (369) (26) 13  (365) (22) בכרטיסי אשראי, נטו
 96  113  11  (12) 191  (36) נכסים אחרים

 שינויים בהתחייבויות שוטפות
בזכאים בגין פעילות )ירידה( עליה       

 (23) 351  11  (23) 395  18  בכרטיסי אשראי, נטו
 (51) (215) (8) (21) (133) (34) התחייבויות אחרות

)ששמשו  מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 (1) -  2  (1) -  3  שוטפת לפעילות(

 (1) -  2  (1) -  3  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים
השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות 

 *-  *-  *- *-  *-  *- מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 2  1  1  2  1  1  התקופה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 1  1  3  1  1  4  התקופה

 
 ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו:      
 *- *- *- 39  95  41  ריבית שהתקבלה      

 *- *- *- *- *- (1) ריבית ששולמה
 (1) (6) (2) (21) (11) (21) על הכנסה ששולמו מיסים

 
 - 1אימצה החברה לראשונה את הוראות המפקח על הבנקים בדבר תקן חשבונאות בינלאומי  2112בינואר  1ביום  (1)

תקני דיווח כספי בינלאומיים  אימוץדוח על תזרימי מזומנים, כפי שנקבעו בחוזר המפקח על הבנקים בנושא 
(IFRS) מספרי ההשוואה לשנים קודמות סווגו מחדש כדי להתאים להגדרות 2111בנובמבר  31מיום  מסוימים .

 להלן. (5ב' ) 2החדשות, לכותרות ולאופן ההצגה בתקופת הדיווח השוטפת. לפירוט נוסף ראה ביאור 
 
 

 מיליון ש"ח. 1-* מייצג סכום נמוך מ
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 

  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ
 

71 

 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחאורים לדיב
 

 כללי - 1ביאור 
 

 היישות המדווחת  .א
 

זכיינית של רשת דיינרס קלוב בישראל ו תאגיד( הינה או "דיינרס" דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן "החברה"
 ותכן, מחזיק. כמו )להלן: "כאל"( בשליטת חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מהינה החברה  .הבינלאומית

 כחול ישראל בע"מ ודור אלון פיננסים בע"מ.הריבוע ב החזקותבמניות החברה דור אלון 
 

החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי "דיינרס". תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו עד 
 .2111שנת 

  

 .1591 –החברה הינה "תאגיד עזר" על פי חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 
 

נחתם הסכם בין כאל, החברה, דור אלון פיננסים בע"מ ואלון החזקות בריבוע הכחול בע"מ  2112בחודש מרס 
תוספת למערכת הסכמים הקיימת בין הצדדים. בתוספת נקבעו מחדש פרמטרים מסוימים לחישוב המהווה 

 .ל לחברההחברה לכאל בתמורה לשירותים המסופקים על ידי כא ע"י המועבריםהתשלומים 
 

כללו נכסים והתחייבויות מפעולות בכרטיסי אשראי מסוג  2111ביוני  31נכסי החברה והתחייבויותיה עד ליום 
 19. עם השלמת השינוי במבנה הבעלות בחברה, כמתואר בביאור "YOU"דיינרס ומשתייכים למועדון הצרכנות 

מפעילות בכרטיסי אשראי מסוג  והתחייבויותנכסים  2111ביולי  1' להלן, רכשה החברה מחברת האם ביום ג
 ."YOU""דיינרס" שאינם משתייכים למועדון הצרכנות 

, כוללים את אלה של החברה ושל חברה בת שלה )להלן: 2112בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים ליום 
 "הקבוצה"(.

 

 הגדרות .ב
 

  -בדוחות כספיים אלה 
תקנים ופרשנויות שאומצו על ידי הועדה לתקני חשבונאות  -( "IFRS")להלן:  תקני דיווח כספי בינלאומיים

( IAS( ותקני חשבונאות בינלאומיים )IFRS( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )IASBבינלאומיים )
( או IFRICלרבות פרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי )

 (, בהתאמה.SICקבעו על די הועדה המתמדת לפרשנויות )פרשנויות שנ
כללי החשבונאות שבנקים אמריקאיים שנסחרים בארה"ב  - כללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב

נדרשים ליישם. כללים אלה נקבעים ע"י רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב, רשות ני"ע בארה"ב, המוסד 
גופים נוספים בארה"ב, ומיושמים בהתאם להיררכיה שנקבעה בתקן לתקינה בחשבונאות כספית בארה"ב ו

הקודיפיקציה של תקני החשבונאות של המוסד לתקינה  ,FAS 168 (ASC 105-10)חשבונאות אמריקאי 
תקן המחליף את תקן חשבונאות  -בחשבונאות כספית בארה"ב וההיררכיה של כללי החשבונאות המקובלים 

FASאמריקאי   FAS -. בנוסף לכך, בהתאם לקביעת הפיקוח על הבנקים, למרות ההיררכיה שנקבעה ב162

, הובהר כי כל עמדה שנמסרה לציבור על ידי רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב או על ידי צוות רשויות 168
נאות "ב היא כלל חשבוהפיקוח על הבנקים בארה"ב לגבי אופן היישום של כללי החשבונאות המקובלים בארה

 ל בבנקים בארה"ב. המקוב
 " או "החברה"(.דיינרס)להלן" " ישראל בע"מ דיינרס קלוב – החברה

 .דיינרס )מימון( בע"מ -ת שלה מאוחד החברו דיינרס - הקבוצה
 עם דוחות החברה.באופן מלא, במישירין או בעקיפין, שדוחותיה מאוחדים  החבר -תמאוחד החבר

 כלולות. וחברות מאוחדותחברות  - חברות מוחזקות
 23דעת  גילויי, בהתאם להוראות 2113למדד בגין חודש דצמבר סכום נומינלי היסטורי שהותאם  - מותאם סכום

 רואי חשבון בישראל.  של לשכת 36-ו
בתוספת סכומים בערכים נומינליים, )מועד המעבר(  2113בדצמבר  31יום סכום מותאם ל - סכום מדווח

  זה. ובניכוי סכומים שנגרעו לאחר מועד זה,שנוספו לאחר מועד 
המטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית שבה החברה פועלת; בדרך כלל, זהו המטבע של  - מטבע הפעילות

 מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח.תאגיד מפיק ומוציא את עיקר המזומנים. ההסביבה שבה 
 המטבע לפיו מוצגים הדוחות הכספיים.  - מטבע ההצגה

 דיווח כספי המבוסס על סכומים מדווחים. - דיווח כספי נומינלי
דיווח כספי בערכים המותאמים על פי השינויים בכח הקניה הכללי של המטבע הישראלי  - דיווח כספי מותאם

  בהתאם להוראות גילויי הדעת של לשכת רואי החשבון בישראל. 
 ד קשור, למעט בעל עניין. , גילויים בהקשר לצIAS24-כהגדרתם ב – צדדים קשורים

 .1569-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1בפסקה ) הגדרתםכ -בעלי עניין 
 שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.בישראל מדד המחירים לצרכן  - מדד

  עלות בסכום מדווח. – עלות
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 כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 
Israeliהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )  .א Gaap  ובהתאם להוראות

ולדוחות  חברהדוחות הכספיים מתייחסים לדוחות הכספיים של ההמפקח על הבנקים והנחיותיו. הביאורים ל
 חברה, פרט למקרים בהם צויין בביאור כי הוא מתייחס להת שלמאוחדה חברוהמאוחדים של החברה הכספיים 

 .למאוחד בלבד בלבד או
 .2113בפברואר  25 ביום חברההדוחות הכספיים אושרו לפרסום ע"י דירקטוריון ה          

 
בסיס עריכת הדוחות הכספיים     .ב

 (     עקרונות הדיווח1) 
נערכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו.  קבוצההדוחות הכספיים של ה

( מסוימים וכללי IFRS, בין היתר, תקני דיווח כספי בינלאומיים )מתמייש חברהבעריכת הדוחות הכספיים ה
 חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב, באופן המפורט להלן:

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

 המפקח על הבנקים. 

  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים  -בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי
התקינה הבינלאומית מיושמת על פי  .( מסוימיםIFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים בישראל ובהתאם  ל

 :מפורטים להלןעקרונות הה
במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של  -

ה"ב שחלים ספציפית בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים באר הקבוצה מטפלתהמפקח, 
 על נושאים אלו;

במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר  -
 לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח;  הקבוצה פועלתחלופות לטיפול בנושא מהותי, 

קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבור, שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 בהתאם להוראות התקן הבינלאומי; הקבוצה פועלת

קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור, שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 ;ם בישראלבהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלי הקבוצה פועלת

במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור,  -
 תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית.

 
הצגה ומטבע פעילות מטבע       ( 2)
 

, הקרובן למיליו ומעוגלים , שהינו מטבע הפעילות של החברה,ח"בש מוצגים המאוחדים הכספיים הדוחות
 .אחרת צויין אם למעט
 ת החברה.פועל בה העיקרית הכלכלית הסביבה את שמייצג המטבע הינו השקל

 
המדידה בסיס        ( 3)

 
 :להלן המפורטים וההתחייבויות הנכסים למעט ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות

 ;נדחים מסים והתחייבויות נכסים •
 ;הפרשות •

 
 במדד לשינויים הותאם, ההיסטורית העלות בסיס על שנמדדו הון ופריטי כספיים לא נכסים של ערכם

-היפר ככלכלה ישראל כלכלת נחשבה זה למועד ועד היות, 2113 בדצמבר 31 ליום עד לצרכן המחירים
 .מדווחים בסכומים הכספיים התידוחו את חברהה עורכת 2119 בינואר 1 מיום החל. אינפלציונית
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באומדנים שימוש       ( 4)
 

 המפקח והוראות( Israeli GAAP) בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 אשר והנחות אומדנים ,בהערכות ,דעת בשיקול להשתמש חברהה הנהלת נדרשת והנחיותיו הבנקים על

 שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסים של הסכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים
 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל

 
 הנהלת נדרשת, חברהה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת

 בקביעת דעתה בשיקול. משמעותית וודאות באי הכרוכים ולאירועים לנסיבות באשר הנחות להניח חברהה
 סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים, שונות עובדות, העבר ניסיון על חברהה הנהלת מתבססת, האומדנים

 . אומדן לכל המתאימות לנסיבות בהתאם

 
 שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים

 .מושפעת עתידית תקופה ובכל האומדנים תוקנו
 

שינוי סיווג        ( 5)
 

ד' -סעיפים ג' והוראות הפיקוח על הבנקים )ראה ובעקבות היישום לראשונה של תקני חשבונאות מסויימים 
 הכספיים ומספרי השוואה, סווגו מחדש כדי להתאים לכותרותלהלן(, סעיפים מסוימים במסגרת הדוחות 

 ש: הסעיפים ולדרישות הדיווח בתקופה השוטפת. בפרט, סווגו מחד
 

 והפסד רווח מתכונת בנושא ההוראות של לראשונה יישום - והפסד רווח בדוח שנכללו פריטים

 
 בנקאי לתאגיד והפסד רווח דוח מתכונת בנושא 2111 בדצמבר 25 מיום הבנקים על הפיקוח לחוזר בהתאם
 את חברהה מתמייש, ריבית הכנסות מדידת בנושא ב"בארה בבנקים המקובלים החשבונאות כללי ואימוץ

 .והפסד רווח דוח של ההצגה לאופן הקשורות ההוראות

 
 באופן הנלווים הביאורים ושל והפסד רווח דוח של ההצגה אופן את חברהה מההתאי, להוראות בהתאם

 :להלן המפורט

 

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

 

 במסגרת סווגו מריבית שאינם אשראי הפסדי בגין הוצאות לפני מימון מפעילות הרווח מרכיבי 
 ."מריבית שאינן מימון הכנסות" סעיף

 
 יישום של באופן 2112 בינואר 1 מיום החל והפסד רווח דוח למתכונת בנוגע ההוראות את מהייש חברהה

 .למפרע
בדצמבר  31בוצעו סיווגים מחדש המפורטים להלן בדוחות הכספיים לשנים שהסתיימו ביום  בעקבות זאת,

 :2111בדצמבר  31וביום  2111
 

  )מימון בגין הפרשי שער חליפין של מטבע חוץ שנכללו בעבר במסגרת סעיף הכנסות )הוצאות
"רווח מפעילות מימון לפני הוצאות בגין הפסדי אשראי" סווגו מחדש במסגרת סעיף "הכנסות מימון 

 בית".שאינן מרי
  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ
 

82 

 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך( החשבונאיתכללי דיווח ועיקרי המדיניות  - 2ביאור 
 

 בגין הוצאות לפני מימון מפעילות רווח"ב שנכללו( הוצאות) הכנסות, כאמור הסיווגים משינויי כתוצאה
 לסעיף מחדש סווגו, 2111 בדצמבר 31 ביום בשנה שהסתיימה ח"ש מיליוני (1) של בסך" אשראי הפסדי

 ". מריבית שאינן מימון הכנסות"
 

 בנושא דוח על תזרימי מזומנים IAS7יישום לראשונה של  – מזומנים תזרימי על דוחב שנכללו פריטים
 

 קובע אשר להלן(, (1ד' ) 2 )ראה ביאור מזומנים תזרימי על דוחבנושא  IAS 7יישום לראשונה של  בעקבות
 :להלן המפורט מחדש סיווג בוצע, הפעילות למהות בהתאם הדוח במסגרת השונים הפריטיםשל  סיווג כללי

 אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק נטו, ושינוי נטו בתזרים בגין נכסים שוטפים )כגון:  שינויים
בעבר במסגרת פעילות השקעה )לשעבר  שנכללו (בחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

-ו 2111בדצמבר  31בימים שהסתיימו בשנים מיליוני ש"ח  23-( ו939)בסך של  פעילות בנכסים(
 סווגו לפעילות שוטפת.  תאמה, , בה2111

 אשראי מתאגידים בנקאיים ושינוי בזכאים בגין  בגין התחייבויות שוטפות )כגון: שינויים נטו בתזרים
( שנכללו בעבר במסגרת פעילות מימון )לשעבר פעילות בהתחייבויות פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

, 2111-ו 2111 דצמברב 31 מיםשהסתיימו ביבשנים מיליוני ש"ח ( 23) -ו 395 בסך של ובהון(
סווגו לפעילות שוטפת. בהתאמה, 

 על יתרות מזומנים ושווי מזומנים, שנכללו בעבר כחלק מיתרות  בשער החליפין השפעת תנודות
 2111בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים מיליון ש"ח  1-הנמוך מהמזומנים ושווי המזומנים, בסך 

 "השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים".-ל, סווגו מחדש 2111-ו

 .הצגה בנפרד של סעיפי ריבית, ומיסים ששולמו ו/או התקבלו
 

 הכספיים לדוחות בביאורים שנכללו פריטים
 

 הבנקים על הפיקוח והוראות חשבונאית תקינה עדכוני, חשבונאות תקני של לראשונה יישום בעקבות
 להתאימם כדי הכספיים בדוחות מסוימים בביאורים נתונים מחדש סווגו ,להלן' ד -ו' ג פיםבסעי כמפורט

 .השוטפת הדיווח בתקופת ההצגה ולאופן לכותרות, החדשות להגדרות
 
 יישום לראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים .ג

 
 

 :להלן המפורטים והוראות חשבונאיים תקנים חברהה מתמייש 2112 בינואר 1 מיום החל

 
 רווח דוח מתכונתהוראות בנושא מתכונת דוח רווח והפסד שנקבעו במסגרת חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא  .1

 .בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית המקובלים החשבונאות כללי ואימוץבנקאי  לתאגיד והפסד
 
פרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ו מסוימים( )תקני דיווח כספי בינלאומיים  .2

המתייחסות ליישום תקנים אלו, כמפורט להלן: ()

• IAS 7, מזומנים תזרימי על דוח; 
• IAS 12, ההכנסה על מסים; 
• IAS 23, אשראי עלויות; 
• IAS 24, קשור לצד בהקשר גילויים. 
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הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא טיפול חשבונאי בפעולות בין תאגיד בנקאי לבין בעל שליטה בו ולבין חברה  .3

 בשליטת התאגיד הבנקאי. 
   

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידות שווי הוגן, המשלבות בהוראות הדיווח לציבור את עדכון תקינה  .9
(: תיקונים להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות ASC 820בנושא מדידת שווי הוגן ) ASU 2011-04חשבונאית 

 .IFRS -וב U.S GAAP -גילוי אחידות ב
 
אשראי הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי  כוןעדהוראות הפיקוח על הבנקים בנושא  .5

 .ASU 2010-20עדכון תקינה חשבונאית  לאימוץ
 

 בגין החדשה החשבונאית המדיניות את משלבת, שלהלן 'ד בסעיף שמפורטת כפי, הקבוצה של החשבונאית המדיניות
 והשפעת אופן את ומציגה ל"הנ הבנקים על הפיקוח והוראות החשבונאית התקינה עדכוני, החשבונאות תקני יישום

 .שהייתה ככל, לראשונה היישום
 

הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות     .ד
 
והצמדה חוץ מטבע  ( 1)

חוץ במטבע עסקאות

 שבתוקף החליפין שער לפי חברהה של הרלוונטיים הפעילות למטבעות מתורגמות חוץ במטבע עסקאות
 למטבע מתורגמים, הדיווח במועד חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות נכסים. העסקאות בתאריכי
 העלות שבין ההפרש הינו הכספיים הפריטים בגין שער הפרשי. יום לאותו שבתוקף החליפין שער לפי הפעילות

 לבין, השנה במשך םולתשלומי האפקטיבית לריבית מתואם כשהוא, השנה לתחילת הפעילות במטבע המופחתת
. השנה לסוף החליפין שער לפי מתורגמת חוץ במטבע המופחתת העלות

 הפעילות למטבע מתורגמים, הוגן שווי לפי והנמדדים חוץ במטבעות הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים
 מוכרים הפעילות למטבע מתרגום הנובעים שער הפרשי. ההוגן השווי נקבע בו ביום שבתוקף החליפין שער לפי

 שער לפי מתורגמים, היסטורית עלות לפי והנמדדים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא פריטים .והפסד ברווח
 .העסקה למועד שבתוקף החליפין

 
הוגן שווי לפי נמדדים שאינם מדד צמודי והתחייבויות נכסים

.יתרה כל לגבי שנקבעו ההצמדה תנאי לפי נכללים, למדד הצמודים והתחייבויות נכסים

: בהם השינוי ושיעורי לצרכן המחירים ומדדשל הדולר של ארה"ב  היציגים החליפין שערי על פרטים להלן
 
 

 

 שיעור השינוי בשנת בדצמבר 31

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 
 )%( בש"ח

 שער החליפין של:
 (6.1) 1.1  (2.3) 3.5  3.9  3.7  הדולר של ארה"ב      

 מדד המחירים לצרכן:
 2.1  2.2  1.6  111.9  119.1  115.7  לחודש דצמבר      
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 האיחוד בסיס   (2)

בנות חברות

 הכספיים בדוחות נכללים בנות חברות של הכספיים הדוחות. הקבוצה ידי על הנשלטות ישויות הינן בנות חברות
 הפיננסית המדיניות את לקבוע הכוח היא שליטה. השליטה הפסקת ליום ועד השליטה השגת מיום המאוחדים
 הצבעה זכויות בחשבון נלקחות השליטה קיום בבחינת. מפעילויותיה הטבות להשיג כדי חברה של והתפעולית

 השליטה ובאם הרכישה מועד בקביעת דעת שיקול המפעיל חברהה. מיידי באופן לממשן שניתן פוטנציאליות
.התקבלה

 שאומצה החשבונאית למדיניות להתאימה מנת על הצורך במידת שונתה תבה החברה של החשבונאית המדיניות
 .הקבוצה ידי על

 
 

חברתיות בין עסקאות       

 הכנת במסגרת בוטלו, חברתיות בין מעסקאות הנובעות, מומשו שטרם והוצאות והכנסות בקבוצה הדדיות יתרות
 . המאוחדים הכספיים הדוחות

 
עסקים צירופי

 הינו הרכישה מועד(. acquisition method) הרכישה שיטת את העסקים צירופי כל לגבי מיישמת הקבוצה
. הנרכשת על שליטה משיגה הרוכשת בו המועד

 
  2111בינואר  1צירופי עסקים שאירעו לפני 

, IFRS 1 -ל C5 -ו C4בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, הקבוצה אימצה את ההקלה שנקבעה בסעיפים 
 IFRS 3 (2008)אימוץ לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים. בהתאם לכך הקבוצה לא מיישמת את 

 . 2111בינואר  1שהתרחשו לפני  למפרע לגבי צירופי עסקים
 

 חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי (3)
 

מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי בהתאם להוראה של המפקח על הבנקים בנושא 
ועמדות  (ASC 310)החשבונאות האמריקאי בנושא  ן, את תק2111בינואר  1 -, מיישמת החברה, החל מאשראי

 של רשויות הפיקוח על הבנקים בארה"ב ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב, כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור
בנוסף, החל מאותו מועד מיישמת החברה את הנחיות הפיקוח על . בעמדות ובהנחיות הפיקוח על הבנקים

מיישמת החברה את הוראות הפיקוח  2112נואר בי 1כן, החל מיום -הבנקים בנושא טיפול בחובות בעייתיים. כמו
 על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי.

 
 חייבים בגין כרטיסי אשראי ויתרות חוב אחרות

 
וב פיקדונות בבנקים, חייבים בגין כרטיסי אשראי וכו'. יתרות ח מיושמת לגבי כל יתרות החוב, כגוןההוראה 

לגביהם לא נקבעו בהוראות הדיווח לציבור כללים ספציפיים בדבר מדידת הפרשה להפסדי אשראי )כגון: 
פיקדונות בבנקים וכד'( מדווחים בספרי החברה לפי יתרת חוב רשומה. יתרת החוב הרשומה מוגדרת כיתרת 

ן אותו חוב. יתרת החוב החוב, לאחר ניכוי מחיקות חשבונאיות, אך לפני ניכוי הפרשה להפסדי אשראי בגי
הרשומה אינה כוללת ריבית צבורה שלא הוכרה, או שהוכרה בעבר ולאחר מכן בוטלה. לגבי יתרות חוב אחרות, 
לגביהן קיימים כללים ספציפיים בדבר מדידה והכרה של הפרשה לירידת ערך החברה ממשיכה ליישם את 

 אותם כללי מדידה.
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פגומים חובות וסיווג זיהוי

 כל את תמסווג חברהה, אלו לנהלים בהתאם. כפגומים חובות ולסיווג בעייתי אשראי לזיהוי נהלים הקבע חברהה
 מסווג חוב. פגום או נחות, מיוחדת השגחה: בסיווגים מאזני החוץ האשראי פריטי ואת השל הבעייתיים החובות
 המגיעים הסכומים כל את לגבות וכלת לא חברהשה צפוי עדכניים ואירועים מידע על בהתבסס כאשר כפגום

 הפיגור מצב על, היתר בין, מבוססת החוב סיווג בדבר החלטה קבלת. החוב הסכם של החוזיים התנאים לפי הל
, ערבים של הפיננסי מצבם, הביטחונות ומצב קיום, הלווה של הפירעון וכושר הפיננסי מצבו הערכת, החוב של
'.ג מצד מימון להשיג הלווה ויכולת בחוב לתמוך ומחויבותם, קיימים אם

 כך לצורך .יותר או ימים 51 של בפיגור מצויים בגינו הריבית או הקרן כאשר פגום כחוב מסווג חוב מקרה בכל
 נכסים לרבות) חובות. שלו החוזיים הפירעון לתנאי בהתייחס נקבע אשר הפיגור ימי מצב אחר תעוקב חברהה

 ממועד החל. לפירעונם המועד שהגיע לאחר שולמו לא בגינם הריבית או הקרן כאשר בפיגור נמצאים( אחרים
"(.מבצע שאינו חוב" ייקרא כאמור חוב) ריבית הכנסות צובר שאינו כחוב יטופל החוב כפגום הסיווג

.פגום כחוב יסווג בעייתי חוב של מחדש ארגון במסגרת שונו שתנאיו חוב כל, כן כמו
 

 הפרשה להפסדי אשראי
 

 מתאימה ברמה הפרשה לקייםהחברה קבעה נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי 
 םולקיהנדרשים  קבעה נהלים החברה, בנוסף. הבהתייחס לתיק האשראי של צפויים אשראי הפסדי לכיסוי

 :כגון)הפרשה ברמה מתאימה כדי לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים 
 . (וערבויות , מסגרות אשראי שלא נוצלוהתקשרויות למתן אשראי

 
רשה באחד משני מסלולים: "הפ מוערכתההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי 

 כמו כן, בוחנת החברה את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי.פרטנית" ו"הפרשה קבוצתית". 
 

 
הינה החוזית יתרתםשסךחובותפרטניתבחינהלצורךבחרה לזהות החברה -פרטנית להפסדי אשראי  הפרשה

הפרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג כפגום. חוב מסווג כפגום  .ש"חאלפי  511מעל 
כאשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים צפוי שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לה לפי 

פיגור התנאים החוזיים של הסכם החוב. בכל מקרה, חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצויים ב
 ימים או יותר. כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום.  51של 

 
בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, מהוונים  מוערכתההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי 

 . של החוב ת המקוריתבשיעור הריבית האפקטיבי
 

מזוהיםבלתיאשראיהפסדיבגיןלירידת ערךהפרשותלשקףמחושבת כדי - אשראית להפסדי קבוצתי הפרשה
 פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן דומים,מאפייני סיכוןבעליקטניםחובותשלגדולותבקבוצותפרטנית הגלומים

 בהתאם מחושבת קבוצתי בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם ונמצא
היסטוריים בסוגי הפסדשיעוריעל בהתבסס, (, טיפול חשבונאי בתלויותASC 450) FAS 5 -ב שנקבעו לכללים

  אשראי שונים.
 

 FAS 5 -בהתאם לכללים שנקבעו ב מוערכתההפרשה הנדרשת בהתייחס למכשירי האשראי החוץ מאזניים 
(ASC 450.) אשראי החוץ מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה המוערכת על בסיס קבוצתי עבור מכשירי ה

ההפרשה שנקבעו עבור האשראי המאזני )כמפורט לעיל(, תוך התחשבות בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של 
סיכון האשראי החוץ מאזני. שיעור המימוש לאשראי מחושב על ידי החברה בהתבסס על מקדמי המרה לאשראי 

 הגישה הסטנדרטית. -סיכון אשראי -, מדידה והלימות הון213כמפורט בהוראות ניהול בנקאי תקין מספר 
 

בנוסף, בוחנת החברה את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי. הערכת נאותות כאמור, מתבססת על 
שיקול דעתה של ההנהלה, אשר מתחשב בסיכונים הגלומים בתיק האשראי ובשיטות ההערכה שמיושמות על ידי 

 .החברה לקביעת ההפרשה
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 הכרה בהכנסה
 

במועד סיווג החוב כפגום החברה מגדירה את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות ריבית ומפסיקה לצבור בגינו 
מסוימים שאורגנו מחדש. כמו כן, במועד סיווג החוב כפגום הכנסות ריבית, למעט האמור להלן לגבי חובות 

. החוב ממשיך אך טרם נגבו החברה מבטלת את כל הכנסות הריבית שנצברו והוכרו כהכנסה ברווח והפסד
להיות מסווג כחוב שאינו צובר ריבית, כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום. חוב אשר פורמאלית עבר ארגון 

עייתי ולאחר הארגון מחדש קיים  ביטחון סביר שהחוב יפרע בהתאם לתנאיו החדשים, יטופל מחדש של חוב ב
 51כחוב פגום שצובר הכנסות ריבית. לגבי חובות שנבחנים ומופרשים על בסיס קבוצתי אשר מצויים בפיגור של 

 הכנסות ריבית. לצבוריום או יותר, מפסיקה החברה  
 

 ארגון מחדש של חוב בעייתי
 

שר פורמאלית עבר ארגון מחדש של חוב בעייתי מוגדר כחוב אשר לגביו, מסיבות כלכליות או משפטיות חוב א
הקשורות לקשיים פיננסיים של חייב, החברה העניקה ויתור בדרך של שינוי בתנאי החוב במטרה להקל על החייב 

 רשים מהחייב(. את נטל תשלומי המזומן בטווח הקרוב )הפחתה או דחייה של תשלומים במזומן שנד
החברה מבצעת בחינה  ,לצורך קביעה האם הסדר חוב שבוצע על ידי החברה מהווה ארגון מחדש של חוב בעייתי

( החייב מצוי 1איכותית של מכלול התנאים של ההסדר והנסיבות במסגרתן הוא בוצע, וזאת במטרה לקבוע האם )
 תור לחייב. ( במסגרת ההסדר החברה העניקה וי2) -בקשיים פיננסיים ו

 
לצורך קביעה האם החייב נמצא בקשיים פיננסיים, החברה בוחנת האם קיימים סממנים המצביעים על היותו של 
הלווה בקשיים במועד ההסדר או על קיום אפשרות סבירה שהלווה יקלע לקשיים פיננסיים לולא ההסדר. בין 

לן: למועד הסדר החוב הלווה נמצא בכשל, היתר, החברה בוחנת קיום אחת או יותר מהנסיבות המפורטות לה
לרבות כאשר חוב אחר כלשהו של הלווה הינו בכשל; לגבי החובות שלמועד ההסדר אינם בפיגור החברה 
מעריכה האם בהתאם ליכולת הפירעון הנוכחית קיימת סבירות כי בעתיד הנראה לעין הלווה ייקלע למצב של 

של החוב; החייב הוכרז כפושט רגל, נמצא בתהליך של כינוס נכסים כשל ולא יעמוד בתנאים החוזיים המקוריים 
או קיימים ספקות משמעותיים להמשך קיומו של הלווה כעסק חי; וכן ללא שינוי תנאי החוב, החייב לא יהיה 

 מסוגל לגייס חוב ממקורות אחרים בריבית שוק המקובלת לגבי חייבים שאינם בכשל.
2112בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום   

החברה מסיקה כי במסגרת ההסדר הוענק לחייב ויתור, גם אם במסגרת ההסדר בוצעה העלאה בריבית החוזית, 
לגבות את כל סכומי  הלא צפויחברה כתוצאה מארגון מחדש, האם מתקיים אחד או יותר מהמצבים הבאים: 

; לחייב לא קיימת אפשרות לגייס מקורות בשיעור הנהוג החוב )לרבות ריבית שנצברה בהתאם לתנאים החוזיים(
 בשוק עבור חוב בעל תנאים ומאפיינים כגון אלו של החוב שהועמד במסגרת ההסדר. 

הפרשות  .חובות שאורגנו מחדש, לרבות כאלה שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, יסווגו כחוב פגום
לאור העובדה שהחוב שלגביו בוצע ארגון מחדש של חוב בעייתי לא בגין חובות אלו מבוצעת על בסיס קבוצתי. 

ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים שלו, החוב ממשיך להיות מסווג כחוב פגום גם לאחר שהחייב חוזר 
 למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים.

 
 חשבונאית מחיקה

 
אינו בר גביה ובעל ערך נמוך כיס פרטני שנחשב המוערך על בסהחברה מוחקת חשבונאית כל חוב או חלק ממנו 

)המוגדרים ברוב  מאמצי גביה ארוכי טווח ת החברהאו חוב בגינו מנהל ,שהותרתו כנכס אינה מוצדקתך כ
. לגבי החובות המוערכים על בסיס קבוצתי, נקבעו כללי המחיקה בהתבסס המקרים כתקופה העולה על שנתיים(

יובהר כי  ימי פיגור רצופים( ועל פרמטרים בעייתיים אחרים. 151מקרים מעל )ברוב ה פיגור שלהםהעל תקופת 
מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים 

 בסיס עלות חדש לחוב בספרי החברה.בלבד, תוך יצירת 
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יכון אשראי וההפרשה מדיניות ההפרשה לחובות מסופקים לפני יישום ההוראות בנושא חובות פגומים, ס
 להפסדי אשראי

 
הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות בצורה  כוללת 2111בינואר  1הפרשות לחובות מסופקים לפני 

נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות, שגבייתם מוטלת בספק. בקביעת נאותות ההפרשות 
התבססה ההנהלה, בין היתר, על הערכת הסיכון על סמך המידע שבידה בדבר מצבם הכספי של החייבים, היקף 

קבלו מהם והניסיון שנצבר. חובות מסופקים, אשר לדעת הנהלת החברה אין פעילותם, הערכת הבטחונות שנת
בדוחות כן נכללה -על פי החלטת ההנהלה. כמו תמאוחדה החברהסיכוי לגבותם, נמחקים מספרי החברה ו

בקביעת ההפרשה  .הפרשה ספציפית על בסיס קבוצתי לחובות מסופקים 2111בינואר  1כספיים לתקופות לפני 
 סה על ניסיון העבר ובחלוקה לקטגוריות מוצרי האשראי השונים.החברה התבס

 
 

 קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים   (4)
  

 מגדיראשר  FAS 157 (ASC 820-10) -הקבוצה מיישמת את הכללים שנקבעו ב 2111בינואר  1החל מיום 
 נכסים לגבי הוגן שווי הערכת טכניקות הגדרת ידי על הוגן שווי למדידת עקבית עבודה מסגרת וקובע הוגן שווי

 מת, מייש2112בינואר  1כמו כן, החל מיום . מפורטות יישום והנחיות הוגן שווי מדרג וקביעת והתחייבויות
את הוראת הפיקוח על הבנקים בנושא מדידות שווי הוגן, המשלבת בהוראות הדיווח לציבור את  חברהה

: תיקונים (ASC 820) בנושא מדידת שווי הוגן ASU 2011-04הכללים שנקבעו בעדכון תקינה חשבונאית 
 .IFRS -וב U.S. GAAP -להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי אחידות ב

 
 בעסקה התחייבות בהעברת משולם היההמחיר ש או נכס מכירתב מתקבל היה אשרמחיר כ מוגדר הוגן שווי

 שימוש לעשות, הוגן שווי הערכת לצורך מחייב התקן, היתר בין. המדידה במועד משתתפים בשוק בין רגילה
 בשוק הזמין מידע מייצגים נצפים. נתונים נצפים לא בנתונים שימוש ולמזער נצפים בנתונים שניתן ככל מרבי

מפרט  FAS 151. החברה של ההנחות את משקפים נצפים לא נתונים ואילו תלויים בלתי ממקורות המתקבל
הוגן הינם השווי ההיררכיה של טכניקות מדידה בהתבסס על השאלה האם הנתונים ששימשו לצורך קביעת 

 :להלן כמפורט הוגן שווי מדרג יוצרים נתונים של אלו סוגים נצפים או לא נצפים.
 

 אשר לחברה , זהים להתחייבויות או לנכסים פעילים בשווקים( מותאמים)לא  מצוטטים מחירים: 1 רמה נתוני
 יש יכולת לגשת אליהם במועד המדידה.

 

 נתונים הנצפים עבור הנכס או התחייבות, במישרין או בעקיפין, שאינם מחירים מצוטטים : 2 רמה נתוני
 .1הנכללים ברמה 

 

 ההתחייבות או הנכס עבור נצפים לא נתונים: 3 רמה נתוני. 

 
 תשוקל החברהזו דורשת שימוש בנתוני שוק נצפים, כאשר מידע זה קיים. כאשר הדבר הינו אפשרי,  היררכיה

וכן גודל  bid-ask -נטי במסגרת הערכתו. היקף ותדירות העסקאות, גודל מרווח הוומידע שוק נצפה ורל
 תקובע החברהההתאמה הנדרשת כאשר משווים עסקאות דומות הינם כולם גורמים אשר נלקחים בחשבון כאשר 

 את הנזילות של שווקים ואת הרלוונטיות של מחירים נצפים באותם שווקים.
 

את, בתנאים ( לגבי מכשירים פיננסים. עם זin-use)הנחת היסוד "בשימוש" לצורך מדידת שווי הוגן, לא מיושמת 
מסוימים נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות המוחזקים והמנוהלים במסגרת פורטפוליו נמדדים לפי שווי הוגן 
תוך שימוש במחיר שהיה מתקבל או משולם אילו פוזיציה נטו בקבוצות של נכסים פיננסים או התחייבויות 

 פיננסיות כאמור הייתה נמכרת או מועברת.
 

 blockageשווי הוגן של מכשירים פיננסים נעשית ללא הבאה בחשבון של פקטור גודל ההחזקה )בנוסף, מדידת 
factor והן לגבי מכשירים פיננסים המוערכים לפי רמות  1( הן לגבי מכשירים פיננסים המוערכים לפי נתוני רמה

על ידי משתתפים בשוק , למעט מצבים בהם פרמיה או ניכיון היו מובאים בחשבון במדידת שווי הוגן 3או  2
 .1בהיעדר נתוני רמה 
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 נגזרים פיננסיים מכשירים
 

פיננסיים נגזרים שיש להם שוק פעיל הוערכו לפי שווי שוק שנקבע בשוק העיקרי ובהיעדר שוק עיקרי,  מכשירים
לפי מחיר שוק מצוטט בשוק המועיל ביותר. מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים הוערכו לפי מודלים אשר 

אי וכיוצא באלה(. ליתר פירוט ראה לוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במכשיר הנגזר )סיכון שוק, סיכון אשר
 בהמשך לגבי מתודולוגיית הערכה של סיכון אשראי וסיכון לאי ביצוע. 

 
 נגזרים שאינם נוספים פיננסיים מכשירים

 
ופיקדונות חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו, מזומנים המכשירים הפיננסיים בקטגוריה זו )כגון:  לרוב

( לא ניתן לצטט "מחיר שוק", מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם פעילות בכרטיסי אשראיוזכאים בגין בבנקים, 
נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומנים 

כך, תזרימי עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. לצורך 
המזומנים העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל 
הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות. כמו כן, במקרים מסוימים, לצורך מדידת שווי הוגן של התחייבויות פיננסיות 

 חברהה, בפרט. הוגן שווי לפי התחייבויות מדידת, ASU 2009-05 -הנחיות שנקבעו במת מייש חברהלא סחירות, ה
 אשר( דומות התחייבויות של)או  ההתחייבויות של מצוטטים במחירים שימוש תוך ההוגן שוויים את כהמערי

 .כנכסים נסחרות
 

השפעה מיישום לראשונה של הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא מדידות שווי הוגן, המשלבות בהוראות 
(: תיקונים ASC 820מדידת שווי הוגן ) בנושא ASU 2011-04הדיווח לציבור את עדכון תקינה חשבונאית 

  IFRS -וב U.S GAAP -להשגת מדידת שווי הוגן ודרישות גילוי אחידות ב
 

 שווי מדידותפורסם חוזר לתיקון הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בנושא  2112במבר בנו 21 ביום
. התיקונים המפורטים בחוזר נועדו להתאים את הוראות הדיווח לציבור בנושא מדידות שווי הוגן לנוסח הוגן

המעודכן של כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זה. בפרט, התיקון משלב בהוראות הדיווח לציבור את 
כונת גילוי אחידה חדשה בנוגע . בנוסף, בחוזר נקבעה מתASU 2011-04 -כללי מדידת שווי הוגן כפי שנקבעו ב

 .ASU 2011-04 -לדרישות גילוי מסוימות בנושא שווי הוגן שנכללו ב
 

 בפרט, העדכון קובע דרישות גילוי משמעותיות נוספות בנוגע למפורט להלן:
 

  3לגבי מדידות שווי הוגן שסווגו בהיררכית השווי הוגן במסגרת רמה  (level 3:) 
הן  החברהגילוי כמותי בדבר נתונים לא נצפים משמעותיים ותיאור טכניקת ההערכה המיושמת על ידי  -

 ביחס לפריטים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה והן על בסיס שאינו חוזר ונשנה;
 משמעותיים ותיאור  דיון איכותי לגבי ניתוח רגישות של מדידת השווי ההוגן לשינויים בנתונים לא נצפים         - 

 יחסי הגומלין בין נתונים לא נצפים אלו, אם קיימים;          
      הוגן במאזן, אך אשר שווי לפי נמדדים לא אשר פריטים לגבי ההוגן השווי היררכיית במסגרת לרמות סיווג 

  נדרש גילוי לגבי שווים ההוגן.     

  הנמדדים בשווי הוגן על בסיס חוזר ונשנה, יש לתאר  ולהיפך של פריטים 2לרמה  1לגבי כל העברה מרמה
 את הפריט, את סכום ההעברה, את הסיבה להעברה ואת מדיניות התאגיד הבנקאי;

 מהשימוש השונה באופן פיננסי לא בנכס שימוש ( המיטביhighest and best use) הנכס נמדד לפי  כאשר
 המיטבי; להנחת השימוש בהתאם הגילויים במסגרת נכלל ההוגן שוויו כאשר או במאזן הוגן שווי

  הרמות( בגין יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים   3-מתן פילוח מפורט להיררכיית השווי הוגן )חלוקה ל
 פיננסיים.

 

 2112בינואר  1וחוזר המפקח על הבנקים החל מיום  ASU 2011-04 -החברה מיישמת את התיקונים שנקבע ב
לאור זאת, בדוחות כספיים אלה לא נכללו מספרי השוואה לגילויים החדשים. ליישום באופן של מכאן ולהבא. 

וחוזר המפקח על הבנקים לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים, למעט  ASU 2011-04לראשונה של 
 שינוי הצגתי בשל דרישות הגילוי החדשות.
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 ההכנסה על מסים הוצאות      (5)

או  ,והפסד רווח לדוח נזקפים ונדחים שוטפים מיסים. ונדחים שוטפים מסים יםכולל הכנסה על מסים
 המס סכום הינו השוטף המס. בהון ישירות מוכרים אשר נזקפים ישירות להון במידה והם נובעים מפריטים

 לפי החלים המס שיעורי לפי מחושב כשהוא, לשנה במס החייבת ההכנסה על( להתקבל או) להשתלם הצפוי
 לשנים המתייחסים המס בתשלומי שינויים והכולל, למועד הדיווח למעשה ונחקק או ושנחקק יםהחוק

.קודמות

, מוסף ערך מס לצרכי כספי מוסד יאשה השל תמאוחד הוחבר החברה של ההכנסה על למסים ההפרשה
 . מוסף ערך מס חוק לפי ההכנסה על המוטל רווח מס כוללת

 לצורך והתחייבויות נכסים של בספרים הערך בין זמניים להפרשים בהתייחס נדחים במסים המכיר החברה
 הזמניים ההפרשים לגבי נדחים במסים המכיר לא החברה, ואולם. מסים לצרכי ערכם לבין כספי דיווח

 צפוי והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרש וכן במידה, בנות בחברות מהשקעה הנובעים הפרשים: הבאים
, בין אם בדרך של מימוש ההשקעה ובין אם בדרך של חלוקת דיבידנדים לעין הנראה בעתיד יתהפכו לא שהם

, בתום המדידה של מסים נדחים משקפת את השלכות המס שינבעו מהאופן בו הקבוצה צופה בגין ההשקעה.
  .תקופת הדיווח, להשיב או לסלק את הערך בספרים של נכסים והתחייבויות

 בהתבסס, ימומשו בו במועד הזמניים ההפרשים על לחול הצפויים המס שיעורי לפי נמדדים הנדחים המסים
 נדחים מסים והתחייבות נכסי תמקזזחברה ה. המאזן לתאריך למעשה שנחקקו או שנחקקו החוקים על

 לאותה מיוחסים והם, שוטפים מסים והתחייבויות נכסי לקיזוז לאכיפה הניתנת חוקית זכות וקיימת במידה
, בקבוצה שונות בחברות או, נישומה חברה אותה בגין מס רשות אותה ידי על הממוסה במס חייבת הכנסה

 בו מיושבים המסים והתחייבויות שנכסי או נטו בסיס על שוטפים מסים והתחייבויות נכסי לסלק בכוונתן אשר
.זמנית

נכס מס נדחה בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי מוכר בספרים כאשר 
שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה יהיה ניתן לנצל אותם, או במידה ( more likely than not)צפוי 

שקיימות הזדמנויות לתכנון מס. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, ובמידה ולא צפוי כי הטבות 
 המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים. 

הן הראיות  -כל הראיות הזמינות לצורך הקביעה כי ניתן להכיר בנכס מס נדחה, הקבוצה מביאה בחשבון את 
  .החיוביות, התומכות בהכרה בנכס מס נדחה והן הראיות השליליות השוללות הכרה בנכס מס נדחה

 
במידה ואין זה צפוי שלקבוצה תהיה הכנסה חייבת מספיקה ו/או לא קיימות לקבוצה הזדמנויות לתכנון מס, 

 זמניים החייבים במס.נכסי מסים נדחים נטו לא יעלו על סכום הפרשים 
 

 .הרוכשת החברה על החל המס שיעור לפי נרשם המאוחד בדוח בינחברתיות עסקאות בגין נדחה מס
 

 ותיאודפוזיציות מס לא 

שהפוזיציות יתקבלו על ידי   (more likely than not)מס כך אם צפוי  החברה מכירה בהשפעת פוזיציות
שמוכרות, נמדדות לפי הסכום המקסימלי שסבירות התממשותו רשויות המס או בית המשפט. פוזיציות מס 

. שינויים בהכרה או במדידה באים לידי ביטוי בתקופה בה חלו שינויים בנסיבות אשר הובילו 51%עולה על 
 לשינוי בשיקול הדעת.

 רווח למניה (6)
 

הקבוצה מציגה נתוני רווח למניה בסיסי ומדולל לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב 
על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחסים לבעלי המניות הרגילות של הקבוצה במספר הממוצע המשוקלל 

 של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך התקופה. 

 של החברה לא נדרשות כל התאמות. הרווח המדולל למניה בחישוב 

  המזומנים תזרימי על דוח(     7)

השקעה )בעבר  מפעילות, שוטפת מפעילות מזומנים לתזרימי מסווג כשהוא מוצג המזומנים תזרימי על הדוח
 . (ובהון בהתחייבויות מימון )בעבר פעילות ומפעילות פעילות בנכסים( –

  זומנים הנובעים מפעילויות עיקריות של החברה מסווגים לפעילות שוטפת. תזרימי המ
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 . חודשים שלושה עד של מקורית לתקופה בבנקים פיקדונותו, מזומנים כוללופקדונות בבנקים  המזומנים סעיף

 השפעה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות של הפיקוח על הבנקים בנושא דוח על תזרימי מזומנים
 

 1הקבוצה מיישמת את ההוראות החדשות של הפיקוח על הבנקים בנושא דוח תזרים מזומנים החל מיום 
באופן של יישום למפרע. ליישום התקן לראשונה לא הייתה השפעה למעט שינוי הצגתי. לפירוט  2112בינואר 

.(5ב' ) 2ראה לגבי הסיווגים מחדש 

 מגזרי דיווח(      8)

 עשוי הוא שמהן בפעילויות עוסק אשרובחברות כרטיסי אשראי  בנקאי בתאגיד במרכי הוא פעילות מגזר
 לצורך והדירקטוריון ההנהלה י"ע סדיר באופן נבחנות פעולותיו תוצאות ,בהוצאות ולשאת הכנסות להפיק
 לדיווח המתכונת. נפרד פיננסי מידע לגביו קיים וכן ,ביצועיו והערכת משאבים להקצאת בנוגע החלטות קבלת

 . הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח בהוראות נקבעה חברהה של הפעילות מגזרי על

 קשור לצד בהקשר גילויים (    1)

IAS 24, על וכן קשור צד עם יחסיה על לתת ישות שעל הגילוי דרישות את קובע, קשור לצד בהקשר גילויים 
.קשור צד עם נפרעו שטרם ויתרות עסקאות

 להם שיש כאנשים מוגדרים ניהוליים מפתח אנשי. ניהוליים מפתח לאנשי תגמול על גילוי מתן נדרש, בנוסף
 כלשהו דירקטור לרבות, בעקיפין או במישרין עליה ושליטה להכוונה, הישות פעילות לתכנון ואחריות סמכות

.זו ישות של( פעיל לא או פעיל)

 הכספיים בדוחות הנדרשת הגילוי מתכונת הותאמה, הבנקים על הפיקוח ידי על התקן של האימוץ במסגרת
 ערך ניירות תקנות מכוח הנדרשים הנוספים הגילויים על והן IAS 24 של הגילוי דרישות על הן לענות מנת על

 .2111 -ע"התש

 לצד בהקשר גילויים בנושא הבנקים על הפיקוח של החדשות ההוראות של לראשונה מיישום השפעה(   11) 
קשור

 
 חברהה .בנושא הבנקים על הפיקוח של החדשות ההוראות את מיישמת הקבוצה 2112 בינואר 1 מיום החל
, לראשונה התקן יישום לצורך. למפרע יישום של באופן, קשור לצד בהקשר גילויים, IAS 24 תקן את מתמייש

 צדדים זוהו, מהמיפוי וכתוצאה החדשה להגדרה בהתאם. הקשורים הצדדים יחסי של מיפוי ערכה הקבוצה
 עניין בעלי, "15 ביאור ראה קשורים צדדים עם מהותיות ויתרות עסקאות בדבר נוסף למידע.  חדשים קשורים
".שלה המאוחדות והחברות החברה של קשורים וצדדים

 
 .הצגתי שינוי למעט, הכספיים הדוחות על השפעה הייתה לא לראשונה ההוראות ליישום

 
 שליטה בעלי עם עסקאות

 בנקאי תאגיד בין בפעולות חשבונאי טיפול לצורך ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי את מתמייש החברה
, הטיפול לאופן התייחסות קיימת לא כאמור בכללים בהם במצבים. הבשליטתש חברה ובין בו שליטה בעל לבין

 בנושא בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של 23 מספר בתקן שנקבעו הכללים את חברההמת מייש
.בה השליטה בעל לבין ישות בין בעסקאות החשבונאי הטיפול

 בשל. העסקה במועד הוגן שווי לפי נמדדים, שליטה בעל עם עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים
 מהעסקה התמורה לבין ההוגן השווי בין ההפרש את הקבוצה זוקפת, ההוני במישור בעסקה מדובר כי העובדה

.להון
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ויתור או התחייבות נטילת

 בספרים הערך בין ההפרש. הסילוק במועד ההוגן שוויה לפי הכספיים מהדוחות ההתחייבות את תגורע חברהה
 ההפרש התחייבות נטילת של במקרה. כהפסד או כרווח נזקף הסילוק במועד ההוגן שוויה לבין ההתחייבות של
 ויתור של במקרה. להון נזקף שנקבעה התמורה סכום לבין הסילוק במועד ההתחייבות של ההוגן השווי בין

.להון נזקף שנמחלה ההתחייבות של ההוגן השווי

שיפוי
 

.להון נזקף השיפוי סכום
 

פיקדונות לרבות, הלוואות
 

 מוצגים, השליטה מבעל שהתקבל פיקדון או השליטה לבעל שניתנה ההלוואה, לראשונה ההכרה במועד
 ההלוואה סכום בין ההפרש. העניין לפי, כהתחייבות או כנכס ההוגן שוויים לפי חברהה של הכספיים בדוחות
.להון נזקף לראשונה ההכרה במועד ההוגן שוויים לבין שהתקבל פיקדון או שניתנה

 
 של הכספיים בדוחות מוצגים כאמור הפיקדון או ההלוואה לראשונה ההכרה מועד שלאחר הדיווח בתקופות

 לכללי בהתאם בהם מקרים למעט, האפקטיבית הריבית שיטת יישום תוך המופחתת בעלותםחברה ה
.הוגן בשווי מוצגים הם מקובלים חשבונאות

  
 בין בעסקאות חשבונאי טיפול בנושא הבנקים על הפיקוח של החדשות ההוראות של לראשונה מיישום השפעה

בה שליטה בעל לבין הישות

 כל לגבי ולהבא מכאן של באופן בהוראות שנקבעו ההנחיות את מיישמת הקבוצה 2112 בינואר 1 מיום החל
 פיקדון או שניתנה הלוואה לגבי וכן 2112 בינואר 1 לאחר שבוצעו הב שליטה בעל לבין חברהה בין העסקאות
 לראשונה ההוראות ליישום. תחילתן ממועד החל, ההוראות יישום תחילת מועד לפני השליטה מבעל שהתקבל

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא
   

 בבנקיםמזומנים ופקדונות   (11)
 

לזמן קצר ויתרות בחשבונות עובר ושב בבנקים, שהתקופה עד למועד  פקדונות בבנקים כוללים פקדונות
 פדיונם, בעת ההשקעה בהם, לא עלתה על שלושה חודשים.

סילוק התחייבויות(  12)

לפיו נכס פיננסי שהועבר יוצג במאזן של הצד השולט בו,  FAS166החברה מיישמת את הוראות תקן אמריקאי 
 בין אם הוא מעביר הנכס ובין אם הוא מקבל הנכס.

עסק בעת הפירעון המוקדם של החובות כלפי בית העסק ושחרור  לבתי  התחייבויות  ת עגור החברה 
 עסק. ה לפי ביתכ מהמחוייבות

 
הפרשה לנזקים(  13)

 
הדוחות הכספיים כוללים הפרשות בגין נזקי זיוף וגניבה שנערכות בעת גילוי חשד לשימוש לרעה בכרטיס 

 אשראי. שיעור ההפרשה נעשה על בסיס נסיון העבר בנוגע לשיעורי הנזק בפועל.
 
חייבים/זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  (14)

 
הסולקת את העסקה, נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או במועד ביצוע העסקה נוצרים לחברת כרטיסי אשראי 

 מחזיק הכרטיס ובמקביל התחייבות לבית העסק.
כמו כן, לחברת כרטיסי אשראי כמנפיקה, נוצר נכס בגין חוב של מחזיק הכרטיס או של הבנק המנפיק 

 ובמקביל התחייבות כלפי חברת כרטיסי אשראי הסולקת.
העסקים שקדם ליום תנועות שעובדו עד ליום מייצגות בכרטיסי אשראי ת יויתרות חייבים וזכאים בגין פעילו

  הדיווח. 
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 הפרשה למבצעי מתנות  (15)
  

למחזיקי כרטיסים. בקביעת נאותות ההפרשה הדוחות הכספיים כוללים הפרשה למבצעי מתנות )נקודות( 
התבססה ההנהלה על הניסיון שנצבר בעבר ואומדן לגבי שיעורי המימוש בעתיד ועל העלות החזויה כפי 

 שמתעדכנת מעת לעת בהתאם לתקנונים.
 

 הוצאות פרסום  (16)
 

 .בה נצרכו בהתאם לתקופת השירותהוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד 
 

 התחייבויות תלויות  (17)
 

הדוחות הכספיים כוללים הפרשות נאותות בגין תביעות, בהתאם להערכת ההנהלה ובהתבסס על הערכות 
יועציה המשפטיים. מתכונת הגילוי הינה על פי הוראות המפקח על הבנקים, באופן שהתביעות שהוגשו כנגד 

 החברה מסווגות לשלוש קבוצות:
. בגין תביעה הנכללת 11% -הסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה מעל ל -( Probableסיכון  צפוי ) .1

 בקבוצת סיכון זו נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.
וקטנה  21%-מעל להסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה  -( Reasonably Possibleסיכון אפשרי ) .2

כללה הפרשה בדוחות הכספיים, אלא רק ניתן בגין תביעה הנכללת בקבוצת סיכון זו לא נ. 11%-או שווה ל
 גילוי.

. בגין תביעה 21%-קטנה או שווה להסתברות להתממשות החשיפות לסיכון הינה  -( Remoteסיכון קלוש ) .3
 הנכללת בקבוצת סיכון זו לא נכללה הפרשה בדוחות הכספיים ולא ניתן גילוי.

 
תביעה שלגביה יש קביעה של המפקח על הבנקים כי החברה נדרשת להשיב כספים, מסווגת כצפויה ונערכת 
בגינה הפרשה בגובה הסכום שהחברה נדרשת להשיב. במקרים נדירים החברה קבעה, בהסתמך על יועציה 

ה ובגין תביעה לא ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילכי המשפטיים, 
 שאושרה כתביעה ייצוגית ולכן לא בוצעה הפרשה.

 
בדבר התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות נכלל גילוי כמותי לסך החשיפות אשר סבירות  'ה 19בביאור 

התממשותן אינה קלושה שלא בוצעה בגינן הפרשה, ואשר סכום כל אחת מהן )או צירוף מספר תביעות 
 מהון החברה. 1.5%-ל פי כתב התביעה, עולה על סכום המהווה שיעור של כבנושאים דומים(, ע

, רק במקרים נדירים רשאי תאגיד בנקאי לקבוע בדוחות הכספיים שלא ת המפקח על הבנקיםבהתאם להורא
ניתן להעריך את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילה ותביעה שאושרה כייצוגית, וכן 

חות כספיים )כולל דוח שנתי אחד( שיפורסמו לאחר שתוגש תביעה עם בקשה להכיר בה כייצוגית, בארבעה דו
כאשר במנין תקופה זו לא תיכלל תקופה שבה עוכבו ההליכים לפי החלטה של בית המשפט. החברה תארה 

ך כלל, הליכים משפטיים מהותיים המתנהלים כנגד החברה וחברות הקבוצה. לענין זה קבעה החברה כי בדר
מההון של החברה אם לא ניתן להעריך את סיכויי  1.5%יתואר הליך משפטי שהסכום הנתבע בו עולה על 

 . או קלושה מההון אם סבירות התממשות הסיכון הינה אפשרית 1%ההתממשות של החשיפה לסיכון, על 
 

 ובהוצאות הכרה בהכנסותבסיס ה  (18)
 

הכנסות מעמלת סליקה והנפקה נרשמות על בסיס מצטבר, בעת קליטת העסקה בחברה )בעיקר בסמוך 
לקבלת הנתונים משב"א(. בעסקות תשלומים, הממומנות ע"י בית העסק, נזקפות ההכנסות לגבי כל תשלום 

 כעסקה נפרדת. 
בעייתיים שסווגו כחובות  הכנסות והוצאות מימון נכללות על בסיס צבירה, למעט ריבית שנצברה על חובות

 . ומוכרת על בסיס מזמן שאינם נושאים הכנסה
  עמלה צולבת מקוזזת ומוצגת כעמלת סליקה נטו.

 
 נכסים והתחייבויות פיננסיםקיזוז   (11)

 
מוצגים במאזן בסכום נטו רק כאשר קיימת הנובעים מאותו צד נגדי נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות 

חוקית ניתנת לאכיפה לקיזוז וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש לחברה זכות 
 את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך( כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 
 

 יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני .ה

 דיווח תקניץ אימו, 25פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  2116יולי  בחודש (1)
ומחויבות לדווח על פי  1569-התשכ"ח קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך, התקן .בינלאומיים כספי

. 2119בינואר  1לתקופות המתחילות מיום  IFRSיערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  ה,תקנותיו של חוק ז
המפקח על הבנקים לא חל על תאגידים בנקאיים שדוחותיהם הכספיים ערוכים בהתאם להוראות  האמור

וחברות פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים  2115והנחיותיו. בחודש יוני 
( אשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של IFRSכרטיסי אשראי בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )

 ( על ידי תאגידים בנקאיים.IFRSתקני דיווח כספי בינלאומיים )
 

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

 שתקבע סופית החלטה לקבל הבנקים על הפיקוח בכוונת - הבנקאי העסקה בליבת בנושאים תקנים 
 הבינלאומית התקינה גופי בין ההתכנסות תהליך ובהתקדמות ב"בארה שיקבע הזמנים בלוח בהתחשב

 .והאמריקאית
 

 2112 -ו 2111 השנים במהלך בהדרגה אומצו - הבנקאי העסק בליבת שאינם בנושאים תקנים . 
 

מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים הוראה בנושא  (2)
 בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית

  
 לצורך לציבור הדיווח הוראות את להתאים נועד אשר הבנקים על המפקח חוזר פורסם 2111 בדצמבר 25 ביום

 להחזרה ניתנות שאינן עמלות בנושא ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני במסגרת שנקבעו הכללים אימוץ
. הלוואות ליצירת ישירות ובעלויות הלוואות מיצירת בעמלות לטיפול כללים קובעת ההוראה. אחרות ועלויות

 והפסד רווח בדוח מיידי באופן יוכרו לא, בהוראה שנקבעו לקריטריונים בהתאם הכשירות והעלויות העמלות
 הטיפול את משנה ההוראה, בנוסף. ההלוואה של האפקטיבית יתהריב שיעור בחישוב בחשבון יובאו אלא

 בהוראה, כן כמו. אשראי בכרטיסי עסקאות לרבות אשראי להקצאת להתחייבויות הקשורות ועלויות בעמלות
 טיפול, בעייתי חוב של מחדש ארגון מהווים לא אשר החוב בתנאי בשינויים לטיפול בנוגע כללים נקבעו

.סינדיקציה עסקאות כגון אחרות אשראי מתן בעסקאות טיפול וכן חובות של מוקדמים בפירעונות

 ניתנות שאינן עמלות בדבר בקודיפיקציה 311-21 נושא אימוץ מועד בנושא חוזר התפרסם 2112 ביולי 25 ביום
 ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי לאימוץ הקשורות ההוראות, לחוזר בהתאם, אחרות ועלויות להחזרה

. ואילך 2119 בינואר 1 מיום החל ייושמו ריבית הכנסות מדידת בנושא
.הכספיים הדוחות על ההוראה אימוץ השלכות את בוחנת הקבוצה

נלווים ונושאים כספיים דוחות איחוד בנושא (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני של חדשה מערכת (3)

 המשותף ההאחדה מפרויקט חלק שהינה החדשה התקנים מערכת IASB -ה ידי על פורסמה 2111 מאי בחודש
 ועסקאות כספיים דוחות איחוד בנושא הקיימת התקינה את למעשה ומחליפה, FASB -וה IASB -ה של

 בנקאי תאגיד, הבנקים על הפיקוח להנחיות בהתאם. כלולות לחברות ביחס שינויים מספר כוללת וכן משותפות
 נדרש כאמור עדכון. לציבור הדיווח בהוראות אומצו אשר בנושאים החשבונאי הטיפול את שוטף באופן יעדכן

 בנושאים שיפורסמו חדשים בינלאומיים כספי דיווח בתקני שיקבעו המעבר הוראות ולפי התחילה מועד לפי
 שנקבעו הכללים של היישום, זאת לאור. הבנקים על הפיקוח של ולהבהרות האימוץ לעקרונות ובהתאם אלה

 שנקבעו להנחיות בכפוף יבוצע, נלווים ונושאים כספיים דוחות איחוד בנושא התקנים של החדשה במערכת
 לציבור הדיווח בהוראות אומצו או נקבעו בהם בנושאים התקן ליישום בקשר, היתר בין, לציבור הדיווח בהוראות

.אליו המתייחסות ההנחיות או/ו בתקן שנקבעו מאלה השונים ספציפיים כללים
 

 בינלאומיים כספי דיווח תקני אימוץ בנושא 2112 בדצמבר 12 מיום הבנקים על המפקח לחוזר בהתאם, בנוסף
(IFRS )במערכת שנכללו התקנים את יישמו תאגידים בנקאייםה כיצד נקבע, לציבור הדיווח בהוראות מסוימים 

.החדשה התקנים
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך( דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאיתכללי  - 2ביאור 

 איחוד בנושא( ) בינלאומיים כספי דיווח תקני של חדשה במערכת שנקבעו הכללים עיקרי תיאור להלן
:נלווים ונושאים כספיים דוחות

 מאוחדים כספיים דוחות, 10IFRS בינלאומי כספי דיווח תקן (3.1)

, לתקן בהתאם. המוחזקות הישויות לכל שייושם, מוחזקת לאחד יש האם לקביעה חדש שליטה מודל מציג התקן
 יחייב במוחזקת אפקטיבית שליטה של שקיומה כך, שליטה הערכת לצורך בחשבון יובאו" פקטו דה" נסיבות
 שהן הפוטנציאליות ההצבעה זכויות כל בחשבון יובאו, שליטה של קיומה בהערכת, בנוסף. דוחות איחוד

.מיידי למימוש הניתנות פוטנציאליות הצבעה זכויות רק ולא, משמעותיות

IAS הנחיות  .נפרדים כספיים דוחות לעניין רק תקפות להיות ימשיכו 27
 )המתוקן( לא יאומץ בהוראות הדיווח לציבור. הובהר כי בשלב זה 

 
כולל רווח על דוח בנושא הוראה (4) 

 רווח על דוח בנושא הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח הוראות לתיקון החוזר פורסם 2112 בדצמבר 5 ביום
 מקובלים חשבונאות בכללי לדרישות הכולל הרווח על הדוח של ההצגה אופן התאמת הינה החוזר מטרת. כולל

 בדוחות הכולל הרווח על הדוח של המקובל ההצגה לאופן וכן( ASU 2011-12-ו ASU 2011-05) ב"בארה
 בדוחות אחר כולל רווח פריטי של ההצגה אופן את משנה החוזר. ב"בארה בנקאיים תאגידים של הכספיים
 לאחר מייד יוצג אשר" הכולל הרווח על דוח" שיקרא נפרד בדוח ידווחו אחר כולל רווח שפריטי כך, הכספיים

 כולל רווח על חדש בביאור יוצג" מצטבר אחר כולל רווח" של והתנועה ההרכב פירוט, כן כמו. והפסד רווח דוח
. מצטבר אחר

. למפרע יישום של בדרך ויושמו ואילך 2113 שנת של הראשון לרבעון הדוחות על יחולו זו בהוראה התיקונים
 .הצגתי שינוי למעט, הכספיים הדוחות על מהותית השפעה צפויה לא לראשונה התקן מיישום

 
והתחייבויות נכסים קיזוז בנושא הוראה (5)

 נכסים קיזוז בנושא הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח הוראות לתיקון חוזר פורסם 2112 בדצמבר 12 ביום
 לכללי לציבור הדיווח בהוראות א15 סעיף את להתאים נועדו זה בחוזר המפורטים התיקונים. והתחייבויות
. ב"בארה המקובלים החשבונאות

 נגדי צד מאותו הנובעים והתחייבויות נכסים יקזז בנקאי דתאגי כי נקבע נגזרים מכשירים לקיזוז בנוגע, בפרט
: הבאים המצטברים התנאים בהתקיים נטו יתרתם את במאזן ויציג

;מהנכסים ההתחייבויות לקיזוז אכיפה בת חוקית זכות לו יש, ההתחייבויות אותן בגין (1)
;זמנית בו או נטו בסיס על הנכסים את ולממש ההתחייבויות את לפרוע בכוונתו (2)
.לקביעה הניתנים סכומים לשני אחד חייבים הנגדי הצד וגם הבנקאי התאגיד גם (3)

 נגזרים מכשירים בגין שהוכרו הוגן שווי סכומי לקזז רשאי בנקאי תאגיד מסוימים בתנאים כי נקבע, כן כמו
 במזומן ביטחון להשיב המחויבות או( חייבים) במזומן ביטחון חזרה לדרוש הזכות בגין שהוכרו הוגן שווי וסכומי

 master) נטו להתחשבנות להסדר בהתאם נגדי צד אותו עם שבוצעו נגזרים ממכשירים הנובעים( זכאים)

netting arrangement) ,בנקאי תאגיד. מתקיים אינו זמנית בו או נטו בסיס על לפרוע הכוונה תנאי אם גם 
.כאמור הוגן שווי סכומי קיזוז לגבי בעקביות תיושם אשר חשבונאית מדיניות לקבוע נדרש

 ספק קיים האם לקבוע בכדי בחשבון להביא נדרשים תאגידים הבנקאייםשה מסוימים שיקולים הובהרו בחוזר
 תאגיד של המבקר החשבון רואה כי דרישה נוספה, הקיזוז זכות לעניין, היתר בין. לקיזוז התנאים קיום לגבי

 הוא שבו אופן באותו, המתחייבים בשינויים(, קיזוז לצורך) אכיפה בת חוזית קיזוז זכות קיימת אם יבחן בנקאי
 נכסים גריעת לצורך) נושיו ושל המעביר של ידו להישג מעבר בודדו שהועברו פיננסיים נכסים האם כיום בוחן

 (.פיננסיים
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך( ועיקרי המדיניות החשבונאיתכללי דיווח  - 2ביאור 
 

 של בדרך ויושמו 2113 בינואר 1 ביום המתחילות דיווח לתקופות כספיים דוחות על יחולו זו בהוראה התיקונים
 שנדרש גילוי לתת לא רשאים בנקאיים תאגידים 2113 בשנת הרבעוניים בדוחות, זאת עם. למפרע יישום

 הקבוצה. 2112 בשנת המקבילים לרבעונים מתייחסים השוואה מספרי לגבי, זו הוראה מיישום כתוצאה לראשונה
. החוזר של מהיישום האפשריות ההשלכות את בוחנת

 
 

 פקדונות בבנקיםמזומנים ו – 3ביאור 
 

 חודשים. 3היתרה מורכבת מפקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד 
 
 

 והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 
 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי .א
 

 

 החברה המאוחד שיעור ריבית ממוצעת

 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31 2112שנתית 

 
 ליתרה ליום

לעסקאות 
בחודש 
 אחרון

2112 2111 2112 2111 

 

 במליוני ש"ח 

 
% % 

    
 991  515  991  515  -  -  (1חייבים בגין כרטיסי אשראי )

 -  -  355  315  14.6  14.6  (2אשראי למחזיקי כרטיס )

 1  2  1  2  7.1  7.1  (3אשראי לבתי עסק )
סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס 

 (5( )9אשראי ולבתי עסק )
  

 822  931  517  992 

 בניכוי: הפרשה להפסדי אשראי
  

(21) (22)  -*  -* 
למחזיקי כרטיסי סך הכל חייבים ואשראי 

 אשראי
  

 812  915  517  992 

 הכנסות לקבל
  

 1  11  11  11 

 אחרים
  

 -*  2  -  - 
 סך כל חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

  
 811  921  518  952 

   
        

 (    מזה בערבות בנקים1)
  

 326  312  326  312 
 
ללא חיוב ריבית. כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים ע"ח בית  -חייבים בגין כרטיסי אשראי  (2)

עסקאות בכרטיסי ות קרדיט, אכולל עסקעם חיוב ריבית  –העסק ועסקאות אחרות. אשראי למחזיקי כרטיס 
 ות אחרות. ועסקאאשראי מתגלגל, אשראי ישיר 

 (    מקדמות לבתי עסק.3)
חובות שנבדקו על בסיס פרטני, , בהתאמה. 2111בדצמבר  31-ו 2112בדצמבר  31ים ליממיליוני ש"ח  5-ו 3 מזה (9)

לרבות חובות שנמצא שהם אינם פגומים, אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם חושבה על בסיס קבוצתי. 
   להלן. 1 'ב 9לפירוט נוסף לגבי חובות שנבדקו על בסיס פרטני ראה ביאור 

חובות שלא נבדקו פרטנית , בהתאמה. 2111בדצמבר  31-ו 2112בדצמבר  31לימים מיליוני ש"ח  932-ו 915מזה  (5)
   .להלן 'ג 9אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם חושבה על בסיס קבוצתי. ראה פירוט נוסף בביאור 

 
 מיליון ש"ח. 1-הנמוך מ*      מייצג סכום 
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 והפרשה להפסדי אשראי )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 
 
 האשראי לציבור .ב

 
 

 

 מאוחד

 

 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

 במליוני  ש"ח

 

יתרת חוב 
 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת חוב 

 נטו
יתרת חוב 

 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת חוב 

 נטו
כרטיסי אשראי חייבים בגין 

 9  (1) 5  2  (1) 3  שנבדקו על בסיס פרטני*
חייבים בגין כרטיסי אשראי 
 911  (21) 932  811  (11) 811  שנבדקו על בסיס קבוצתי**

סך הכל חייבים בגין כרטיסי 
 915  (22) 931  812  (21) 822  אשראי 

ההפרשה להפסדי אשראי בגין אשראי זה לרבות אשראי שנבחן על בסיס פרטני ונמצא שהוא אינו פגום.  *
 זה להלן. חושבה על בסיס קבוצתי. לפירוט נוסף לגבי אשראי שנבחן על בסיס פרטני, ראה באור

אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי. ראה פירוט  **
 .להלן 'ג 9בבאור נוסף 

  אי שנבדקים על בסיס פרטני וסוגי האשראי שנבדקים על בסיס קבוצתי, ראה באורלפירוט בדבר סוגי האשר ***
 לעיל. 3 ד' 2

 
 
 

. חובות שנבדקו על בסיס פרטני כוללים:1

 

 מאוחד

 

 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

יתרת חוב 
 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת חוב 

 נטו
יתרת חוב 

 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
 יתרת חוב

 נטו

 
 במליוני  ש"ח

 9  (1) 5  2  (1) 3  חובות פגומים*
חובות שאינם פגומים, בפיגור 

 -  -  -  -  -  -  ימים או יותר** 51של 
חובות שאינם פגומים, בפיגור 

 -  -  -  -  -  -  ימים ** 95ימים ועד  31של 
חובות אחרים שאינם 

 ***-  ***-  ***-  ***-  ***-  ***-  פגומים**

 ***-  ***-  ***-  ***-  ***-  ***-  סה"כ חובות שאינם פגומים**
סה"כ חובות שנבדקו על בסיס 

 9  (1) 5  2  (1) 3  פרטני
 

 להלן. 9*   חובות פגומים לא צוברים הכנסות ריבית, למעט חובות מסוימים בארגון מחדש כמצוין בסעיף קטן 
 חובות שנבדקו על בסיס פרטני ונמצא שהם לא פגומים. ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובות אלה חושבה על  ** 
 בסיס קבוצתי.     

 מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ***     
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
  

 והפרשה להפסדי אשראי )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 
 

 האשראי לציבור )המשך(. ב
 

                  

  

 

 מאוחד

 

 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 
 יתרת חוב רשומה

 
 במליוני ש"ח 

חובות פגומים בגינם קיימת הפרשה  .2
 5  3  להפסדי אשראי על בסיס פרטני

 5  3  סך הכל חובות פגומים

שנמדדים לפי ערך נוכחי  חובות פגומים .3
 5  3  של תזרימי מזומנים

 5  3  סך הכל חובות פגומים
 
 

 אשראי בעייתי בארגון מחדש במסגרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי .9
 

 
 

 

 מאוחד

 

 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

 במליוני  ש"ח

 

יתרת 
חוב 

 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת 

 חוב נטו
יתרת חוב 

 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת חוב 

 נטו

 1  *-  1  1  *-  1  שאינו צובר הכנסות ריבית

 51צובר הכנסות ריבית, בפיגור של 
 -  -  -  -  -  -  ימים או יותר

 31צובר הכנסות ריבית, בפיגור של 
 -  -  -  -  -  -  ימים 95ימים ועד 

 3  (1) 9  1  (1) 2  צובר הכנסות ריבית
סך הכל )נכלל באשראי לציבור 

 9  (1) 5  2  (1) 3  פגום(
 מיליון ש"ח. 1-*   מייצג סכום הנמוך מ    

 

אשראי זה נבחן על בסיס קבוצתי, והפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה בהסתמך על מודלים פנימיים שפותחו 
 בחברה.

בוצע ארגון מחדש של אשראי בעייתי התחייבויות למתן אשראי נוסף לחייבים שלגביהם לחברה לא קיימות 
 גרתו בוצעו שינויים בתנאי האשראי.במס
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
  

 והפרשה להפסדי אשראי )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 
 

 האשראי לציבור )המשך(. ב
 
 

 

 מאוחד

 

 לשנה שהסתיימה ביום

 

 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 
 במליוני ש"ח

. יתרת חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום 5
 9  5  בתקופת הדיווח 

סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי 
 1  1  זה בפרק הזמן בו סווג כפגום*

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

* מזה: הכנסות ריבית שנרשמו לפי השיטה החשבונאית  
 1  1  של בסיס מזומן

 
 
 

 אשראי לציבור שנבדק על בסיס קבוצתי כולל: . ג
 

 :אשראי אחר שלא נבדק פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינו חושבה על בסיס קבוצתי 
 

 

 

 מאוחד

 

  2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

יתרת חוב 
 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת חוב 

 נטו
יתרת חוב 

 רשומה

הפרשה 
להפסדי 

 אשראי
יתרת חוב 

 נטו

 
 במליוני  ש"ח

 -  (1) 1  -  (1) 1  אשראי לציבור פגום
אשראי לציבור שאינו פגום, 

 -  -  -  -  -  -  ימים או יותר 51בפיגור של 
אשראי לציבור שאינו פגום, 

 2  (1) 3  1  (1) 2  ימים 95ימים ועד  31בפיגור של 

 915  (15) 929  711  (17) 816  אשראי לציבור אחר שאינו פגום
 911  (21) 932  811  (11) 811  סך הכל
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
  

 והפרשה להפסדי אשראי )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 4ביאור 
 
 

 
 2112בדצמבר  31 

  
 2111בדצמבר  31 

  

 
 בעייתיים

-חובות לא פגומים
 בעייתיים מידע נוסף

-חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ פגומים פגומים

בפיגור 
 11של 

ימים 
 ויותר

בפיגור 
 31של 
 81ועד 

 ימים 
לא 

 בעייתיים
לא 

 סה"כ פגומים פגומים

בפיגור 
 11של 

ימים 
 ויותר

בפיגור 
 31של 
 81ועד 

 ימים 

 
 במליוני ש"ח  במליוני ש"ח 

חייבים בגין כרטיסי אשראי באחריות 
 -  -  312  -  -  312  -  -  326  -  -  326  בנקים

חייבים בגין כרטיסי אשראי באחריות 
 3  *-  529  6  3  515  2  *-  414  4  2  488  החברה

 -  -  1  -  -  1  -  -  2  -  -  2  אשראי לבתי עסק

 3  *-  931  6  3  929  2  *-  822  4  2  816  סה"כ

 
 מיליון ש"ח. 1-*   מייצג סכום הנמוך מ
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחד

 ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזנייםחובות בגין  הפרשה להפסדי אשראי – 5ביאור 
 

 
 א.

 

 מאוחד

 

 הפרשה להפסדי אשראי

 

על בסיס 
 פרטני

על בסיס 
 סה"כ קבוצתי *

 

 במליוני ש"ח 

 99  15  25  2111בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 (31) -  (31) 2111בינואר  1מחיקות חשבונאיות נטו שהוכרו ליום 

 שינויים אחרים בהפרשה להפסדי אשראי ליום
 3  1  2  )נזקפו להון(** 2111בינואר  1    

 2  2  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (2) (2) -  מחיקות חשבונאיות

 5  5  ***-  חשבונאית בשנים קודמותגביית חובות שנמחקו 

 1  1  ***-  מחיקות חשבונאיות נטו

 26  25  1  ****2111בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 

 3  3  ***-  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (14) (14) -  מחיקות חשבונאיות

 11  11  -  גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים קודמות

 (3) (3) -  חשבונאיות נטו מחיקות

 26  25  1  ****2112בדצמבר  31יתרת הפרשה להפסדי אשראי ליום 
 

לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים.        * 
אשראי מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון כתוצאה מיישום לראשונה של ההוראות החדשות בנושא  ** 

  .והפרשה להפסדי אשראי
 מיליון ש"ח. 1-***        מייצג סכום הנמוך מ

בדצמבר  31-ו 2112בדצמבר  31מיליון ש"ח, לימים  9-ו 6 ****      מזה הפרשה להפסדי אשראי חוץ מאזנים בסך
 , בהתאמה.2111
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחד

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים – 5ביאור 
 
 

 
 2111בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  2112בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 
 חייבים בגין כרטיסי אשראי חייבים בגין כרטיסי אשראי

 

באחריות 
 החברה

באחריות 
בנקים 
 בהסדר

אשראי 
לבתי 
 סה"כ אחר עסק

באחריות 
 החברה

באחריות 
בנקים 
 בהסדר

אשראי 
לבתי 
 סה"כ אחר עסק

 
 במליוני ש"ח  במליוני ש"ח 

יתרת הפרשה 
להפסדי 
אשראי 

 99  -  -  *-  99  26  -  -  *-  26  לתחילת שנה
מחיקות 

חשבונאיות נטו 
 1שהוכרו ליום 

 (31) -  - -  (31) -  -  -  -  -  2111בינואר 
שינויים אחרים 
בהפרשה ליום 

 3  -  - -  3  -  -  -  -  -  2111בינואר  1
הוצאות בגין 

 2  -  - *-  2  3  -  -  *-  3  הפסדי אשראי
מחיקות 

 (2) -  - -  (2) (14) -  -  -  (14) חשבונאיות
גביית חובות 

שנמחקו 
חשבונאית 

 5  -  - -  5  11  -  -  -  11  בשנים קודמות
מחיקות 

 1  -  - -  1  (3) -  -  -  (3) חשבונאיות, נטו
יתרת הפרשה 

 26  -  -  *-  26  26  -  -  *-  26  לסוף שנה

            
 מיליון ש"ח. 1-*       מייצג סכום הנמוך מ
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך(ובגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים  חובותהפרשה להפסדי אשראי בגין  – 5ביאור 
 

 הרכב יתרת ההפרשה ב. 
 

 

 מאוחד

 

 הפרשה להפסדי אשראי 

 

על בסיס 
 פרטני

על בסיס 
 סך הכל קבוצתי**

 

 במליוני ש"ח 

    2112בדצמבר  31הרכב יתרת ההפרשה ליום 
 21  11  1  בגין אשראי לציבור

 -  -  -  חובות שאינם אשראי לציבורבגין 
בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים )נכלל בסעיף התחייבויות 

 6  6  -  אחרות(

    
 2111בדצמבר  31הרכב יתרת ההפרשה ליום 

 22  21  1  בגין אשראי לציבור   
 -  -  -  בגין חובות שאינם אשראי לציבור 
)נכלל בסעיף התחייבויות בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 9  9  -  אחרות(
 

 **  לרבות הפרשה על בסיס קבוצתי בגין חובות שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים.
 
 

 ת מוחזק הבחבר ההשקע - 6ביאור 
 
 
 החברה .א

 
 

 

 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

 חברות מאוחדות

 

 במליוני ש"ח 

 61  13  המאזניהשקעות במניות לפי שיטת השווי 

 -מזה 
 61  13  רווחים שנצברו ממועד הרכישה  
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך(ת מוחזק הבחבר ההשקע - 6ביאור 
 

 תמוחזק החלק החברה ברווחים או בהפסדים של חבר
 

 
 2111בדצמבר  31 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

 חברות מאוחדות

 

 במליוני ש"ח 

 25  96  52  חלקה של החברה ברווחים של חברה מוחזקת
 הפרשה למיסים:

 11  11  11  מיסים שוטפים   
 -  (3) -  מיסים נדחים

 11  19  11  סך כל ההפרשה למיסים
חלקה של החברה ברווחים של חברה מוחזקת 

 15  32  33  לאחר השפעת המס

 

 תמוחזקת עיקרי הפרטים על חבר .ב
 

פרטים על  שם החברה
 החברה

חלק בהון 
המקנה זכות 
 לקבלת רווחים

חלק בזכויות 
 הצבעה

השקעה 
במניות לפי 
 שווי מאזני

תרומה לרווח 
הנקי מפעולות 

 רגילות

  

2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 

  

 במליוני ש"ח באחוזים

 32  33  61  13  111% 111% 111% 111% אשראי מתן דיינרס )מימון( בע"מ
 
 

 נכסים אחרים - 7ביאור 
 

 

 

 החברה המאוחד

 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

 

 במליוני ש"ח 
 1  1  11  11  נטו -מסים נדחים לקבל 

 1  3  1  3  עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה

 חייבים אחרים ויתרות חובה:
 1  -  1  1  הוצאות מראש    

 161  156  -  34  חברות קשורות

 169  156  1  35  סך כל חייבים אחרים ויתרות חובה

 111  161  12  48  סך כל הנכסים האחרים
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 8ביאור 
 
 

 

 החברה המאוחד

 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

 

 במליוני ש"ח 

 529  548  529  548  (1בתי עסק )
 13  13  13  13  הפרשה לנקודות

 5  4  5  4  הוצאות לשלם

 *-  -  1  *-  הכנסות מראש

 -  -  1  -  אחרים

 
 565  599  565  596 

 
 .2111מיליון ש"ח בשנת  5-בהשוואה ל 2112שנת למיליון ש"ח  5בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך  (1)

 מיליון ש"ח 1-* מייצג סכום נמוך מ
 

 התחייבויות אחרות - 1ביאור 
 

 

 החברה המאוחד

 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

 
 במליוני ש"ח 

עתודות שוטפות למס הכנסה על עודף 
 -  -  5  12  מקדמות ששולמו

 -  6  1  6  הוצאות לשלם

 2  1  2  1  הפרשה לנזקים

 1  2  1  2  מוסדות

 -  *-  9  6  הפרשה למסגרות אשראי

 19  *-  115  71  אחרים

 11  1  123  86  סך כל זכאים ויתרות זכות

 11  1  132  18  סך כל ההתחייבויות האחרות
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 לפי הוראות המפקח על הבנקיםהון הלימות ה – 11 ביאור
 

 א.     הרכב
 

 

 מונפק ונפרע רשום

 

 2111-ו 2112בדצמבר  31

 

 בשקלים

 11,111  21,111  ש"ח 1.11מניות רגילות, בנות 

 11  11  ש"ח 11מניות בכורה א' בנות 

 11,111  21,111  סה"כ
 
 

 (1)ב.     הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים 
 

  

בדצמבר  31
2112 

בדצמבר  31
2111 

  

 במיליוני ש"ח

 הון לצורך חישוב יחס ההון: .1
  

 
 161  211  , לאחר ניכויים1הון רובד 

 
 161  211  סה"כ הון כולל

 יתרות משוקללות של נכסי סיכון: .2
 

 

 
 613  676  סיכון אשראי

 
 6  6  סיכון שוק

 
 211  228  ²סיכון תפעולי

 
 556  111  סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 יחס ההון לרכיבי סיכון: .3
 

 

 
 16.1 22.1 לרכיבי סיכון 1יחס הון רובד 

 
 16.1 22.1 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 
 5.1 1.1 המפקח על הבנקיםיחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י 

 
 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון

 
 

 
 1הון רובד 

 
 

 
 161  211  הון ועודפים 

 
 161  211  1סה"כ הון רובד 

 ".מדידה והלימות הוןבדבר " 211-211ניהול בנקאי תקין מספר מחושב בהתאם להוראת  (1)

 2112בספטמבר  31נעשה לפי הגישה הסטנדרטית. עד ליום  2112בדצמבר  31חישוב דרישת ההון בגין הסיכון התפעולי ליום  (2)
יישמה החברה את גישת האינדיקטור הבסיסי לחישוב דרישת ההון בגין הסיכון התפעולי, וזאת בהתאם להנחיות שניתנו 

סיכון תפעולי. יישום הגישה הסטנדרטית לחישוב דרישת  –לימות הון בנושא מדידה וה 216בהוראת ניהול בנקאי תקין מס' 
מיליון  2מיליון ש"ח ובמקביל הקטינה את דרישת ההון בסך של  31ההון בגין הסיכון התפעולי הקטינה את נכסי הסיכון בסך 

 ש"ח.

 
 

של החברה לא יפחת משיעור הכולל דירקטוריון החברה מדיניות לפיה יחס הלימות ההון אימץ  2112בדצמבר  21ביום 
 .1%. כן נקבע כי החברה תשמור כרית הונית בשיעור של 13%ת משיעור של חויחס הלימות הון הליבה לא יפ 15%של 
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 מאוחד -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 11 ביאור
 

 

 2112בדצמבר  31

 

פריטים  מטבע חוץ מטבע ישראלי
שאינם 
 כספיים

 

 

לא 
 צמוד

צמוד 
 אחר  דולר למדד

סך 
 הכל

 

 במליוני ש"ח 

 נכסים:
 4  -  1  1  -  2  מזומנים ופקדונות בבנקים      

 811  -  -  11  2  711  (1חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו )

 48  11  -  (7) 3  41  נכסים אחרים

 863  11  1  4  5  842  סך כל נכסים

 התחייבויות:
 565  -  -  4  3  558  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי      

 18  -  -  *-  12  86  התחייבויות אחרות

 663  -  -  4  15  644  סך כל ההתחייבויות
 211  11  1  -  (11) 118  הפרש

 ש"ח.מיליון  1-* מייצג סכום נמוך מ
 

 
 2111 בדצמבר 31

 

פריטים  מטבע חוץ מטבע ישראלי
שאינם 
 כספיים

 

 

לא 
 צמוד

צמוד 
 אחר  דולר למדד

סך 
 הכל

 

 במליוני ש"ח 

 נכסים:
 1  -  1  *-  -  *-  מזומנים ופקדונות בבנקים      

 921  -  1  1  2  911  (1חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי )

 12  11  -  -  -  2  נכסים אחרים

 991  11  2  1  2  915  סך כל נכסים

 התחייבויות:
 *-  -  -  -  -  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים       

 599  -  1  2  3  592  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 132  -  -  3  5  121  התחייבויות אחרות

 691  -  1  5  12  662  סך כל ההתחייבויות

 161  11  1  2  (11) 151  הפרש
 

(    לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי.1)  
 

ש"ח.מיליון  1-* מייצג סכום נמוך מ  
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 מאוחד -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפרעון  - 12ביאור 
 

 

 2112בדצמבר  31

 
 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 

 

עם דרישה עד 
 חודש

מעל חודש ועד 
 חודשים 3

חודשים  3מעל 
 ועד שנה

מעל שנה ועד 
 שנתיים

 

 במליוני ש"ח 
 מטבע ישראלי לא צמוד

 84  211  153  385  נכסים    
 21  121  127  371  התחייבויות

 63  71  26  15  הפרש
 מדדמטבע ישראלי צמוד 

 -  1  1  3  נכסים    
 -  1  1  13  התחייבויות

 -  -  -  (11) הפרש
 במטבע חוץ 

 -  -  -  5  נכסים    
 -  -  -  4  התחייבויות

 -  -  -  1  הפרש
 פריטים לא כספיים

 -  -  -  -  נכסים    
 -  -  -  -  התחייבויות

 -  -  -  -  הפרש 
 סה"כ

 84  211  154  313  נכסים    
 21  122  128  387  התחייבויות

 63  71  26  6  הפרש
 

 

 

 2111בדצמבר  31

 
 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 

 

עם דרישה עד 
 חודש

מעל חודש ועד 
 חודשים 3

חודשים  3מעל 
 ועד שנה

מעל שנה ועד 
 שנתיים

 

 במליוני ש"ח 
 מטבע ישראלי לא צמוד

 119  219  196  329  נכסים    
 21  119  111  915  התחייבויות

 99  116  35  (55) הפרש
 מטבע ישראלי צמוד מדד

 1  1  *-  *-  נכסים    
 1  1  *-  11  התחייבויות

 -  -  -  (11) הפרש
 במטבע חוץ 

 *-  *-  *-  5  נכסים    
 *-  *-  *-  6  התחייבויות

 -  -  -  3  הפרש
 פריטים לא כספיים

 -  -  -  -  נכסים    
 -  -  -  -  התחייבויות

 -  -  -  -  הפרש 
 סה"כ

 115  215  196  333  נכסים    
 21  115  111  935  התחייבויות

 99  116  35  (112) הפרש
  מיליון ש"ח. 1-מייצג סכום הנמוך מ *
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 
 מאוחד )המשך( -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפרעון  - 12 ביאור

 
 

 
 2112בדצמבר  31

 

 יתרה מאזנית תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 

 

מעל 
שנתיים 

 שנים 3עד 

 3מעל 
שנים עד 

 שנים 4

 4מעל 
שנים עד 

 שנים 5

 5מעל 
שנים עד 

 שנים 11

סך הכל 
תזרימי 

 ¹מזומנים

ללא 
תקופה 

 סך הכל פרעון

שיעור 
תשואה חוזי 

 באחוזים

 

 במליוני ש"ח 
 

 
 43  22  17  -  114  -  842  5.61 

 

 5  -  -  -  644  -  644  3.11 

 
 38  22  17  -  261  -  118  - 

 
 -  -  -  -  5  -  5  3.11 

 

 -  -  -  -  15  -  15  4.11 

 
 -  -  -  - (11)  - (11)  - 

 
 -  -  -  -  5  -  5  - 

 

 -  -  -  -  4  -  4  - 

 
 -  -  -  -  1  -  1  - 

 
 -  -  -  -  -  11  11  - 

 

 -  -  -  -  -  -  -  - 

 
 -  -  -  -  -  11  11  - 

 

 43  22  17  -  114  11  863  5.51 

 

 5  -  -  -  663  -  663  3.61 

 

 38  22  17  -  251  11  211 
  

 

 

 2111בדצמבר  31

 

 יתרה מאזנית תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 

 

מעל 
שנתיים עד 

 שנים 3

 3מעל 
 4שנים עד 

 שנים

 4מעל 
 5שנים עד 

 שנים

 5מעל 
שנים עד 

 שנים 11

סך הכל 
תזרימי 

 ¹מזומנים

ללא 
תקופה 

 סך הכל פרעון

שיעור 
תשואה חוזי 

 באחוזים

 

 במליוני ש"ח 

 

 59  25  26  -  951  -  915 6.93 

 

 9  -  -  -  662  -  662 5.1 

 
 51  25  26  -  235  -  151 

 

 

 -*  -*  -*  -  2  -  2 5.1 

 

 -*  -*  -*  -  12  -  12 9.1 

 
 -  -  -  - (11)  - (11) 

 

 

 -  -  -  -  5  -  5 - 

 

 -  -  -  -  6  -  6 - 

 
 -  -  -  -  3  -  3 

 

 

 -  -  -  -*  -*  11 11 - 

 

 -  -  -  -  -  -  - - 

 

 -  -  -  -  -  11  11 
 

 
 59  25  26  -  519  11  991 6.92 

 

 9  -  -*  -  691  -  691 5.1 

 

 51  25  26  -  229  11  161 
תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים בגין סעיפי הנכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה, בהתאם לתקופות הנותרות למועד הפרעון  (1) 

   .הפסדי אשראיהחוזי של כל תזרים. הנתונים מוצגים בניכוי הפרשות ל
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסים - 13ביאור 
 

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים א.
 

 הביאור כולל מידע בנושא הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים.
לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך,  חברהלרוב המכשירים הפיננסיים ב

השווי ההוגן נאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומן עתידי המהוון בריבית 
ערכת תזרים המשקף את רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. אומדן של השווי ההוגן באמצעות הניכיון בשיעור

המזומן העתידי וקביעת שיעור ריבית הניכיון היא סובייקטיבית. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי 
ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן 

אינה לוקחת בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית. תחת נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ו
הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי 
 המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון

העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת הזכויות שאינן מקנות שליטה ואת 
השפעת המס. יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים 

אלו, יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפירעון. בשל כל  העשוי חברהה
כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים  חברהזה כדי להצביע על שווי ה

 תאגידים בנקאייםליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההוגן, יש להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין 
 שונים.

 
 השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים  .ב

 
ה עסקאות ביצע חברהשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם ה - פקדונות בבנקיםמזומנים ו

 דומות במועד הדיווח.
 

השווי ההוגן של יתרת האשראי לציבור נאמד לפי שיטת הערך הנוכחי  - , נטואשראיחייבים בגין פעילות בכרטיסי 
של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים בשיעור נכיון מתאים. יתרת האשראי פולחה לקטגוריות הומוגניות. בכל קטגוריה 

סיכון חושב התזרים של התקבולים העתידיים )קרן וריבית(. תקבולים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת ה
 הגלומה באשראי באותה קטגוריה.

 עסקאות דומות במועד הדיווח.  חברהבדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות ב
השווי ההוגן של חובות פגומים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית נכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום 

במועד  הבעסקאותי חברהלא פחתו משיעור הריבית הגבוה ביותר המשמש את הבהם. בכל מקרה, שיעורי נכיון אלה 
 הדיווח.

 
תזרימי המזומן העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות 

 ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות.
 

לפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים  דנאמהשווי ההוגן  – זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
מנוכים בשיעור ניכיון מתאים. יתרת ההתחייבות לציבור פולחה לקטגוריות הומוגניות. בכל קטגוריה חושב התזרים 
של התשלומים העתידיים )קרן וריבית(. תשלומים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באותה 

 ה.קטגורי
 בחברה עסקאות דומות במועד הדיווח. בדרך כלל, שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות
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 2112 דצמברב 31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 )המשך( שווי הוגן של מכשירים פיננסים - 13ביאור 
 
 

 להלן טבלה המציגה גילוי היררכיית שווי הוגן:. ג
 

 

 2112בדצמבר  31

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
 מצוטטים בשוק

נתונים נצפים 
 משמעותיים

נתונים לא 
 יתרה נצפים 

 

 (2אחרים )רמה  (1פעיל )רמה 
משמעותיים 

 מאזנית (3)רמה 

 

 במליוני ש"ח 
 נכסים פיננסיים:

 4  -  -  4  מזומנים ופקדונות בבנקים    

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 אשראי, נטו

  
 812  811 

 37  37  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 852  831  -  4  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:
 -  -  -  -  אשראי מתאגידים בנקאיים    

זכאים בגין פעילות בכרטיסי 
 565  561  -  -  אשראי

 18  17  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 663  658  -  -  כל ההתחייבויות הפיננסיותסך 
 

  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ
 

111 

 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 14ביאור 
 

 

  
 המאוחד והחברה

  

 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31 בדצמבר 31

  

2112 2111 2112 2111 

  

 מליוני ש"ח 

  

 הפרשה להפסדי אשראי 
 א.

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים 
    

 

מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא 
 נוצלו:

    

 
 9  6  1,193  1,332  סיכון האשראי באחריות החברה

 

 *-  *-  1,991  1,657  סיכון האשראי באחריות הבנק
 

 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
 

 תאגידים בנקאיים וארגונים בינלאומייםהתקשרויות עם  .ב
 

החברה קשורה בהסכמים עם בנקים שונים )להלן: "הבנקים שבהסדר"( לצורך הנפקת כרטיסי אשראי 
והפצתם ללקוחות נעשית על ידי  ללקוחותיהם. הנפקת הכרטיסים נעשית במשותף על ידי הבנק והחברה

 הבנק. 
 

הסכמי ההנפקה המשותפת מסדירים את אופן תפעול כרטיסי האשראי והעמדת האשראי, את חלוקת 
האחריות בין החברה לבנק ואת חלוקת ההכנסות בין הבנק לבין החברה בגין הנפקת הכרטיסים. הסכמי 
ההפצה כוללים הסדרים דומים ביסודם ומסדירים את שיעור הסכומים שתשלם החברה לבנק בגין הפצת 

  כרטיסים. ה
החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי "דיינרס". תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו 

  .2111נת עד ש
 

 הסכם עם קבוצת אלון.     ג
 

 2111 באוגוסט 31נחתמה ביום , YOUבמסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון 
בוע כחול ישראל בע"מ, מגה קמעונאות בע"מ, יראלון החזקות בתוספת למערכת ההסכמים בין החברה לבין 

דור אלון  –( בע"מ, דור אלון פיננסים בע"מ ומועדון לקוחות רבוע כחול 1599דור אלון אנרגיה בישראל )
על פי תוספת"(. )להלן במשותף: "קבוצת אלון"( בנושא המשך הבעלות המשותפת בדיינרס )להלן: "ה

עד תום  Youוארך הסכם מועדון הוכן  חברהבנושא הפעילות המשותפת ב הקודםסכם ה, שונה ההתוספת
ה מחדש חלוקת רווחי דיינרס כך שלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של תתוווה בתוספת. 2115שנת 

 מהון המניות של דיינרס נמכרו לקבוצת אלון.  95%, התוספת. ע"פ YOUפעילות מועדון 
 .2111ביולי  1ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום 

 
 .     התחייבויות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרהד
 

החברה התחייבה לפטור מראש דירקטורים ונושאי משרה בחברה )כהגדרתם בהחלטה(, מאחריות בשל נזק 
 ות מצד הדירקטור או נושא המשרה.שייגרם לחברה עקב הפרת חובת זהיר

בנוסף, התחייבה החברה לשפות הדירקטורים ונושאי משרה, בשל התחייבות כספית אפשרית שתוטל 
עליהם, ובגין הוצאות התדיינות סבירות בגין סוגי אירועים מסויימים המפורטים בהצגת ההחלטה. הפטור 

 כפופים לעקרונות ולהתניות הבאים: –מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי, כאמור 
הפטור מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי יחולו רק על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שכיהנו  .א

 ואילך. 2111משנת 

הפטור מאחריות והתחייבות למתן שיפוי לא יחולו בשל אירועים הכרוכים בפעולות או מחדלים,  .ב
 כדלקמן:

 .הפרת חובת אמונים 

  זהירות שנעשתה בכוונה ובפזיזות )למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד(.הפרת חובת 
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 )המשך( התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 14ביאור 

 .פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין 
 .קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה 

מההון של  11%של השיפויים שיינתנו לכל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה לא יעלה על הסכום המרבי  .ג
החברה, ובתנאי שמימוש השיפוי לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 , ובתנאי שמימוש השיפוי לא יגרום לחריגה ממגבלות השיפוי הקבוצתיות שנקבעו בחברה האם.311

 תלויותהתחייבויות    .   ה
 

כנגד החברה תלויות ועומדות תביעות ודרישות שונות. לדעת הנהלת החברה, בהתבסס על חוות דעת 
 יועציהן המשפטיים, נכללות בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, אם נדרשות.

 את סיכוייה:ר לא ניתן להעריך אשייצוגית  להלן מידע בדבר בקשה לאישור תובענה נגד החברה כתובענה

 

 בקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא כרטיס אשראי מתגלגל

התקבלו כתב תביעה ובקשה לאישורה וניהולה כתובענה ייצוגית עפ"י חוק תובענות  2112בנובמבר  1ביום 
ושתי חברות נוספות, בבית המשפט המחוזי במחוז  כאל, אשר הוגשו נגד החברה, 2116 –ייצוגיות, התשס"ו 

 המרכז.

טענות המבקש הינן הטעיה ומצג שווא באופן בו העמידו המשיבות אשראי ללקוחות באמצעות כרטיסי 
 ."YOU"אשראי 

בריבית גבוהה באופן חריג  "YOU"לטענת המבקש, המשיבות מעמידות ללקוחות אשראי באמצעות כרטיס 
מדות להעניק לו אשראי מהריבית המקובלת במסגרת חשבונות בנקאיים וזאת מבלי לגלות ללקוח כי הן עו

 שלא ביקש ו/או את גובה הריבית בעבור האשראי אותו העמידו.

עילות התביעה הינן הפרת הוראות חוק הבנקאיות )שירות ללקוח(, הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ 
 בנקאיות, חוק הגנת הצרכן וחוק החוזים.

ו/או אשר  "YOU"סי אשראי מסוג הקבוצה אותה מבוקש לייצג הוגדרה ככל הצרכנים המזיקים בכרטי
 ואשר עשו שימוש באשראי המתגלגל. 2116החזיקו בו מאז השקת הכרטיס בחודש יוני 

 מיליון ש"ח. 121המבקש העמיד סכום תביעתו לכלל חברי הקבוצה על סך 
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 ת שלהמאוחד הוחבר החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - 15ביאור 
 
 
 

 יתרות א.
 

 

 2112בדצמבר  31

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
  

 

 אחרים אחרים בעלי שליטה

 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

 
 מליוני ש"ח 

 -  -  1  1  1  1  פקדונות בבנקים

 -  -  -  -  52  34  חייבים אחרים ויתרות חובה -נכסים אחרים 

 -  -  1  1  53  35  סך כל הנכסים

 -  -  -  -  -  -  אשראי מחברה אם       

 81  81  -  -  -  -  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 67  67  -  -  47  4  זכאים  -התחייבויות אחרות

 148  148  -  -  47  4  סך כל ההתחייבויות 
 

 

 

 2111בדצמבר  31

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
  

 

 אחרים אחרים שליטהבעלי 

 
(1) (2) (1) (2) (1) (2) 

 
 מליוני ש"ח 

 -  -  *-  *-  1  -  פקדונות בבנקים

 22  -  -  -  126  -  חייבים אחרים ויתרות חובה -נכסים אחרים 

 22  -  *-  *-  121  -  סך כל הנכסים

 -  -  -  -  216  -  אשראי מחברה אם       

 **139  **139  -  -  -  -  בכרטיסי אשראיזכאים בגין פעילות 

 59  59  -  -  191  51  זכאים  -התחייבויות אחרות

 156  156  -  -  391  51  סך כל ההתחייבויות 
 
 
 יתרה לתאריך המאזן (1)
 יתרה הגבוהה ביותר במשך השנה על בסיס רבעונים. (2)

 

 מיליון ש"ח. 1-סכום הנמוך ממייצג    * 
 סווג מחדש.  * *
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 )המשך(ת שלה מאוחד הוחבר החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - 15ביאור 
 

 תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.
 
 

 
 2112בדצמבר  31

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
 

 

 אחרים אחרים בעלי שליטה

 

 מליוני ש"ח 

 7  1  3  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

 -  -  1  הכנסות מימון

 (1) -  -  הוצאות תפעול

 -  (1) -  הוצאות מכירה ושיווק

 (1) (1) (4) תשלומים לבנקים 
 -  -  (36) דמי ניהול

 5  (1) (36) סה"כ
 

 

 2111בדצמבר  31

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
 

 

 אחרים אחרים שליטהבעלי 

 

 מליוני ש"ח 

 9  1  3  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

 -  -  (3) הוצאות מימון

 (1) -  -  הוצאות תפעול

 -  (2) -  הוצאות מכירה ושיווק

 (1) (1) (2) תשלומים לבנקים 
 -  -  (92) דמי ניהול

 6  (2) (99) סה"כ
 
 

 
 2111בדצמבר  31

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
 

 

 אחרים אחרים בעלי שליטה

 

 מליוני ש"ח 

 2  -  3  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

 -  -  3  הכנסות מימון

 (1) (1) (9) תשלומים לבנקים 
 -  -  (91) דמי ניהול

 1  (1) (35) סה"כ
 
 א' לעיל. 1בדבר הסכמים עם כאל, החברה האם, ראה ביאור לפרטים      .ג
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 )המשך(ת שלה מאוחד הוחבר החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - 15ביאור 
 
 הטבות לבעלי עניין .ד
 

 
 2111בדצמבר  31 2112בדצמבר  31

 

 סך הטבות
מס' מקבלי 

 סך הטבות הטבה
מס' מקבלי 

 הטבה

 

 אלפי ש"ח 
 

 אלפי ש"ח 
 

 9  213  5  313  מועסק בחברה או מטעמהדירקטור שאינו 

      
 

 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי - 16ביאור 
 

 

 
 החברה המאוחד

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 

 במליוני ש"ח 
 הכנסות מבתי עסק :

      
 65  62  62  65  62  62  עמלות בתי עסק

 9  3  4  9  3  4  הכנסות אחרות
 -סך כל ההכנסות מבתי עסק 

 13  65  66  13  65  66  ברוטו
בניכוי עמלות למנפיקים 

 -  -  -  -  -  -  אחרים 
 -סך כל ההכנסות מבתי עסק 

 13  65  66  13  65  66  נטו
הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי 

 אשראי:
 1  1  1  1  1  1  מנפיקעמלות       

 22  21  11  25  22  21  עמלות שירות

 2  1  1  2  1  1  הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות בגין מחזיקי  

 25  23  21  29  29  22  כרטיסי אשראי
סך כל ההכנסות מעסקאות 

 59  99  87  111  95  88  בכרטיסי אשראי
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 הכנסות ריבית, נטו – 17ביאור 
 
 
 

 

 החברה המאוחד

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 
 במליוני ש"ח 

 הכנסות ריבית בגין נכסים 
      

 -  -  -  31  51  52  מאשראי למחזיקי כרטיס

 -  *-  -  *-  *-  -  עסקמאשראי לבתי 
 3  9  4  -  (2) (2) מנכסים אחרים

 3  9  4  31  99  51  סך הכל הכנסות ריבית

הוצאות ריבית בגין 
 התחייבויות 

      
 -  -  -  -  -  1  על התחייבויות אחרות

 -  -  -  -  -  1  סך הכל הוצאות ריבית

 3  9  4  31  99  41  סך כל הכנסות ריבית, נטו

        
 מיליון ש"ח. 1-נמוך מה* מייצג סכום 
 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד

 
 הוצאות תפעול - 18ביאור 

 
 

 
 החברה המאוחד

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 

 במליוני ש"ח 

לארגונים בינלאומיים תשלומים 
 9  1  7  9  1  7  לכרטיסי אשראי

 9  9  4  9  9  4  הנפקת כרטיסים ודיוור
נזקים משימוש לרעה בכרטיסי 

 *- *- 1  *- *- 1  אשראי

 2  1  1  2  1  1  עמלות תפעוליות

 9  3  3  5  3  3  אחרות 

 19  15  16  15  15  16  סך כל הוצאות התפעול
 מיליון ש"ח. 1-סכום נמוך מ * מייצג
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 הוצאות מכירה ושיווק - 11ביאור 
 
 

 

 החברה המאוחד

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 
 במליוני ש"ח 

 3  1  12  3  1  12  פרסום, שימור וגיוס לקוחות
מבצעי מתנות למחזיקי כרטיסי 

 5  1  11  5  1  11  אשראי

 1  1  1  1  1  1  אחרות 

 13  15  23  13  15  23  סך כל הוצאות מכירה ושיווק

 
 

 הפרשה למיסים על הרווח  - 21ביאור 
 
 הרכב  .א
 

 
 החברה המאוחד

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 

 במליוני ש"ח 

 5  3  2  15  15  21  מיסים שוטפים בגין שנת החשבון
 בתוספת )בניכוי(:

 *-  *-  *-  *-  (3) *-  מיסים נדחים בגין שנת החשבון      

 -  *-  (2) *-  *-  (2) מיסים שנים קודמות

 5  3  *-  15  16  18  הפרשה למיסים על ההכנסה
 
התיאורטי שהיה חל אילו הרווח מפעולות רגילות היה מתחייב במס לפי שיעור המס התאמה בין סכום המס  .ב

הסטטוטורי החל בישראל על תאגיד בנקאי לבין ההפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות כפי שנזקפה 
 בדוח רווח והפסד:

 

 

 החברה המאוחד

 
2112 2111 2111 2112 2111 2111 

 

 במליוני ש"ח 

 25% 29% 25% 25% 29% 25% בישראל על החברה )אחוזים(שיעור המס החל 

 5  3  2  12  13  15  סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

 מס )חסכון מס( בגין:
 -  -  -  3  3  5  הבדלים בשיעור מס של חברה מאוחדת      

 *-  *-  (2) *-  *-  (2) מסים בגין שנים קודמות

 5  3  *-  15  16  18  הפרשה למיסים על ההכנסה
 
  .2111 שומות סופיות הוצאו לחברה עד וכולל שנת המס .ג
 
 מיליון ש"ח. 1-סכום הנמוך ממייצג * 
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 )המשך( הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 21ביאור 
 

 יתרות מיסים נדחים .     ד     
 
 

 
 החברה המאוחד

 

2112 2111 2112 2111 2112 2111 2112 2111 

 

 במליוני ש"ח 
שיעור מס ממוצע 

 במליוני ש"ח  באחוזים
שיעור מס ממוצע 

 באחוזים
מהפרשה להפסדי 

 - - -  -  35.3% 35.1% 5  1  אשראי
 25% 25% 1  1  25.1% 25.1% 1  1  הפרשה לנקודות

 11  11  סך הכל
  

 1  1 
   

 המסים הנדחים חושבו בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי שיחול על החברות בעת הניצול.       
 

 מיסוי על הכנסה.     ה      
 

המס בתחום חקיקה שינויי

 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק בכנסת עבר, 2115 ביולי 19 ביום
 בשנת 19% -ל עד החברות מס שיעור של הדרגתית הפחתה, היתר בין, קבע אשר, 2115-ט"התשס(, 2111 -ו 2115
 -ו 25% הם 2111 -ו 2111 המס בשנות החלים החברות מס שיעורי, האמורים לתיקונים בהתאם. ואילך 2116 המס
.בהתאמה 29%

 לחוק בהתאם. 2111 ב"התשע -(חקיקה תיקוני) המס נטל לתיקון החוק את הכנסת אישרה 2111 בדצמבר 5 ביום
 2112 משנת החל חברות מס ושיעור, לעיל כאמור, הכלכלית ההתייעלות בחוק נקבעה אשר, המס הפחתת תבוטל
.25% על יעמוד ואילך

( תיקון( )כספיים ומוסדות רים"מלכ על המס שיעור) מוסף ערך מס צו ברשומות פורסם 2112 באוגוסט 31  ביום
 1 מיום החל 11% על שיעמוד כך, רווח ומס שכר מס בגין, מוסף ערך מס שיעור את מעדכן אשר, 2112-ב"התשע

 בשנת יעלה כספיים מוסדות על חל אשר הסטטוטורי המס שיעור האמור מהשינוי כתוצאה. 2112 בספטמבר
 מס שיעור, כן כמו. 35.5% של לשיעור יעלה ואילך 2113 ובשנת, 35.53% של לשיעור 35.39% של משיעור 2112

 ספטמבר בחודש עבודה בעד המשתלם השכר לגבי 11% של לשיעור יעלה כספיים מוסדות על חל אשר השכר
.ואילך 2113 לשנת 15.5% -ו 2112 לשנת 16% של שיעור במקום וזאת, ואילך 2112

 2112-ב"התשע( חקיקה תיקוני) המס נטל ולשינוי הגירעון לצמצום החוק פורסם 2112 באוגוסט 13 ביום, כן כמו
 חלק בגין מהמעסיקים הנגבה הלאומי הביטוח דמי שיעור 2113 מינואר החל החוק במסגרת"(. החוק" - להלן)

 בינואר יעלה זה שיעור, כן כמו. 6.5% על ויעמוד 5.5% -מ יעלה במשק הממוצע מהשכר 61% על העולה השכר
.בהתאמה 1.5% -ו 1% של לשיעור 2115 ובינואר 2119

 
 בחוקים שנקבעו כפי המס לשיעורי בהתאם מחושבים אלו כספיים בדוחות המדווחות לתקופות השוטפים המסים
.לעיל כאמור

, לעיל כאמור בחוקים שנקבעו כפי המס לשיעורי בהתאם חושבו 2112 בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים יתרות
 בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות על המס בשיעור השינוי השפעת. ההיפוך במועד הצפוי המס לשיעור בהתאם

אינה מהותית.  2112
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 מגזרי פעילות  - 21ביאור 
 

 כללי .ג
 

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

מגזר זה כולל את פעילות החברה, בתפקידה כמנפיק, מאשרת לסולקים עסקאות המבוצעות  - מגזר ההנפקה
באמצעות כרטיסי האשראי של הלקוח ואשר מוגשות ע"י בתי העסק אל הסולקים השונים. לאחר ביצוע 

(, וגובה את תאורטית הסליקה מעבירה החברה, כמנפיק, את תמורת העסקה לסולק )בניכוי עמלה צולבת
 רת העסקה מחשבון הלקוח.תמו

 

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

 .אשראי כוללת ניכיון שוברי עסקאותבהסכם ביניהם. פעילות זו 
 

 מידע כמותי על מגזרי פעילות: .ד
 

 

 
 2112בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 מגזר הנפקה מגזר סליקה
סך הכל 

 מאוחד

 

 במליוני ש"ח 
    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 88  23  65  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  34  (34) הכנסות עמלות בינמגזרים

 88  57  31  סך הכל 

 41  48  1  הכנסות ריבית, נטו

 1  1  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 138  116  32  סך ההכנסות 
    הוצאות:

 3  3  -  בגין הפסדי אשראי

 16  12  4  הוצאות תפעול

 23  22  1  הוצאות מכירה ושיווק

 1  1  -  הוצאות הנהלה וכלליות

 1  1  -  תשלומים לבנקים

 28  28  -  בינחברתידמי ניהול 

 81  75  5  סך כל ההוצאות

 58  31  27  רווח לפני מיסים

 18  11  8  הפרשה למיסים על הרווח

 41  21  11  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 23% 15% 63% תשואה להון    

 854  712  142  יתרה ממוצעת של נכסים 

 145  788  157  (1)מזה: יתרה ממוצעת של נכסי סיכון 
 672  111  561  יתרה ממוצעת של התחייבויות        

 
 .211-211כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  –נכסי סיכון  (1)
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך(מגזרי פעילות  – 21ביאור 
 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחיאורים לד

 

 
 2111בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 95  25  69  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  91  (91) הכנסות עמלות בינמגזרים

 95  65  29  סך הכל 
 99  99  -  ריבית, נטו הכנסות

 (1) (1) -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 136  112  29  סך ההכנסות 

    הוצאות:

 2  2  -  בגין הפסדי אשראי

 15  12  3  הוצאות תפעול

 15  15  -  הוצאות מכירה ושיווק

 *-  -  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 11  11  -  תשלומים לבנקים

 35  35  -  בינחברתידמי ניהול 

 91  19  3  סך כל ההוצאות

 55  39  21  רווח לפני מיסים

 16  11  6  הפרשה למיסים על הרווח 

 35  29  15  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 29.5% 15.1% 15.3% תשואה להון    

 661  563  59  יתרה ממוצעת של נכסים 

 959  129  126  (1סיכון )מזה: יתרה ממוצעת של נכסי 

 521  161  359  יתרה ממוצעת של התחייבויות        
 

 .211-211מס' כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין  -נכסי סיכון  (1)

 
 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 )המשך(מגזרי פעילות  - 21ביאור 
 

 
 

 

 2111בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 111  29  13  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  91  (91) הכנסות עמלות בינמגזרים

 111  15  26  סך הכל 

 31  31  -  ריבית, נטוהכנסות 

 139  112  26  סך ההכנסות 

    הוצאות:

 6  6  -  בגין הפסדי אשראי

 15  16  3  הוצאות תפעול

 13  12  1  הוצאות מכירה ושיווק

 *-  -  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 12  12  -  תשלומים לבנקים

 91  31  11  דמי ניהול בינחברתי

 51  11  19  סך כל ההוצאות

 91  35  12  רווח לפני מיסים

 15  12  3  הפרשה למיסים על הרווח

 32  23  5  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 31.9% 21.1% 31.6% תשואה להון    

 552  919  19  יתרה ממוצעת של נכסים 

 911  112  115  (1מזה: יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )

 996  211  235  התחייבויותיתרה ממוצעת של 
 

 .211-211כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  -נכסי סיכון  (1)

 
 מיליון ש"ח. 1-*  מייצג סכום הנמוך מ
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 מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס  - 22ביאור 
 

 החברה -מאזן נומינלי שנתי  א.
 
 

 
 בדצמבר 31ליום 

 

2112 2111 

 

 מליוני ש"ח 

 נכסים:
 1  3  מזומנים ופקדונות בבנקים  

 952  518  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 61  13  השקעה בחברה מוחזקת

 111  161  נכסים אחרים

 123  774  סך כל הנכסים
 התחייבויות:

 596  565  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

 11  1  התחייבויות אחרות
 563  574  סך כל ההתחייבויות

 161  211  הון המיוחס לבעלי המניות

 סך כל ההתחייבויות וההון
 774  123 
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 2112בדצמבר  31ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס )המשך( - 22 ביאור
 
 

 החברה -דוח רווח והפסד נומינלי  ב.

 

 בדצמבר 31 שנסתיימה ביום לשנה

 

2112 2111 2111 

 

 במליוני ש"ח 

 הכנסות
 59  99  87  מעסקאות בכרטיסי אשראי   

 3  9  4  הכנסות ריבית נטו
 -  -  1  הכנסות מימון שאינן מריבית

 111  52  12  סך כל ההכנסות
 הוצאות

 19  15  16  תפעול   
 13  15  23  מכירה ושיווק

 *-  *-  1  הנהלה וכלליות
 12  11  1  תשלומים לבנקים

 91  92  36  דמי ניהול מחברות מוחזקות

 93  92  85  סך כל ההוצאות

 19  11  7  רווח לפני מיסים

 5  3  *-  הרווח הפרשה למיסים על

 13  1  7  רווח לאחר מיסים 

 15  32  33  חלק החברה ברווחים של חברה מוחזקת לאחר השפעת המס

 32  35  41  רווח נקי 
 
 דוח נומינלי על השינויים בהון     ג. 

 
 סה"כ עודפים הנפרע המניות הון

 

 במליוני ש"ח  

 51 61 29 2111בינואר  1יתרה ליום 

 32 32 -  נקי בשנת החשבוןרווח 

 123 55 29 2111בדצמבר  31יתרה ליום 

השפעה מצטברת, נטו ממס של יישום לראשונה 
של ההוראה בנושא מדידת  2111בינואר  1ביום 

 (2) (2) -  חובות פגומים וההפרשה להפסדי אשראי

לאחר התיאומים  2111בינואר  1יתרה ליום 
 121  51  29  מיישום ההוראות החדשות

 35  35  -  רווח נקי בשנת החשבון

 161  136  24  2111בדצמבר  31יתרה ליום 

 41  41  -  רווח נקי בשנת החשבון

 211  176  24   2112בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 מיליון ש"ח. 1-* מייצג סכום הנמוך מ


