
  

 

 

 

 3102/3תוכן העניינים 
 

  

 3 דוח דירקטוריון 

 33 סקירת הנהלה 

 33 תמצית דוחות כספיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 3102/3דוח דירקטוריון 
 

 5 הישראלי במשקבעולם והתפתחויות כלכליות 

 6 כרטיסי אשראיחקיקה הנוגעת לפעילות 

 3 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי

 9 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

 2/ גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 // הליכים משפטיים

 // נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה

 0/ התפתחות בהכנסות, בהוצאות ובהפרשה למס

 3/ ורווחיות רווח

 3/ התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 5/ מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 6/ ניהול סיכונים

 II 03באזל 

 06 הנדבך השלישי – IIדרישות באזל 

השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של 
 המכשירים הפיננסיים 

30 

 33 מגזרי פעילות

 35 התפתחויות במגזרי פעילות

 35 פעילות חברות מוחזקות עיקריות

 35 הביקורת הפנימית

 36 שינויים בהנהלה ובדירקטוריון החברה

 36 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

 

 

 

  



  

 3102/3סקירת הנהלה 
 

 33 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

 /3 המנכ"להצהרת 

 30 הצהרת החשבונאי הראשי
 

  



  

 

 

 3102/3דוחות כספיים תמצית 
 

 33 רואי החשבון המבקרים סקירת

 35 של החברה מאזןתמצית 

 36 דוח רווח והפסד של החברהתמצית 

 33 דוח על השינויים בהון העצמיתמצית 

 33 דוח על תזרימי המזומנים של החברהתמצית 

 39 דוחות הכספייםתמצית הביאורים ל
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 3131במרס  13דוח הדירקטוריון ליום 

 
הבלתי  ביניים מאוחדים, הדוחות הכספייםתמצית  השרוא ,1122מאי ב 12טוריון שהתקיימה ביום בישיבת הדירק

החודשים הראשונים של השנה,  שלושתל)להלן: "דיינרס" או החברה(  דיינרס קלוב ישראל בע"משל חברת מבוקרים 
 . 1122 מרסב 22שהסתיימו ביום 

 
 22המבוקרים ליום  לפי אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיים והדוחות הכספיים ביניים נערכ

 דוחות הכספיים.תמצית הל 2, למעט תקנים חשבונאיים חדשים שאומצו לראשונה כמפורט בביאור 1121בדצמבר 
 

נסקרה ע"י רואי החשבון המבקרים של החברה. הסקירה האמורה הינה  1122 מרסב 22תמצית הדוחות הכספיים ליום 
בהיקף מצומצם, בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י לשכת רואי החשבון בישראל, ואינה מהווה ביקורת לפי תקני ביקורת 

 מבקרים את דעתם עליהם.מקובלים, ועל כן לא חיוו רואי החשבון ה
 
 

 הישראלי במשקבעולם ו תפתחויות כלכליותה
 

 התפתחויות בכלכלת העולם
, ב"בארה הפיסקלי לצוק החלקי הפתרון רקע על בעיקר התנהל בעולם המניות בשוקי המסחר - פיננסיים שווקים

 . מרס בחודש וב והאירועים( פברואר חודש סוף עד) האירו בגוש הרגיעה, המובילות הכלכלות של המקרו נתוני
, וירידה שנים 21-ל ב"ארה ממשלת של החוב איגרות בתשואת חדה תנודתיות נרשמה, לעיל שהוזכרו המגמות רקע על

 .גרמניה ממשלת של הארוכות החוב איגרות תשואותקלה ב
 

, נבעה ההתחזקות. של ארה"ב הדולר בהתחזקות התאפיין השנה של הראשון ברבעון בעולם המטבעות בשוקי המסחר
 ומדיניות( מרס מחודש החל) האירו בגוש האירועים, ב"בארה הרחבה הכמותיתה המשך לגבי מההערכות, היתר בין

 . המקומי המטבע להחלשת מהמדינות חלק של מכוונת
 

 התפתחות שערי חליפין ואינפלציה
 למגמת בניגוד, כאמור, וזאת, 1.2%-ב הדולר מול השקל של החליפין שער התחזק השנה של הראשון הרבעון במהלך

 הפיסו למעט) בעולם המובילים המטבעות כל מול התחזק המקומי המטבע כי יצוין. בעולם הדולר התחזקות
 הצפויה ההשפעה לגבי מההערכות, היתר בין, נבעה השקל התחזקות. 2.2%שיעור של ב, האירו מולובפרט (, המקסיקני

 . בישראל הגז הפקת של
 הרבעון במהלך שינוי ללא נותר לצרכן המחירים מדד. מתונה להיות המשיכה הנסקרת בתקופה האינפלציה סביבת

-ב הסתכמה מרס בחודש השנתית האינפלציה. אשתקד המקבילה בתקופה 1.0% של עליה לעומת, השנה של הראשון
 (.ישראל בנק של האינפלציה יעד למרכז מתחת ברציפות שישי חודש) 2.2%

 פיסיקלית ומוניטריתמדיניות 
, ממסים המדינה בהכנסות 1%-כ של בשיעור ריאלית ירידה נרשמה השנה של הראשון ברבעון  - מדיניות פיסקלית

 פעמית חד הכנסה נרשמה, 1121 שנת של הראשון ברבעון כי לציין יש, זאת עם. אשתקד המקבילה לתקופה בהשוואה
 בתקופה הממשלה הוצאות, מאושר תקציב העדר רקע על כי ןיצוי. הון הכנסות על המס שיעור העלאת בעקבות
 על עמד 1122של שנת  הראשון ברבעון המצטבר הגרעון. חודש בכל 1121 שנת מתקציב 2121-ל מוגבלות היו הנסקרת

 בתקופה המקבילה אשתקד. מיליארד 2.4-כ לעומת, ח"ש מיליארד 0.4-כ
 

 לחודש הריבית. מרחיבה להיות המשיכה הנסקרת בתקופה ישראל בנק של המוניטרית המדיניות - מדיניות מוניטרית
 בהורדת שתמך הדומיננטי הגורם. מרסו פברואר בחודשים זו ברמה ונותרה, 2%..2 של לרמה, 1.12%-ב ירדה ינואר

 (. 1121 שנת של האחרון ברבעון) המשק בצמיחת משמעותית האטה היההנ"ל,  הריבית
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 אשראי חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי
 

 (סליקת עסקאות בכרטיסי חיובהבנקאות )רישוי( ) חוק
החוק עוסק  .1122-( התשע"א 21פורסם ברשומות חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס'  1122באוגוסט  22ביום 

מתן רישיונות סליקה על ידי בנק ישראל כאשר מוצע להחיל  באמצעות הסדרת שוק הסליקהבארבעה נושאים: א( 
מספר סעיפים מפקודת הבנקאות על מי שיקבל רישיון סליקה, ובכלל זה את כל הוראות חוק הבנקאות שירות 
ללקוח. ב( פתיחת שוק ההנפקה לתחרות כך שהמפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים 

מסכום העסקאות או ממספר העסקאות בישראל בשנה קלנדרית  11%ולק שסלק לפחות עסקיים, יוכל לקבוע שס
הן "סולק בעל היקף פעילות רחב", ולכפות על סולק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם מנפיקים בהסכם סליקה 
 צולבת לסליקת כרטיסיהם, אם סולק כאמור סירב להתקשר עם מנפיק מטעמים בלתי סבירים. ג( פתיחת שוק

ממספר הכרטיסים בישראל  21%כאשר במסגרת החוק הוטלה חובה על מנפיק שהנפיק לפחות , הסליקה לתחרות
מהעסקאות כאמור, )שהוא מנפיק בעל "היקף פעילות רחב"(,  21%בשנה קלנדארית או שבאמצעות כרטיסיו בוצעו 

עם זאת, שר האוצר לאחר  להתקשר עם כל סולק )אלא אם סירב להתקשרות מטעמים סבירים( בסליקה צולבת.
התייעצות עם המפקח על הבנקים ועם הממונה על הגבלים עסקיים יכול לאשר למנפיק לא להתקשר עם סולק. ד( 

 איסור בניהן, סולקיםהסדרת שוק הניכיון: החוק עוסק בהסדרת שוק הניכיון, ומציעה להטיל הגבלות שונות על 
 ושירותים הסליקה שרותי בין קשירה ואיסור ניכיון חברת עם להתקשר לסרב איסור, ניכיון חברות בין להפלות
לתוקף עם  נכנס החוק. מטבע שרותי כנותני האוצר במשרד להירשם חובה ניכיון שרותי נותני על הוטלה כן. נוספים

 1121 ינואר בחודש. 1121במאי  22ביום כנס לתוקף עניין פתיחת שוק הסליקה לתחרות, אשר נפרסומו, למעט 
ניתנה לכאל, ובכלל זה  1121במרס  20ביום  .רחב פעילות היקף בעל כמנפיק , לאומי קארד וישראכרטכאל והוגדר

 1122בפברואר  14. ביום 1122על ידי הפיקוח על הבנקים ארכה לקבלת רישיון סליקה עד לחודש מרס  לחברה
היתר מהפיקוח על הבנקים להמשיך ולשמש כסולק למשך שנה נוספת )עד לחודש  כאל, ובכלל זה לחברה,קיבלה 

פרסם בנק ישראל את טיוטת התנאים הנדרשים  1121במאי  1ביום  ( ועד לקבלת רישיון סליקה קבוע.1120מרס 
אות תנאים המתייחסים להון הנדרש מבעלי רשיון, חובות והור ,בין היתרבטיוטא נקבעו, לקבלת רישיון סולק. 

ואבטחת מידע, ודיווחים הנדרשים מבעל רישיון  ITהפיקוח שיחולו עליהם, תנאים לשולט בבעל רשיון, דרישות 
 סליקה לפיקוח על הבנקים ולציבור. 

 3131–החזקה בגופים המנפיקים כרטיסי אשראי(, התשע"ג –הצעת חוק )רישוי( )תיקון  

החזקה בגופים  –חוק )רישוי( )תיקון  פרטית לתיקוןה הונחה על שולחן הכנסת הצע 1122באפריל  11 ביום
, הקובעת כי תאגיד בנקאי לא ישלוט ולא יחזיק באמצעי שליטה בחברה 1122–המנפיקים כרטיסי אשראי(, התשע"ג

 .המנפיקה כרטיסי אשראי
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 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי
 

פורסם חוזר המפקח על הבנקים בנושא: "המדידה והגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי  .111בחודש דצמבר 
"החוזר" או "ההוראה"( ליישום על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי. חוזר -והפרשה להפסדי אשראי" )להלן

וריות מתייחסות של מוסדות הפיקוח על הבנקים זה מבוסס, בין היתר, על תקני חשבונאות בארה"ב ועל הוראות רגולט
קודמות ושל הרשות לניירות ערך בארה"ב. העקרונות המנחים שבבסיס החוזר, מהווים שינוי מהותי ביחס להוראות 

בנושא סווג חובות בעייתים ומדידת הפרשות להפסדי אשראי בגין חובות אלו. החברה מיישמת את הוראות החוזר 
 , בהתאם להוראות המעבר וההנחיות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים. 1122בינואר  2החל מיום 

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

 
 
 

 סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים
 

 

 3131במרס  13

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במליוני ש"ח 

 :¹. סיכון אשראי בעייתי3
 1  -  1  סיכון אשראי פגום   

 4  -  4  סיכון אשראי נחות
 33  -  33  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 32  -  32  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

 . נכסים שאינם מבצעים:3    
 3  -  3  חובות פגומים   

 3  -  3  מבצעיםסל הכל נכסים שאינם 

    

 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת (2)    
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 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי )המשך(
 

 )המשך( סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים
 

 

 3133במרס  13

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במליוני ש"ח 

 :¹. סיכון אשראי בעייתי3
 5  -  5  סיכון אשראי פגום   

 8  -  8  סיכון אשראי נחות

 11  -  11  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 41  -  41  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

    
 . נכסים שאינם מבצעים:3

   
 3  -  3  חובות פגומים

 3  -  3  סל הכל נכסים שאינם מבצעים

     

 

 

 3133בדצמבר  13

 

 סה"כ מאזניחוץ  מאזני

 

 במליוני ש"ח 

 :¹. סיכון אשראי בעייתי3
 1  -  1  סיכון אשראי פגום   

 5  -  5  סיכון אשראי נחות

 33  -  33  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 32  -  32  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

    
 . נכסים שאינם מבצעים:3

   
 3  -  3  חובות פגומים

 3  -  3  שאינם מבצעיםסל הכל נכסים 

     

 .סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת .2
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 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי )המשך(
 

 :אשראיומדדי סיכון 

 

במרס  13
3131 

במרס  13
3133 

בדצמבר  13
3133 

 
 באחוזים באחוזים באחוזים

בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות 
 1.02  1.21  1.13  בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם פגומים 
ימים או יותר מיתרת החייבים בגין פעילות  01שנמצאים בפיגור של 

 -  -  -  בכרטיסי אשראי
בגין פעילות בכרטיסי  שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים

 1.20  1.42  3.36  אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות כרטיסי אשראי
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 1..22  21.41  31.53  אשראי מיתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1.41  .2.1  1.71  אשראי כוללשיעור סיכון אשראי בעייתי מסיכון 
שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין 

 1.24  1.10  (1.74) פעילות בכרטיסי אשראי
שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מהיתרה 

 1.24  1.21  1.66  הממוצעת של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת 
 20.22  0.14  13.68  ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

     
 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

 
לדוחות אלה  2בביאור  תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברה ערוכה על פי המדיניות המפורטת

 .1121בדצמבר  22לדוחות הכספיים ליום  1ובביאור 
רמת ההסדרה של הדיווח הכספי של תאגידים בנקאיים הינה מהגבוהות בתחומי הדיווח הכספי בישראל. הוראות 

בנקאי המפקח על הבנקים והנחיותיו הינן מקיפות, מפורטות, ומגיעות לעיתים עד כדי הכתבת הנוסחים שתאגיד 
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.
רה כרוך אפוא יישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת החב

לעיתים בהנחות, הערכות ואומדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, לרבות 
התחייבויות תלויות, ועל התוצאות הכספיות המדווחות של החברה. ייתכן שהתממשותם בעתיד של ההערכות 

 ספיים.והאומדנים כאמור, יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות הכ
חלק מהאומדנים ומההערכות בהם נעשה שימוש, כרוך במידה רבה של אי ודאות או רגישות למשתנים שונים. 
אומדנים והערכות מסוג זה שהשתנותם עשויה להשפיע באופן מהותי על התוצאות הכספיות המוצגות בדוחות 

 הכספיים נחשבים לאומדנים והערכות בנושאים "קריטיים".
עה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו על פי מיטב הנהלת החברה בד

 ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי.
לא חלו שינויים במדיניות החשבונאית של החברה בנושאים  1122במהלך שלושת החודשים הראשונים של שנת 

   קריטיים. 
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 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
 
דירקטוריון החברה מופקד על בקרת העל בחברה. הדירקטוריון מינה את ועדת הביקורת המופקדת מטעמו  .א

על הפיקוח, הבקרה וההכוונה של תהליך אישור הדוחות הכספיים בחברה ומגישה לדירקטוריון, בסיום 
 את המלצותיה בנוגע לאישור הדוחות הכספיים.  -עבודתה 

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

  
 ועדת גילוי

 
בחוק  211כחלק מיישום הוראות בנק ישראל בנושא הגילוי בדוחות הכספיים, המתבססת על סעיף 

Sarbanes Oxley -  בראשות מנכ"ל החברה ובה חברים נציגים מהביקורת  -הוקמה בחברה ועדת גילוי
הפנימית ומנהלים בכירים נוספים. הועדה מתכנסת אחת לרבעון )קודם לתחילת הדיונים בדוחות הכספיים(, 
ודנה בהתפתחויות שחלו בנושאים שונים במהלך פעילותה העסקית של החברה בתקופת הדיווח, שעשויה 

ות להם השלכה על הגילוי בדוחות הכספיים, לרבות: שינוי חקיקה והוראות חדשות, שינויים במדיניות להי
החשבונאית, התפתחות בתביעות משפטיות, שינויים בבקרות הפנימיות )אם היו כאלה(, תרמיות ומעילות 

יון והמלצת ועדת )במידה ואירעו(. המלצות ועדת הגילוי מיושמות בדוחות הכספיים של החברה, בכפוף לד
 הביקורת ומליאת דירקטוריון החברה.

  
 ועדת הביקורת

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

 מכים נוספים שנועדו לסייע להם בהבנה וניתוח הדוחות הכספיים.הכספיים בצירוף מס
 

מקיימת ועדת הביקורת דיון מפורט בטיוטת הדוחות )פורום "ועדת הביקורת"(,  -לאחר קבלת מסמכים אלו 
גם נושאי משרה בכירה הקשורים לדיווח הכספי )לרבות:  -מלבד חברי ועדת הביקורת  -בו נוטלים חלק 

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

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

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

 נרחב בהתפתחויות שחלו בחובות הבעייתיים בחברה, בהפרשות להפסדי אשראי ובהפרשה למבצעי מתנות.
 

קרים מדווחים על ממצאים שעלו במהלך ביקורת הדוחות השנתיים או סקירת דוחות רואי החשבון המב
 הביניים, ועל עניינים אחרים שלדעתם יש להביאם לידיעת חברי ועדת הביקורת.

לקראת  -בתום הדיון מגישה ועדת הביקורת את המלצותיה לדירקטוריון בנוגע לאישור הדוחות הכספיים 
 עניין זה. הדיון שעורך הדירקטוריון ב

 
 דירקטוריון החברה

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

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

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

גם נושאי משרה בכירה הקשורים לדיווח  -מלבד חברי הדירקטוריון  -בדיון במליאת הדירקטוריון נוכחים 
 ם של החברה. הכספי )לרבות: המנכ"ל והחשבונאי הראשי(, ורואי החשבון המבקרי
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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 ועדת הביקורת(, דיווח על יישום המלצות ועדת הביקורת, עמידת החברה במגבלות החשיפה 

בהוראות, או כאלה שנקבעו על ידי הדירקטוריון ודיווח על עסקאות חריגות או מהותיות לסיכונים הקבועות 
 לעסקי החברה.

 
רואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאי ביקורת הדוחות השנתיים או סקירת דוחות הביניים, ועל נושאים 

 נוספים שלדעתם ראוי להביאם לידיעת חברי הדירקטוריון.
 

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

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

 הכספיים. 
 
 

 שפטייםהליכים מ
 

 הכספיים. לדוחות' ב 2ראה ביאור ועומדות כנגד החברה תלויות ה תביעותלפרטים בדבר 
 

  
 

 נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
 

 )באלפים(אשראי מספר כרטיסי 
 

 :3131 במרס 13מספר כרטיסים תקפים ליום 
   

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 331  17  81  בנקאייםכרטיסים 

 313  41  88  כרטיסים חוץ בנקאיים
 353  81  373  סה"כ

 
 

 :3133 במרס 13מספר כרטיסים תקפים ליום 
   

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 214  10  ..  כרטיסים בנקאיים

 224  11  11  כרטיסים חוץ בנקאיים
 111  .2  242  סה"כ

 
 

 :3133 בדצמבר 13כרטיסים תקפים ליום מספר 
   

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 221  20  10  כרטיסים בנקאיים

 211  20  10  כרטיסים חוץ בנקאיים
 104  2.  2.2  סה"כ
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 )המשך( נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
 

 

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

 
3-113131 3-113133 3-3313133 

 1,4.2  421  677  כרטיסים בנקאיים

 2,402  010  413  כרטיסים חוץ בנקאיים
 0,241  2,142  3,312  סה"כ

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

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

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

 כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום.  -"כרטיס תקף" 
 .לפחות פעולה אחת ברבעון האחרון ה בוצעוכרטיס אשראי שב -"כרטיס פעיל" 

 
   

 ובהפרשה למסהתפתחות בהכנסות, בהוצאות 
 

 :להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למס
 

 
3-113131 3-113133 3-3313133 

 221  24  11  סה"כ הכנסות
 11  11  33  מעסקאות בכרטיסי אשראי

 00  22  33  הכנסות ריבית נטו
 2  2  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 11  .2  37  סה"כ הוצאות
 2  *-  (3) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 24  0  4  תפעול
 12  1  7  מכירה ושיווק

 2  *-  -  הנהלה וכלליות
 0  2  3  תשלומים לבנקים

 11  1  5  דמי ניהול

 21  4  6  הפרשה למסים על הרווח 

 01  22  31  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
 מיליון ש"ח. 2-הנמוך ממייצג סכום    * 
 

  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 

ה, הכנסות בגין העמדת אשראי באמצעות כרטיסים בנקאיים וכרטיסים חוץ בנקאיים שהונפקו על ידי החבר
 והכנסות מהנפקת כרטיסים משולמים מראש.

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

 עסק.
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 )המשך( בהכנסות, בהוצאות ובהפרשה למסהתפתחות 
 

 מתקופה לתקופההתפתחות 
 

מיליון ש"ח  24 מיליון ש"ח לעומת  22 בסך של  1122החודשים הראשונים של שנת  שלושתבהסתכמו  הכנסות החברה
 כמפורט להלן: ,1.2% בשיעור של ירידה ,בתקופה המקבילה אשתקד

 
, 1122שלושת החודשים הראשונים של שנת במיליון ש"ח  11 הסתכמו בסך מעסקאות בכרטיסי אשראי  הכנסות

 אשתקד.המקבילה בדומה לתקופה 
 

מיליון  22לעומת  מיליון ש"ח 22בסך של  1122החודשים הראשונים של שנת שלושת ב מוהסתכ הכנסות ריבית, נטו
ביתרת האשראי הצרכני בהשוואה  ירידהבעיקר מ תהנובע 22.0% של בשיעור ירידה ,אשתקדבתקופה המקבילה ש"ח 

 לתקופה המקבילה אשתקד.
 

תקופה המקבילה בדומה ל ,מיליון ש"ח .2 הסתכמו בסך 1122החודשים הראשונים של שנת  שלושתב הוצאות החברה
 .אשתקד

 
מיליון  2 של הכנסההסתכמו ב 1122החודשים הראשונים של שנת שלושת ב הפסדי אשראי בגיןהוצאות  .2

 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 2-בהשוואה לסך הנמוך מ, ש"ח
תקופה בדומה ל, 1122החודשים הראשונים של שנת שלושת במיליון ש"ח  0 הסתכמו בסך הוצאות תפעול .1

 .המקבילה אשתקד
 1 לעומתמיליון ש"ח  . הסתכמו בסך 1122החודשים הראשונים של שנת שלושת ב הוצאות מכירה ושיווק .2

 הנובעת מגידול בהוצאות גיוס לקוחות. ,1.2 פי בשיעור של עליה, אשתקדמיליון ש"ח בתקופה המקבילה 
 2 לעומת מיליון ש"ח  1 סך של הסתכמו ב 1122החודשים הראשונים של שנת שלושת ב תשלומים לבנקים .0

 .22.2% בשיעור של ירידה, תקופה המקבילה אשתקדב מיליון ש"ח
בדומה  ,מיליון ש"ח 4 שלבסך הסתכמה  1122החודשים הראשונים של שנת שלושת בהפרשה למיסים  . 2

 .תקופה המקבילה אשתקדל
 
 

 רווח ורווחיות
 

תקופה ב מיליון ש"ח 22 לעומת 1122שנת החודשים הראשונים של שלושת במיליון ש"ח  21 סךבהסתכם  הרווח הנקי
 .12.2%בשיעור  ירידההמקבילה אשתקד, 

 
תקופה ב ש"ח 2,211 , לעומתש"ח  2,120 -הסתכם ב 1122שנת החודשים הראשונים של שלושת ב למניההרווח הנקי 

  .אשתקדהמקבילה 
 

 22.2% תי, לעומתנשעל בסיס  12.2%הגיעה לשיעור של  1122שנת החודשים הראשונים של שלושת בהתשואה להון 
 .קופה המקבילה אשתקדבת

 
  

 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
 

, 1121 סרמב 22יום במיליון ש"ח  102 מיליון ש"ח, לעומת סך של 114 בסךהסתכם  1122 מרסב 22ליום  סך כל המאזן
 .%..1 ה בשיעור שלעליי, 1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  142 -ובהשוואה ל 0.0%בשיעור של  עליה
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 )המשך( התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 

 העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים:להלן התפלגות המרכיבים 
 

 

במרס  13
3131 

במרס  13
3133 

בדצמבר  13
3133 

 861  845  886  סך כל הנכסים 
 122  114  122  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 661  673  676  סך כל ההתחייבויות
 242  202  240  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 311  371  331  לבעלי מניות החברההון המיוחס 
 

 במועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיסי אשראי : 
 

 . לחברה הסולקת נוצרים: נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק הכרטיס והתחייבות כלפי בית 2
 עסק.ה

 . לחברה המנפיקה נוצרים: נכס בגין חוב מחזיק הכרטיס או הבנק המנפיק והתחייבות כלפי החברה 1
 הסולקת.

 
 מתקופה לתקופההתפתחות 

 

יליון ש"ח, מ 122 בסך של 1122במרס  22יום הסתכמה ב , נטויתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
  ,1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  122 -ובהשוואה ל 2.4%ר בשיעו ירידה, 1121במרס  22יום מיליון ש"ח ב 114 לעומת

 .1.1% בשיעור של  עליה
 

 202 מיליון ש"ח, לעומת 240 סך שלב 1122במרס  22יום הסתכמה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי היתרת 
 עליה  ,1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  242 -ובהשוואה ל ,0.0%בשיעור  עליה, 1121במרס  22יום מיליון ש"ח ב

 .%..1 בשיעור של
 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 

ללא חיוב ריבית. כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים ע"ח בית העסק  - חייבים בגין כרטיסי אשראי
במרס  22יום במיליון ש"ח  002 מיליון ש"ח, לעומת .22 -היתרה הסתכמה ב 1122במרס  22ועסקאות אחרות. ביום 

 .1.0% בשיעור של  עליה  ,1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  212 -ובהשוואה ל 0.0% של בשיעור עליה, 1121
 

כולל העמדת אשראי לעסקות קרדיט, אשראי שהועמד בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי  - אשראי למחזיקי כרטיס
 22מיליון ש"ח ביום  202 מיליון ש"ח, לעומת 212 סךהיתרה הסתכמה ב 1122במרס  22ישיר והלוואות אחרות. ביום 

 .2.1% בשיעור של ירידה, 1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  222 -ובהשוואה ל, 22.2% בשיעור של ירידה, 1121במרס 
 משינויים בהיקפי האשראי המתגלגל. בעיקרהשינוי ביתרות אשראי למחזיקי כרטיס נובע 

 
מיליון ש"ח  11 מיליון ש"ח, לעומת 20 -ב 1122במרס  22יתרת ההפרשה הסתכמה ביום  - הפסדי אשראיהפרשה ל

 בשיעור של ירידה ,1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  11 -ובהשוואה ל, 22.4% בשיעור של ירידה, 1121במרס  22ביום 
קביעת ההפרשה להפסדי אשראי מתבססת, בין היתר, על שיעורי נזקי האשראי שהוכרו בעבר, לפי קטגוריות  .2.1%

 22האשראי השונות. לא חל שינוי מהותי באומדני ההפרשה להפסדי אשראי ביחס לאומדנים בהם נעשה שימוש ביום 
 .1121בדצמבר 

 
 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 

 222 מיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והסתכמו בסך 04.1%וו יי עסק הבתהתחייבויות ל 1122במרס  22ביום 
בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  201 -ובהשוואה ל, 0.4%של  עליה, 1121במרס  22מיליון ש"ח ביום  .21 מיליון ש"ח לעומת

 .1.2% בשיעור של עליה  ,1121
 

 ההתחייבויות לבתי עסק הינה בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק שנסלקו על ידי החברה.
, 1121 דצמברב 22 -ו 1121 מרסב 22, 1122במרס  22 מיםיל ש"חמיליוני  0 -ו 2 , 1 הסתכמה בסך יתרת ניכיון השוברים

  בהתאמה.
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 והשינויים בהםמצב האמצעים ההוניים של החברה 
 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
 

מהון המניות של החברה  00%בשנתיים שקדמו למועד הדיווח הכספי לא ארעו עסקאות במניות החברה, למעט מכירת 
 .1121בדצמבר  22לדוחות השנתיים ליום  21כמתואר בעמוד לקבוצת אלון, 

 
 מרכיבי הון

 
 עליה, 1121במרס  22מיליון ש"ח ביום  2.2 לעומת סך של ,מיליון ש"ח 121 של הסתכם בסך 1122במרס  22ההון ליום 

 .2.1% בשיעור של  עליה, 1121בדצמבר  22מיליון ש"ח ביום  111 -, ובהשוואה ל12.0% בשיעור של
 

התקופה  בסוף 11.2%לעומת שיעור של , %..12 הגיע לשיעור של 1122במרס  22יחס ההון לסך הנכסים ליום 
 .1121בדצמבר  22 ביום 12.1% -ובהשוואה ל אשתקד המקבילה

 
לעומת  11.0% שיעור שלל גיעה IIי הוראת באזל "פע 1122במרס  22ליום לרכיבי סיכון הכולל והראשוני יחס ההון 

 .1121בדצמבר  22ביום  11.1% -ו 1121במרס  22ביום  21.2%
 
 לימות הון וצעדים מתקניםה
 

 -דוחות הכספיים תמצית הל 0 ביאורראה ) 0% הינו נדרש על ידי המפקח על הבנקיםהכולל המזערי היחס ההון 
 .(הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים

  .22%דירקטוריון החברה החליט כי החברה תקיים יחס הלימות הון מינימלי בשיעור של 
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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 בהיותה חברת בת של כאל, מדיניות ניהול הסיכונים של החברה, 

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

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

 לרבות, כך, פעילותה של דיינרס שלובה באופן אינהרנטי בתהליכיה העסקיים השוטפים של חברת האם, כאל
 פעילותם של מנגנוני ותהליכי ניהול הסיכונים בחברת כאל )הפועלים על בסיס קבוצתי(.

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

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

ואושרו מסמכי תשתית ומדיניות, בתחומי הסיכון השונים. מסמכי המדיניות מעודכנים, מעת לעת, בהתאם 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 Enterprise Risk Management Model) כוללה מודל ניהול הסיכונים - הסיכוניםמודל ניהול 

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 ( 1; )סיכוניםנוטלי ה( 2)וכן את שלושת המעגלים הקשורים בניהול הסיכונים: 
 הביקורת הפנימית. (2; )בלתי תלוי

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

 בתחומי ניהול הסיכונים. וחברת האם וממשקי העבודה עם חברת הבת 
 

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

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 

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

 
הסיכונים  הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בכל נושא הקשור לתחום ניהול - 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 

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

דיווח על כלל עליהן. נושאים אלה מובאים לדיון בדירקטוריון מדי רבעון, במסגרת מסמך החשיפות. מסמך זה כולל 
 החשיפות של החברה ברבעון החולף, לסיכונים מסוגיהם השונים.
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 ניהול סיכונים )המשך(
 

יחידות החברה אשר נוטלות 1 יוצרות את הסיכונים עבור החברה ואחראיות  מעגל בקרה ראשון )נוטלי הסיכונים(.
אלה אחראיות ליישום העקרונות שנקבעו לניהול שוטף של אותם הסיכונים במסגרת פעילותן היומיומית. יחידות 

 במסמכי המדיניות לניהול סיכונים שונים שהותוו בחברה.
 

 ניהול ובקרה בלתי תלויים -מעגל בקרה שני 
 

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

ול סיכונים כולל ניהול סיכונים כולל באמצעות היחידה לניה ,כאל, הטמעת תרבות ניהול הסיכונים בקבוצת כאל
(ERM) 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  CRO. -בחברה פועלת יחידת ניהול סיכונים כולל בכפיפות ל - ( ובקרה(ERMיחידת 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 

פיתוח מתודולוגיות וכלים כמותיים ואיכותיים לזיהוי ומדידת החשיפה לסיכונים; תמיכה בנוטלי הסיכונים בקבוצה; 
בכל הקשור לניהול הסיכון שבאחריותם; ניתוח ודיווח ביחס לחשיפות בחברה ובקבוצה לסיכונים השונים, לרבות 

ותות ההונית, לבחינת אפקטיביות תהליכי פיקוח ובקרה על חברות בת. כמו כן, אחראית היחידה לביצוע הערכת הנא
ניהול הסיכונים ולגיבוש המלצות בתחומי ניהול סיכונים, לרבות מדיניות ניהול הסיכונים, הגדרה ועדכון של התיאבון 

 לסיכון, יעד הלימות ההון ועוד.
ה שני לניהול משמשים מעגל בקר ERM -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 ERM Oversightונזילות וניהול סיכונים כולל )

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

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

 רגולציה בתחום הצרכני. ה
 

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

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

 
 ניהול סיכונים –ת ניהול בנקאי תקין הורא

שעניינה ניהול סיכונים )במקום  221ת ניהול בנקאי תקין הוראאת פרסם הפיקוח על הבנקים  1121דצמבר בחודש 
הסיכונים והבקרה, כך שמערך ניהול הסיכונים בארגון ההוראה קובעת את העקרונות הבסיסיים לניהול . (220הוראה 

יהיה אפקטיבי, רחב וחוצה ארגון וזאת במטרה לחזק את יכולת התאגידים הבנקאיים לזהות ולנהל את הסיכונים 
, ובכלל זה כאל השונים באופן אופטימלי. הסיכונים יבואו לידי ביטוי בהערכת הלימות ההון ובתהליכי קבלת ההחלטות.

 . 1120בינואר  2ת ליישום ההוראה, אשר תיכנס לתוקפה ביום ונערכ החברה,
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 ניהול סיכוני אשראי
 

עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם או  הוברווחיות החברהסיכון אשראי הינו הסיכון לפגיעה בשווי 
 .חברהידם ל טחונות שהועמדו עליעקב הרעה באיכות הלווים ושווי הב

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

ובתי עסק( לשלם תמורת העסקאות  , לקוחות נוטלי הלוואותלקוחות החברה )מחזיקי כרטיסי אשראי חוץ בנקאיים
הזיכויים בגינן לגורמים הרלוונטיים ו1או לפרוע הכרטיסים לאחר שהחברה העבירה את  אותן ביצעו באמצעות

 .הלוואות שקיבלו מהחברה
 

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

 

 אשראי סיכוניל ניהוהמטרות 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, 

סיכון האשראי, תהליכי ניתוח הערכה ודיווח על החשיפות לסיכוני אשראי, גיבוש המדיניות והמתודולוגיה לניהול 
 הגורמים העוסקים בביקורת. לביןובקרת סיכונים בלתי תלויה, 

 
, 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.

 
  

                                                 
1
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 אסטרטגיות ותהליכים
 

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

בהכשרת העוסקים בקבלת החלטות ובהערכת משאבים השקעת  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 אשראי1סוג 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 
  .1121באוקטובר  20 לתיקוף מודלים מיום

 
ית המודעות לנזקים אקולוגיים וחברתיים הנגרמים כתוצר ינקבעה מדיניות גם לתחום איכות הסביבה, זאת לאור על

 ן זה. ילוואי של פעילות חברות והרחבת החקיקה בנושא ובהתאם להנחיות המפקח על הבנקים בעני
 

יפות קבוצתי, על בסיס רבעוני, את רמת החשיפה לסיכוני באמצעות דוח חש 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;
 

 2המבנה והארגון של פונקציות ניהול סיכוני אשראי
 

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

 
 מעגל בקרה ראשון

 , אחראית לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחותעסקים 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  כחלקבחברה פועל תחום בקרת סיכוני אשראי בכפיפות ישירה תחת ראש אגף עסקים ואשראי. 

 חריגות אחר מעקבאשראי, ה תיקסקירה בלתי תלויה של  עריכתהאשראי ו יאישור בקרתתהליך בהוגדר שילובה 
 בבקשות אשראי מורכבות.ניתוח סיכון האשראי ו לקוחות של במצבם להרעה וסממנים האשראי מתנאי

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

אישורי אשראי , כאשר לקראת כל דיון אשרור מתבצעת הכנה ועדכון תיק הלקוח. סמכויות שהוגדרו במסמך המדיניות
 פרק זמן מוגדר כל עוד לא נוצלו.חדש, תקפים ל עסקי 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.
 

  

                                                 
 .לעיל פירוט בפרק "ניהול סיכונים כולל"גם ראה  2
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 ל בקרה שנימעג
באמצעות היחידה  CRO-, 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
ובשיתוף הנהלת היחידות האחראיות על הניהול השוטף של סיכוני , באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל, CRO -ה

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

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

פיתוח. , באמצעות היחידה למחקר וCRO-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  הביקורת הפנימית

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

 
 ודיווח על סיכוני אשראימערכות מדידה 

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

של בנק ישראל  222בנוסף, בחברת האם מערכת ממוכנת לניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות רגולציה )הוראה 
עבור לווה וקבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילות ומאפשרת (. המערכת מחשבת את סך החשיפה הכוללת, IIובאזל 

ביצוע ניטור ובקרה שוטפת על המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים, 
 באמצעות:
 .מנוע סכימת חבויות המציג את החשיפה הכוללת של לווה1 קבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילות 

  להפקת התראות בגין מגבלות חשיפה ברמת לווה1 קבוצת לווים.מנגנון אוטומטי 
 .מודלים למתן דירוג אשראי ללקוח ומנוע החלטה למתן אשראי בהתאם לדירוג 

 
 הפחתת סיכון האשראי

החברה עושה שימוש באחריות1ערבות בנקאית כמפחית חשיפה ללקוחות בעלי כרטיסי בנק בהסדר כך שיתרות 
פרק הנדבך השלישי  ללים במשקל הסיכון של בנקים בהסדר )להשפעה הכמותית ראההאשראי ללקוחות אלו משוק

 (.llבאזל  –
 

 אשראיסיכון  –ת ניהול בנקאי תקין הורא
שעניינה ניהול סיכון האשראי,  222ת ניהול בנקאי תקין הוראאת פרסם הפיקוח על הבנקים  1121דצמבר בחודש 

)יצירת סביבת סיכון אשראי נאותה, התנהלות במסגרת תהליך אישור נדבכים  0-עקרונות המחולקים ל 24הכוללת 
מעקב ופיקוח וכן הבטחת קיומן של בקרות הולמות על , מדידה, אשראי, שימור תהליכים נאותים לתפעול אשראי

מבנה ניהול סיכוני אשראי הנדרש מתאגיד בנקאי וחלוקת הסמכויות בנוגע לניהול  את מגדירההוראה ה הסיכון(.
וני האשראי בין הגורמים השונים בתאגיד הבנקאי, כאשר נדרשת מעורבות גבוהה של גורם בלתי תלוי ביחידות סיכ

הנושא  בוחנת אתבמתווה ניהול הסיכון והיא  התאמותהעסקיות. על החברה להיערך ליישום ההוראה תוך עריכת 
 . 1120בינואר  2אשר תיכנס לתוקפה ביום ת ליישום ההוראה, ונערכ , ובכלל זה החברה,כאל במסגרת תהליך ייעודי.

 
 חובות בעיתיים

"המדידה בהנחיית בנק ישראל בדבר זיהוי וסיווג אשראים כ"חובות בעייתיים" מבוצע בהתאם לסיווגים שנקבעו 
 .לדוחות הכספיים 1ביאור ראה והגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי", 
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  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 

  רווחי החברה ובהונה כתוצאה משינוי של שיעורי הריבית בשווקים. הסיכון נובע הסיכון לפגיעה ב -סיכון הריבית
מהפער בין נכסים נושאי ריבית קבועה להתחייבויות נושאות ריבית קבועה. ניהול חשיפת הריבית מבוצע בנפרד 

 בכל אחד ממגזרי ההצמדה.
 

 וריבית סיכוני שוק –ת ניהול בנקאי תקין הורא
החברה  .ת ניהול בנקאי תקין לניהול סיכוני שוק וריביתהוראאת פרסם הפיקוח על הבנקים  1121דצמבר בחודש 

 . 1120בינואר  2נערכת ליישום ההוראה, אשר תיכנס לתוקפה ביום 
 

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

 סיכון נזילות –ת ניהול בנקאי תקין הורא
ההוראה מסתמכת  .ת ניהול בנקאי תקין לניהול סיכון נזילותהוראאת פרסם הפיקוח על הבנקים  1122ינואר בחודש 

ומקבץ מסמכים  1111על שני מסמכים של ועדת באזל )עקרונות לניהול נאות ופיקוח על סיכון הנזילות מספטמבר 
הוראה כוללת היבטים איכותיים לניהול הסיכון והיבטים (. ה1121לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית מדצמבר 

כמותיים. היערכות החברה להיבטים האיכותיים הושלמה. טרם פורסמו הנחיות בנק ישראל בנוגע לאופן היישום של 
ההיבטים הכמותיים של ההוראה ע"י חברות כרטיסי אשראי. החברה ממשיכה לנהל את הסיכון בהתאם להיבטים 

 רו במדיניות ניהול הסיכון.הכמותיים שהוגד
 

 סיכוני שוק ונזילותהמטרות והמדיניות של ניהול 
 

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

 כן הוגדרו עקרונות הניהול וכן כלים ומנגנונים למדידה, בקרה ודיווח על החשיפה לסיכונים וחריגה מהמגבלות.-כמו
מטרת ניהול סיכוני השוק היא למזער את החשיפות תוך שימת דגש לעלות ההגנה ותוך מתן אפשרות להשארת 

 פוזיציה מוגבלת בהיקפה. 
 

 םאסטרטגיות ותהליכי
 

 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 220ולפי הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  IIבהתאם להוראת באזל  -ניהול סיכונים קבוצתי 
ת הבת שלה והניהול השוטף הכולל של סיכוני השוק בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברשל החברה מביאה 

 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
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ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון עוסקת בקביעת מדיניות ומגבלות החשיפה  -ועדת ניהול סיכונים של הדירקטוריון 
והנזילות שגובש  את מודל ניהול סיכוני השוק ממליצה לאשרלסיכוני שוק ונזילות וכן מבקרת את העמידה במגבלות. הועדה 

על ידי פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות וסוקרת אחת לרבעון את מסמך חשיפות החברה לסיכון. כמו כן, הועדה דנה בעמידה 
במגבלות שהוצבו לסיכוני השוק והנזילות ומאשרת שינויים מוצעים במגבלות החשיפה במקרי הצורך. לצורך כך מבוצעים 

 אשר בוחנים את יכולת העמידה של החברה במצבים קריטיים שונים.  מספר תרחישי קיצון ותרחישים
 

 מעגל בקרה ראשון
הפורום עוסק בניהול שוטף של החשיפה וקביעת יעדי חשיפה, בקרה שוטפת על העמידה במגבלות ומתן  - פורום פיננסי

 אחת לחודש.אישור זמני לחריגה ממגבלות. ככלל, הפורום הפיננסי בראשות ראש אגף הכספים מתכנס 
תחום הגזברות במחלקת כספים וכלכלה שבאגף כספים עוסק בריכוז וניתוח המידע בתחומי ניהול סיכוני  - 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  אגף ניהול סיכונים. הפורום
 דיון בפעילות השוטפת ושינויים נדרשים בניהול הסיכונים לאור שינויים בשוק ובפעילות החברה., בנושא

ככלל, הפורום מתכנס אחת  ניהול סיכונים של הדירקטוריון על מבחני הקיצון שיש לבחון.כמו כן, הפורום דן וממליץ לועדת 
 לרבעון.

 
 סיכוני שוק ונזילות 1מדידתמערכות דיווח

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

 
 מדיניות גידור ו1או הפחתת סיכונים

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

השקעה וגיוס מכשירים פיננסיים לא סחירים  רכישת מכשירים פיננסיים נגזרים בכל מגזרי ההצמדה; שנקבעו, כוללים
 .)פיקדונות1הלוואות מבנקים במגזרי ההצמדה(

 
 סיכון תפעולי

 

 רקע
 

לעיבוד נתונים, טעויות אנוש, העדר בהוראות בנק ישראל, סיכון תפעולי מוגדר כסיכון להפסד כתוצאה משיטות פגומות 
 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:

  :גניבה, קבלת טובות הנאה(מעילה )כגון 
 )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 
 ות במידע חסוי על לקוחות, כשל לקוחות, מוצרים ופרקטיקות עסקיות )כגון: פגיעה באמון הלקוח, שימוש לא נא

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

כספי מוגדרים כשיבושים אפשריים באופן התנהלותם של תהליכים עסקיים ו1או תהליכי עבודה, המשפיעים באופן 
 ח הכספי על מכלול הגילויים והביאורים הנכללים במסגרתו(. ישיר או בעקיפין על הדיווח הכספי בכללותו )דהיינו, הדו

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

 שימוש בכרטיסים גנובים, בכרטיסים מזויפים ובפרטי כרטיסים בערוצי האינטרנט. 
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במסגרת פעילות החברה כסולקת עלולה החברה למצוא עצמה חשופה לסיכונים הנובעים מעסקאות נדחות, בהן כן, -כמו
 ק. חשיפת כשל תמורה הינה חשיפה תפעולית במהותה. מתקיים כשל תמורה ללקוח וחדלות פירעון של בית העסק הנסל

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 

 תשתיות, תלות במערכות מידע ובממשקי צד ג'.מידע, 
 

 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, ףהשוט 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 של ; הסתברותיות וצמצום מספר העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה

 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.

 
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 והמדידה  –הדירקטוריון 
 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. 
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 IIבאזל 
 

 כללי

על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות שונות. החלטותיה והמלצותיה  20.0ועדת 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  1110הבנקאיות בחלק ניכר ממדינות העולם. בחודש יוני 
התפרסם נוסח  1114"(. בחודש יוני IIהרגולציה הראויה בנושא הלימות ההון של הבנקים במדינות השונות )להלן: "באזל 

, שכללה דרישות I, המכונה באזל 2011מחליפות את ההוראה הקודמת משנת  IIסופי ומעודכן של ההוראות. המלצות באזל 
 , כדי לכלול דרישות הון גם בגין סיכוני שוק. 2004הון 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 הסטנדרטית",  -" בישראל IIפרסם המפקח על הבנקים כללים ליישום הנחיות "באזל  .111בדצמבר  22ביום 
 .1110בדצמבר  22במסגרת 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.
  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 
ל סיכונים אלה )הערכת נאותות ההון(. הסיכונים הנוספים הכלולים בנדבך השני מורכבים מסיכונים, הנדרשת אל מו

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
נים איכותיים, אשר נבחנים במסגרת ( ומסיכו

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

 קבוע ועל בסיס שנתי. ההונית יתבצע באופן
כחלק מקבוצת דיסקונט, כאשר מסמך סופי מוגש לחברת  ICAAP -את תהליך ה השלישיתהחברה יישמה זו השנה 

 .האם ועיקריו נכללים בדוח השנתי המוגש על ידה לבנק ישראל
 .IIבך נוסף בגין נד 2%-ו Iבגין נדבך  1%-המפקח על הבנקים קבע כי יחס ההון המזערי הכולל לא יפחת מ

  התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת גילוי נאות ולהרחיב את הדיווח לציבור בדבר  -"משמעת שוק"  -הנדבך השלישי
חשופה , באופן שיאפשר לציבור להבין טוב יותר את מכלול הסיכונים להם חברההסיכונים הכרוכים בפעילות ה

 בגינם., האופן בו מנוהלים סיכונים אלה והיקף ההון שהוקצה החברה
 

  

                                                 
 .I באזל פי על נדרשה לא תפעולי סיכון בגין הון הקצאת 3
 

 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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 )המשך( IIבאזל 
 

 בחברה  IIיישום דרישות באזל 
  הנדבך הראשון

 .דרישת ההון בגין סיכוני אשראי מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית, על בסיס דירוגי אשראי חיצוניים 
  בהתאם לגישת "האינדיקאטור הבסיסי", לפיה  חושבה 1121בספטמבר  21עד ליום הקצאת ההון בגין סיכונים תפעוליים

הון בהתאם לגישה ההקצאת מחושבת  1121בדצמבר  22החל מיום מכפילים את ההכנסה הגולמית במקדם קבוע. 
  הסטנדרטית, לפיה ההכנסה הגולמית מקווי עסקים שונים תוכפל במקדם שונה לכל קו עסקים.

 
 הנדבך השני
 כללה:  1122ברביע הראשון של ליישום הנדבך השני  חברההיערכות ה

 ביצוע הליך ה- ICAAP 1121בדצמבר  22, 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.ניות של ניהול גיבוש ועדכון מסמכי המדי 
 

 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 נוסף 

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

 
 III באזל

, נדרשים IIIוכחלק מאימוץ עתידי של הנחיות באזל  1121במרס  11במכתבו של המפקח על הבנקים מיום 
בינואר  2יום החל מ 0%-חברות כרטיסי האשראי לעמוד ביחס הון ליבה שלא יפחת מוהתאגידים הבנקאיים בישראל 

 על ידי המפקח על הבנקים.ולהתאמות שייקבעו  IIIיחושב בהתאם להנחיות באזל , אשר 1122

מסך הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית  11%ה לפחות תאגידים בנקאיים מסוימים שסך נכסיהם המאזנים מהוו
 ..112בינואר  2 , וזאת החל מיום21%של  ליבה מינימלי בשיעוריחס הון לעמוד ב יידרשובישראל, 

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

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

בנושא מדידה  111הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  ה שלטיוטפרסם הפיקוח על הבנקים  1121בדצמבר  21ביום 
בדצמבר  24והלימות הון )להלן" "הטיוטא"(. הטיוטא מאמצת את המלצות מסגרת העבודה של וועדת באזל מיום 

מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק עמידות המערכת הבנקאית". בטיוטא נקבעו, בין היתר,  III, בנושא: "באזל 1121
מירות לרכיבים הכשירים להכללה בהון העצמי, יעדי הון מזעריים, התאמות פיקוחיות וניכויים מההון דרישות מח

 והוראות מעבר ליישום.

, על בסיס הנתונים למועד זה והוראות 1122במרס  22ההנחיות שבטיוטא היו מיושמות ליום  להערכת החברה, אילו
 .11.0%-ל 11.0%-, מ1.2%ן הליבה קטן ב ה יחס הוהמעבר כפי שיחולו במועד תחילת יישום ההנחיות, הי

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

השפעת , ל ההחמרות שנכללו בה. להערכת החברההוראות המעבר שנקבעו בטיוטה, מאפשרות אימוץ מדורג ש
 על הלימות ההון של החברה אינה מהותית. האימוץ המדורג
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 הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

    
 הפניות לדוחות כספיים הפניות לדוח דירקטוריון הנושא 
 עמוד ביאור עמוד פרק  

      
 פרק ניהול הסיכונים תחולת היישום .3

 
24   

      
פרק מצב האמצעים ההוניים  מבנה ההון .3

 של החברה והשינויים בהם
 
22 

  

      
פרק מצב האמצעים ההוניים  הלימות ההון .1

 של החברה והשינויים בהם 
 

 
22 
 
 

 
0 

 
42 

      
חשיפת סיכון והערכתו  .4

 גילוי איכותי -
   24 פרק ניהול הסיכונים

      
 סיכון אשראי  .5

 גילוי איכותי -
 פרק ניהול הסיכונים 

פרק הוראות הדיווח לציבור 
 -של המפקח על הבנקים 

המדידה והגילוי של חובות 
פגומים, סיכון אשראי 

 והפרשה להפסד אשראי
 

22 
 
 
 
 
. 

 
 
 
 

 
 ב1

 
 
 
 
 

20 

 סיכון אשראי  
 גילוי כמותי -

  IIפרק באזל 
נכסים בפרק התפתחות 

 ובהתחייבויות 

1. 
 
22 

  

      
ניהול  -פרק ניהול הסיכונים  סיכון שוק וריבית .6

 סיכוני שוק וסיכון נזילות
פרק השפעת שינויים 

היפותטיים בשיעורי הריבית 
 על השווי ההוגן

 
12 
 
 
21 

  

      
 -פרק ניהול הסיכונים  סיכון תפעולי .7

חשיפה וניהול של סיכונים 
 תפעוליים

 
 
11 

  

      
      
 

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 1110באוקטובר  22הבנקים ביום 

לאפשר למשתמשי  וחברות כרטיסי אשראי. הנדבך השלישי עוסק במשמעת שוק, וכולל דרישות גילוי המיועדות
הדוחות הכספיים להעריך מידע משמעותי שכלול בהם לגבי יישום מסגרת העבודה, ההון, חשיפות הסיכון, 
תהליכי הערכת הסיכון, ובהתאם לכך להעריך את הלימות ההון של התאגיד בנקאי. דרישות הגילוי מתייחסות 

 .בע"מ אלדיינרס קלוב ישר -האם בקבוצה עליה חלה מסגרת העבודה חברת ל
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 

 ח "במיליוני ש

 
 3133בדצמבר  13 3133במרס  13 3131במרס  13

 

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

אשראי נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון 
 הנובע מחשיפות של:

   
 

 .2  202  21  112  37  327  חובות של תאגידים בנקאיים  
 *-  1  *-  2  -  3  חובות של תאגידים

 20  021  21  012  12  414  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 2  21  2  22  1  11  הלוואות לעסקים קטנים

 1  20  1  .2  3  33  נכסים אחרים
נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון סך 

 42  4.4  42  4.2  63  684  אשראי
נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי 

 2  4  *-  .  3  6  הגישה הסטנדרטית
נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי 

(3)  335  31  1.2  12  111  12 
 12  021  14  022  83  235  סך הכל נכסי סיכון ודרישות הון

 

חושבו בהתאם לגישת האינדיקטור  1121במרס  22נכסי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכון תפעולי ליום  (2)
חושבו נכסי הסיכון ודרישות ההון בגין סיכון תפעולי בהתאם לגישת  1121בדצמבר  22הבסיסי. החל מיום 

 קווי עסקים.
 

 מיליון ש"ח. 2-* מייצג סכום הנמוך מ
 

 יחס ההון לרכיבי סיכון

 
 3133בדצמבר  13 3133במרס  13 3131במרס  13

 
 באחוזים

 11.1  21.2  33.2  לרכיבי סיכון 2יחס הון רובד 
 11.1  21.2  33.2  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על 
 0.1  0.1  2.1  הבנקים

 

 .IIכללי באזל בהחברה עומדת  1122 מרסב 22ליום 
 

 התפלגות חשיפות סיכון אשראי לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי
 

 ח "במיליוני ש

 
 ¹חשיפת סיכון אשראי ברוטו

חשיפת סיכון אשראי ברוטו 
 ²ממוצעת

 

במרס  13
3131 

במרס  13
3133 

בדצמבר  13
3133 

במרס  13
3131 

במרס  13
3133 

בדצמבר  13
3133 

 
 במליוני ש"ח 

 102  22.  818  122  121  815  חייבים בגין כרטיסי אשראי
ערבויות והתחייבויות אחרות על חשבון 

 1,142  1,411  3,218  1,011  .2.,1  1,151  ³לקוחות
 22  21  47  21  .2  62  אחרים 

 .2.,2  2,242  1,831  2,1.2  2,410  1,257  סך הכל 
 

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

 סוגים עיקריים של חשיפות אשראי ולפי צד נגדי התפלגות חשיפות לפי
 
 

 ח "במיליוני ש

 
 3131במרס  13ליום 

 

מחזיקי 
 כרטיס 

בתי 
 ( 3אחר) עסק 

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 מאזני 

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 ( 1מאזני)

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 כולל 

 
 במליוני ש"ח 

 3,116  3,673  115  3  -  111  תאגידים בנקאיים
 1  3  3  -  -  3  תאגידים

 3,783  3,135  466  -  -  466  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 28  64  14  -  3  11  הלוואות לעסקים קטנים

 62  -  62  62  -  -  נכסים אחרים
 1,257  1,153  215  73  3  811  סך הכל

 
 

 
 3133במרס  13ליום 

 

מחזיקי 
 כרטיס 

בתי 
 ( 3אחר) עסק 

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 מאזני 

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 ( 1מאזני)

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 כולל 

 
 במליוני ש"ח 

 2,1.2  2,222  201  1  -  221  תאגידים בנקאיים
 0  2  2  -  -  2  תאגידים

 .2,42  2,204  0.2  -  2  0.1  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 02  22  21  -  -  21  הלוואות לעסקים קטנים

 .2  -  .2  .2  -  -  נכסים אחרים
 2,410  .2.,1  .14  20  2  .10  סך הכל

 
 

 
 3133בדצמבר  13ליום 

 

מחזיקי 
 כרטיס 

בתי 
 ( 3אחר) עסק 

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 מאזני 

סיכון 
אשראי 

חוץ 
 ( 1מאזני)

סה"כ 
סיכון 

אשראי 
 כולל 

 
 במליוני ש"ח 

 2,011  2,421  221  0  -  214  תאגידים בנקאיים
 0  1  1  -  -  1  תאגידים

 22.,2  2,140  040  -  -  040  חשיפות קמעונאיות ליחידים
 02  42  20  -  1  21  הלוואות לעסקים קטנים

 22  -  22  22  -  -  נכסים אחרים
 2,1.2  1,001  112  .2  1  110  סך הכל

 
(2)

 (.CCFהינו לפני המרה לשווה ערך אשראי ) סיכון אשראי חוץ מאזני 
(1)

 פיקדונות בבנקים.מיסים נדחים ובעיקר  
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 (3פיצול התיק לפי יתרת תקופה חוזית לפירעון )
 

 ח "במיליוני ש

 
 3131במרס  13ליום 

 
 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 

 1,728  1,153  746  -  63  684  עד שנה
 332  -  332  -  -  332  מעל שנה ועד חמש שנים

 -  -  -  -  -  -  מעל חמש שנים
 33  -  33  33  -  -  ללא תקופת פירעון

 1,218  1,153  886  33  63  831  סך הכל חשיפות
 

 
 3133במרס  13ליום 

 
 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 

 2,011  .2.,1  4.2  -  0  441  עד שנה
 240  -  240  -  -  240  מעל שנה ועד חמש שנים

 -  -  -  -  -  -  מעל חמש שנים
 21  -  21  21  -  -  ללא תקופת פירעון

 2,211  .2.,1  102  21  0  114  סך הכל חשיפות
 

 
 3133בדצמבר  13ליום 

 
 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 

 14.,2  1,010  .2.  -  02  4.4  עד שנה
 222  -  222  -  -  222  מעל שנה ועד חמש שנים

 *-  -  *-  -  -  *-  מעל חמש שנים
 22  -  22  22  -  -  ללא תקופת פירעון

 2,121  1,010  142  22  02  122  סך הכל חשיפות
 

 הערות:
(2)

הצפויים בגין החשיפות, בהתאם לתקופות הנותרות בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזים  
 למועד הפירעון החוזי של כל תזרים.

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

 
  מיליון ש"ח. 2-מייצג סכום הנמוך מ    *   
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 סכומי חשיפה לפי משקלי סיכון
 

  .להפסדי אשראיניכוי הפרשה לפני את פירוט חשיפת האשראי  ותשלהלן מציגאות הטבל
לאחר  –הטבלה הראשונה בכל תקופת דיווח מפרטת את חשיפת האשראי לפני הפחתת סיכון אשראי, והשנייה 

 ההפחתה.
 לפני המרה לשווה ערך אשראי.סיכון אשראי חוץ מאזני הינו 

 
 טבלת גורמי סיכון 

 

 במיליוני ש"ח

 
 לפני הפחתת סיכון אשראי*

 
 

 3131במרס  13ליום 
 

 
1% 31% 51% 75% 311% 351% 

 
 

 במליוני ש"ח 
 3  -  1,784  -  -  -  קמעונאי 
 -  -  28  -  -  -  עסקים קטנים 
 -  1  -  -  -  -  תאגידים 
 -  -  -  3  -  -  בנקאייםתאגידים  
 

 -  33  -  -  55  1  נכסים אחרים
 

 3  34  1,883  3  55  1  סך הכל
  

 במיליוני ש"ח

 
 לאחר הפחתת סיכון אשראי*

 
 3131במרס  13ליום 

 
1% 31% 51% 75% 311% 351% 

יתרות 
 סיכון

 
 במליוני ש"ח 

 414  3  -  3,772  -  -  -  קמעונאי
 11  -  -  28  -  -  -  עסקים קטנים

 3  -  1  -  -  -  -  תאגידים

 327  -  -  -  3,836  383  -  תאגידים בנקאיים

 33  -  33  -  -  55  1  נכסים אחרים

 684  3  34  3,877  3,836  316  1  סך הכל
 

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

 

 ש"חבמיליוני 

 
 לפני הפחתת סיכון אשראי*

 
 

 3133במרס  13ליום 
 

 
1% 31% 51% 75% 311% 351% 

 
 

 במליוני ש"ח 
 -  -  .2,01  -  -  -  קמעונאי 
 -  -  02  -  -  -  עסקים קטנים 
 -  0  -  -  -  -  תאגידים 
 -  -  -  1  2  -  תאגידים בנקאיים 
 

 -  .2  -  -  -  -  נכסים אחרים
 

 -  12  2,211  1  2  -  סך הכל
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 )המשך( הנדבך השלישי - IIדרישות באזל 
 

 טבלת גורמי סיכון 
 

 ש"חבמיליוני 

 
 הפחתת סיכון אשראי*לאחר 

 
 3133במרס  13ליום 

 
1% 31% 51% 75% 311% 351% 

יתרות 
 סיכון

 
 במליוני ש"ח 

 012  -  -  2,421  -  -  -  קמעונאי
 22  -  -  02  -  -  -  עסקים קטנים

 2  -  0  -  -  -  -  תאגידים

 112  -  -  -  11.,2  221  -  תאגידים בנקאיים

 .2  -  .2  -  -  -  -  נכסים אחרים

 4.2  -  12  22.,2  11.,2  221  -  סך הכל
 

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

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

 ש"חבמיליוני 

 
 סיכון אשראי*לפני הפחתת 

 
 

 3133בדצמבר  13ליום 
 

 
1% 31% 51% 75% 311% 351% 

 
 

 במליוני ש"ח 
 2  -  .2.,2  -  -  -  קמעונאי 
 -  -  02  -  -  -  עסקים קטנים 
 -  0  -  -  -  -  תאגידים 
 -  -  -  1  1  -  תאגידים בנקאיים 
 

 -  22  -  -  -  -  נכסים אחרים
 

 2  .2  2,121  1  1  -  סך הכל
  

 ש"חבמיליוני 

 
 לאחר הפחתת סיכון אשראי*

 
 3133בדצמבר  13ליום 

 
1% 31% 51% 75% 311% 351% 

יתרות 
 סיכון

 
 במליוני ש"ח 

 021  2  -  22.,2  -  -  -  קמעונאי
 21  -  -  02  -  -  -  עסקים קטנים

 1  -  0  -  -  -  -  תאגידים

 202  -  -  -  2,121  ..2  -  תאגידים בנקאיים

 20  -  22  -  -  -  -  נכסים אחרים

 4.4  2  .2  2,111  2,121  ..2  -  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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 השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים 
 

שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה והחברה המאוחדת שלה, למעט פריטים לא כספיים  .א
 )לפני השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי ריבית(

 

 ש"חבמיליוני 
 

 :3131 מרסב 13ליום 

 
 מטבע ישראלי

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח  

 868  35  6  847  נכסים פיננסים

 673  31  6  646  התחייבויות פיננסיות

 326  (5) -  313  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 
 

 :3133 מרסב 13ליום 

 
 מטבע ישראלי

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח  

 110  22  0  110  פיננסיםנכסים 

 442  .  20  400  התחייבויות פיננסיות

 220  0  (21) 242  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 
 

 :3133בדצמבר  13ליום 

 
 מטבע ישראלי

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח  

 102  2  2  122  נכסים פיננסים

 421  0  22  420  התחייבויות פיננסיות

 212  2  (21) 200  שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים
 

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

 והחברה המאוחדת שלה, למעט פריטים לא כספיים
 

 במיליוני ש"ח
 

 :3131 מרסב 13ליום 

 
 מטבע ישראלי

  
 בשווי הוגןשינוי 

 צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח
מטבע 

 סך הכל סך הכל חוץ
סך הכל 
 באחוזים

 השינוי בשיעורי הריבית
 (1.3) -  326  (5) -  313  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  326  (5) -  313  אחוז 1.2גידול מיידי מקביל של 

 1.3 -  326  (5) -  313  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 

 :3133מרס ב 13ליום 

 
 מטבע ישראלי

  
 שינוי בשווי הוגן

 צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח
מטבע 

 סך הכל סך הכל חוץ
סך הכל 
 באחוזים

 השינוי בשיעורי הריבית
 -  -  220  0  (21) 242  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  220  0  (21) 242  אחוז 1.2גידול מיידי מקביל של 

 -  -  220  0  (21) 242  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
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  )המשך( השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים
 
 

 :3133 דצמברב 13ליום 

 
 מטבע ישראלי

  
 שינוי בשווי הוגן

 צמוד לא צמוד במיליוני ש"ח
מטבע 

 סך הכל הכלסך  חוץ
סך הכל 
 באחוזים

 השינוי בשיעורי הריבית
 (1.1) -  212  2  (21) 200  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  212  2  (21) 200  אחוז 1.2גידול מיידי מקביל של 

 1.1 -  212  2  (21) 200  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 
 

] 
 מגזרי פעילות

 

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

 

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

מעבירה החברה, כמנפיק, את תמורת העסקה לסולק )בניכוי עמלה צולבת(, וגובה את תמורת העסקה מחשבון 
 הלקוח.

 

, 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 

 .אשראיזו כוללת ניכיון שוברי עסקאות בהסכם ביניהם. פעילות 
 

 מידע כמותי על מגזרי פעילות: .ב
 

 ש"ח במיליוני  

 

 3131 במרס  13 ביוםלשלושה חודשים שהסתיימה 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 )בלתי מבוקר(
    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 33  6  36  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  7  (7) הכנסות עמלות בינמגזרים

 33  31  2  סך הכל 

 33  33  -  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 11  34  2  סך ההכנסות 

    הוצאות:
 4  1  3  הוצאות תפעול

 3  3  -  תשלומים לבנקים

 31  5  5  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 

  .מיליון ש"ח 2-*   מייצג סכום הנמוך מ
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 )המשך( מגזרי פעילות
 

 מידע כמותי על מגזרי פעילות:
 

 ש"חבמיליוני  
 

 

 

 3133 במרס  13 לשלושה חודשים שהסתיימה ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:   
 11  4  24  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  0  (0) הכנסות עמלות בינמגזרים

 11  22  .  סך הכל 

 22  22  *-  הכנסות ריבית, נטו

 2  2  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 24  10  .  סך ההכנסות 

    הוצאות:
 0  2  2  הוצאות תפעול

 2  2  -  תשלומים לבנקים

 22  0  0  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 מגז פ

 
 

 

 3133בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 )מבוקר(
    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 11  12  42  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  20  (20) הכנסות עמלות בינמגזרים

 11  .2  22  סך הכל 

 00  01  2  הכנסות ריבית, נטו

 2  2  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 221  214  21  סך ההכנסות 

    הוצאות:
 24  21  0  הוצאות תפעול

 0  0  -  תשלומים לבנקים

 01  12  20  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 עי

 .מיליון ש"ח 2-*   מייצג סכום הנמוך מ
 )המשך( לות
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 התפתחויות במגזרי פעילות
 

 התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות
 

 0לעומת סך של מיליון ש"ח  2 בסך של 1122החודשים הראשונים של  תשלושבהסתכם הרווח הנקי במגזר הסליקה 
 .12.1% בשיעור של עליהבתקופה המקבילה אשתקד,  מיליון ש"ח

 0 ך שלמיליון ש"ח לעומת ס 2 בסך של 1122החודשים הראשונים של  בשלושתהרווח הנקי במגזר הנפקה הסתכם 
 .00.0% בשיעור , ירידהבתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח 

ההנפקה והגידול ברווח הנקי במגזר הסליקה נובעים בעיקר מקיטון בשיעור העמלה הקיטון ברווח הנקי במגזר 
 הצולבת התיאורטית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 
 

 פעילות חברות מוחזקות עיקריות
 

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

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

 .  (20.2-תשל"ו)
 

 דיינרס )מימון( בע"מ 
 

, 1121 במרס 22מיליון ש"ח ליום  222 מיליון ש"ח, לעומת סך של 100 -הסתכם ב 1122 במרס 22ליום  סך כל הנכסים
 .22.1% בשיעור שלירידה 

, עליה 1121 במרס 22מיליון ש"ח ליום  41 מיליון ש"ח, לעומת סך של 212 -ב 1122 במרס 22הסתכם ביום ההון כל סך 
 .21.2%בשיעור של 

מיליון  21 סך של מיליון ש"ח, לעומת  22 -ב 1122החודשים הראשונים של שנת  שלושתהסתכמו ב סך כל ההכנסות
 .20.4% בשיעור שלירידה ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, 

מיליון ש"ח  1  מיליון ש"ח, לעומת סך של 21 -ב 1122ת החודשים הראשונים של שנת שלושהסתכם ב הרווח הנקי
 .1%..2 בשיעורעליה בתקופה המקבילה אשתקד, 

 

 
 

 הביקורת הפנימית
 

ובכלל זה הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית,  דיינרספרטים בדבר הביקורת הפנימית ב
 . 1121תכנית הביקורת השנתית והשיקולים בקביעתה, נכללו בדוח השנתי לשנת 

 
 הוגשו דוחות תקופתיים כלהלן: 1122ברבעון הראשון לשנת  

 
  ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת ביום  1122במרס  4הוגש ביום  1121לשנת הדוח על פעילות הביקורת הפנימית

 .1122במרס  10

 

  הכולל התייחסות לביקורת שנערכה בחברת  1122הדוח על פעילות הביקורת הפנימית לרבעון הראשון לשנת
 וטרם נידון. 1122באפריל  21דיינרס הוגש ביום 
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 שינויים בדירקטוריון החברה
 

 ן החברהדירקטוריוהנהלה ובשינויים ב
 

סיים את החליף את מר ישראל דוד, אשר ומונה מר דורון ספיר לתפקיד מנכ"ל החברה  1122 פברוארב 12ביום 
 .1122בינואר  .2כהונתו בחברה ביום 

 
למנכ"ל ומאחלים הצלחה  ובשנות כהונת וותרומת פועלוהפורש על למנכ"ל הדירקטוריון והנהלת החברה מודים 

 הנכנס.
 
 

 ונהלים לגבי הגילויהערכת בקרות 
 

של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את  החשבונאי הראשיו המנכ"להנהלת החברה, בשיתוף עם 
 החשבונאי הראשיו מנכ"ל החברההאפקטיביות 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 ולדווח 
י בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד תנשעל המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח ה

 שנקבע בהוראות אלו.
 

לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח  1122 רסמב 22ביום  החודשים שהסתיימו שלושתבמהלך 
כספי אשר השפיע באופן מהותי, או סביר שצפויים להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח 

 כספי.
 
 
 

  
 

    
 יובל גביש

 יו"ר הדירקטוריון
 דורון ספיר 

 מנכ"ל
 

 1122 מאיב 12
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וניתוח השינויים בהכנסות ( 3)שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה

 והוצאות ריבית
 

 זרים

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 3131במרס  13 ביום שהסתיימה

לתקופה של שלושה חודשים 
 3133במרס  13 ביום שהסתיימה

 

יתרה 
 (3) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 (3) ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 נכסים נושאי ריבית
 22.42 22  220  20.21 22  212  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 -  -  1  -  -  1  פקדונות בבנקים

 21.21 *-  1  -  -  2  נכסים אחרים

 35.53 31  158  34.11 33  136  סך הכל נכסים נושאי ריבית
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 1.11 -  000  1.11 -  000  ללא ריבית -אשראי 
נכסים אחרים שאינם נושאים 

 1.11 -  (0) 1.11 -  22  ריבית

 1.11 31  841  1.11 33  858  סך כל הנכסים

 התחייבויות נושאות ריבית       
 20.04 *-  *-  2... *-  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים      

 1.11 -  (21) 1.11 -  (.) התחייבויות אחרות
סך הכל התחייבויות נושאות 

 1.31 -  (31) 1.38 *-  (7) ריבית
בגין פעילות בכרטיסי זכאים 
 1.11 -  (204) 1.11 -  (220) אשראי

התחייבויות אחרות שאינן 
 1.11 -  (220) 1.11 -  (02) נושאות ריבית

 1.11 -  (675) 1.11 *-  (653) סך כל ההתחייבויות
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השינויים בהכנסות והוצאות ריבית וניתוח ( 3)שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה
 )המשך(

 
 

 

לתקופה של שלושה חודשים 
 3131במרס  13 שהסתיימה ביום

לתקופה של שלושה חודשים 
 3133במרס  13 שהסתיימה ביום

 

יתרה 
3) ממוצעת

) 

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
3) ממוצעת

) 

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 במיליוני ש"ח 

באחוזי
 באחוזים  במיליוני ש"ח  ם 

 מטבע ישראלי לא צמוד
 22.42  22  222  20.20  22  212  סך נכסים נושאי ריבית      

 -  -  0.2  -  -  210  סך נכסים לא נושאים ריבית

 20.41  *-  *-  2...  *-  *-  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (424) -  -  (422) נושאות ריביתסך התחייבויות לא 

 פער הריבית
  

 6.72 
 

 -  1.22 

 מטבע ישראלי צמוד מדד       
 21.21  *-  1  -  -  2  סך נכסים נושאי ריבית      

 -  -  1  -  -  1  סך נכסים לא נושאים ריבית

 -  -  (21) -  -  (.) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (2) -  -  (2) לא נושאות ריביתסך התחייבויות 

 פער הריבית
  

 - 
 

 -  31.53 

       

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי        
 צמוד למטבע חוץ(

 -  -  2  -  -  1  סך נכסים נושאי ריבית      

 -  -  1  -  -  4  סך נכסים לא נושאים ריבית

 -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (4) -  -  (0) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 - 
 

 -  - 

 סך פעילות       
 22.21  22  221  20.22  22  214  סך נכסים נושאי ריבית      

 -  -  012  -  -  221  סך נכסים לא נושאים ריבית

 1.21  *-  (21) 1.11  *-  (.) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (442) -  -  (402) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 35.43  31  366  34.15  33 316 פער הריבית

( על נכסים נושאי 4תשואה נטו )       
 34.11  2 2 ריבית

  
 35.53 

 
 מיליון ש"ח. 2-*  מייצג סכום הנמוך מ
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וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ( 3)המאוחדות שלה שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות
 )המשך(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ניתוח השינויים בהכנסות ריבית    
   

    

 

גידול )קיטון( בגלל 
 שינוי

 

 

 מחיר כמות
שינוי 

 נטו

 נכסים נושאי ריבית
 (1) (2) (2) חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 -  -  -  פקדונות בבנקים

 -  -  -  נכסים אחרים

 (3) (3) (3) סך כל הכנסות הריבית    

    

 -  -  -  ניתוח השינויים בהוצאות הריבית    

 התחייבויות נושאות ריבית    
 -  -  -  אשראי מתאגידים בנקאיים   

 -  -  -  שטרי הון

 -  -  -  התחייבויות אחרות

    
 -  -  -  סך כל הוצאות הריבית

 (3) (3) (3) סך הכנסות ריבית, נטו    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 על בסיס יתרות יומיות(. –על בסיס יתרות לתחילת החודשים )במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  .2

לרבות יתרות בגין עסקאות בכרטיסי אשראי י ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. נלפ .1
 לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.על ידי החברה אשר בוצע בגינן ניכיון ושהונפקו 

 לרבות נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשראי. .2

 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית.  –תשואה נטו  .0
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:, דורון ספיראני
 

לתקופה של שלושה חודשים בע"מ )להלן "החברה"( דיינרס קלוב ישראל של  רבעוניסקרתי את הדוח ה .2
 )להלן: "הדוח"(. 1122במרס  22ביום  שהסתיימה

 
עובדה  בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של .1

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

 
ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, הרבעוניים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

ולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפע
 ים בדוח.וצגהחברה לימים ולתקופות המ

 
 5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי .0

 , וכן:2הנדרש בדוח של החברה

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

 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)
כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך דיווח 

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

מסקנותינו  אתבדוח 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  זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון  (ד)
רה על דיווח באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החב

 .כספי
 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .2
של הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

   3131 מאיב 33
 דורון ספיר  

 מנהל כללי
   

                                                 
 ."כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:אול מזרחיאני, ש
 

שלושה חודשים לתקופה של בע"מ )להלן "החברה"(  דיינרס קלוב ישראלשל  רבעוניסקרתי את הדוח ה .2
 )להלן: "הדוח"(. 1122במרס  22ביום  שהסתיימה

 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה  .1

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

 
ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הרבעוניים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים  .2

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים 
 ים בדוח.וצגולתקופות המ

 
 6לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לצורך גילוי אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים .0

 וכן: ,1הנדרש 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 תם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;אחרים בחברה ובאו

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 

לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות  שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם
 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   זהל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדוח כ (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 של  .2
 טוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירק

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;
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.
 

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

   3131 במאי 33
 אול מזרחיש  

 חשבונאי ראשי
 

                                                 
 ."כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דיינרס קלוב ישראל בע"מ 
 

 מבוא
 

 –)להלן  שלה בע"מ וחברה בת סקרנו את המידע הכספי המצורף של דיינרס קלוב ישראל
ואת הדוחות  1031 מרסב 13המאזן הביניים התמציתי המאוחד ליום , הכולל את "החברה"(

של  ההשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ ,התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח והפסד
הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של  .באותו תאריך השהסתיימ חודשים שלושה

( ISRAELI GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) זומידע כספי לתקופת ביניים 
אחריותנו היא  .ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו לדיווח כספי לתקופות ביניים

 .בהתבסס על סקירתנו זולהביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים 
 
 

 היקף הסקירה
 

סקירה של מידע "של לשכת רואי חשבון בישראל  1ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 
כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו 
בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. סקירה של מידע 

ם האחראים לעניינים הכספיים בעיקר עם אנשי ,כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,והחשבונאיים

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת 
 .הים בביקורתלנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזו

 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת ,בהתאם לכך
 

 מסקנה
 

ל אינו "לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ ,בהתבסס על סקירתנו
  ( ISRAELI GAAPערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

 בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. לדיווח כספי לתקופות ביניים ו
 

 הבדבר בקש ב' 5בביאור מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור 
 נגד החברה. תייצוגי הכתובענ תמסוימ הלאשר תובענ

 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 1031במאי  13
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 תמצית מאזן ביניים מאוחד ליום     

 
 

 
 ביאור

במרס  13
3131 

במרס  13
3133 

בדצמבר  13
3133 

  
 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

  
 במליוני ש"ח 

 נכסים:
    

 מזומנים ופקדונות בבנקים
 

 1  1  0 

 122  101  813  3  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 (11) (11) (32) 3  הפרשה להפסדי אשראי

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו
 

 831  114  122 

 נכסים אחרים
 

 71  2.  01 

 סך כל הנכסים
 

 886  102  142 

 התחייבויות:
 242  202  562  1  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי    

 התחייבויות אחרות*
 

 317  21.  01 

 כל ההתחייבויותסך 
 

 676  4.1  442 

 הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 331  2.2  111 

 סך כל ההתחייבויות וההון
 

 886  102  142 
 

   
  22, 1122במרס  22מיליוני ש"ח לימים  4-ו 0, 0מזה: הפרשה להפסדי אשראי חוץ מאזניים בסך    *      

 .בהתאמה, 1121 בדצמבר 22-ו 1121 מרסב            
 

 
 

     
 יובל גביש

 יו"ר הדירקטוריון
 דורון ספיר 

 מנכ"ל
 אול מזרחיש 

 חשבונאי ראשי
 
 
 
 

 .1122 במאי 12: תאריך אישור הדוחות
 

 

 

 

 

 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית האורים ליהב

 
 
 
 
   



 
 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  
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 תמצית דוח רווח והפסד ביניים מאוחד
 
 

  

 שהסתיימו ביוםלשלושה חודשים 

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

  

 3133במרס  13 3131במרס  13
בדצמבר  13

3133 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( ביאור

  
 במליוני ש"ח 

 הכנסות
 11  11  33  7  מעסקאות בכרטיסי אשראי    

 הכנסות ריבית, נטו
 

 33  22  00 
 הכנסות מימון שאינן מריבית

 
 -*  2  2 

 סך כל ההכנסות
 

 11  24  221 

 הוצאות
 בגין הפסדי אשראי    
 

(3)  -*  2 
 תפעול

 
 4  0  24 

 מכירה ושיווק
 

 7  1  12 
 הנהלה וכלליות

 
 -  -*  2 

 תשלומים לבנקים
 

 3  2  0 
 דמי ניהול

 
 5  1  11 

 סך כל ההוצאות
 

 37  2.  11 

 רווח לפני מיסים
 

 36  20  21 
 הפרשה למיסים על הרווח

 
 6  4  21 

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 31  22  01 

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

 3,132  2,211  2,002 
 

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

 

 נפרד מהם. דוחות הכספיים מהווים חלק בלתיתמצית האורים ליהב
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 על השינויים בהון בינייםדוח תמצית 
 
 

 

 סה"כ עודפים הנפרע המניות הון

 

 במליוני ש"ח 
במרס  13 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

 )בלתי מבוקר( 3131 
 311  376  34  3131בינואר  3יתרה ליום    

 31  31  -  רווח נקי לתקופה

 331  386  34  3131במרס  13יתרה ליום 

במרס  13 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום    
 )בלתי מבוקר( 3133 

 241  224  10  3133בינואר  3יתרה ליום    
 22  22  -  רווח נקי לתקופה

 2.2  200  10  3133במרס  13יתרה ליום 

 )מבוקר( 3133בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום     
 241  224  10  3133בינואר  3יתרה ליום    

 01  01  -  רווח נקי לתקופה

 111  2.4  10  3133בדצמבר  13יתרה ליום 
 

 
 דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.תמצית האורים ליהב
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 תמצית דוח על תזרימי המזומנים ביניים מאוחד
 
 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום

לשנה 
שהסתיימה 

 ביום

 

 3133במרס  13 3131במרס  13
בדצמבר  13

3133 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 
 במליוני ש"ח 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
   

 01  22  31  רווח נקי לתקופה
 התאמות:

 *-  *-  *-  מסים נדחים, נטו   
 2  *-  (3) הוצאות בגין הפסדי אשראי

 שינויים בנכסים שוטפים:

 20  21  31  למחזיקי כרטיס ולבתי עסק, נטואשראי    
 (11) (21) (33) עלייה בחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 (24) (2) (33) נכסים אחרים
 שינויים בהתחייבויות שוטפות

 21  (1) 4  עליה )ירידה( בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו   
 (20) (2) 2  התחייבויות אחרות

 2  2  (3) מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת
 2  2  (3) עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 *- *-  *-  השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים
 2  2  4  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 0  1  1  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

 
 ריבית ומיסים ששולמו ו1או התקבלו:   
 00  22  33  ריבית שהתקבלה   

 (2) *(-) *(-) ריבית ששולמה
 *-  *-  *-  מיסים על הכנסה שהתקבלו

 (11) (4) (35) מיסים על הכנסה ששולמו
 

 מיליון ש"ח. 2-*  סכום הנמוך מ
 
 

 נפרד מהם. דוחות הכספיים מהווים חלק בלתיתמצית ההביאורים ל
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית -  3ביאור 
 

 כללי .א
 

דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן "החברה" או "דיינרס"( הינה חברה בישראל וזכיינית של רשת דיינרס 
בע"מ )להלן: "כאל"(. כמו כן, קלוב הבינלאומית. החברה הינה בשליטת חברת כרטיסי אשראי לישראל 

 מחזיקים במניות החברה דור אלון החזקות בריבוע הכחול ישראל בע"מ ודור אלון פיננסים בע"מ.
 

החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי "דיינרס". תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו 
 . .112עד שנת 

 
זכות שימוש בלעדית  ,2002לפיו הוענקה לכאל, החל משנת  נחתם הסכם בין החברה לכאל, 2001בשנת 

, ההכנסות מתפעול 2001בתפעול ובהפצת כרטיסי דיינרס השונים. בהתאם להסכם נוסף, החל משנת 
 כרטיסי דיינרס, מועברות במלואן לחברה. החברה משלמת לכאל עבור מלוא השרותים בהם היא נושאת.

 
כללו נכסים והתחייבויות מפעולות בכרטיסי אשראי  1122ביוני  21 נכסי החברה והתחייבויותיה עד ליום

. עם השלמת השינוי במבנה הבעלות בחברה, רכשה "YOU"מסוג דיינרס המשתייכים למועדון הצרכנות 
מפעילות בכרטיסי אשראי מסוג "דיינרס" שאינם  והתחייבויותנכסים  1122ביולי  2החברה מכאל ביום 

 ."YOU"נות משתייכים למועדון הצרכ
 

כוללים את אלה של החברה  1122במרס  22תמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים של החברה ליום 
ושל חברה בת שלה )להלן: "הקבוצה"(. הדוחות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל 

IsraeliGaap) )  לדיווח כספי לתקופת ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר
שנתיים  "עריכת דוח כספי רבעוני של תאגיד בנקאי" ואינם כוללים את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים

בדצמבר  22יש לעיין בדוחות כספיים אלה יחד עם הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  מלאים.
 )להלן: "הדוחות השנתיים"(. 1121

 
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים אלה, הינה זו שיושמה בדוחות השנתיים, למעט 

 ' להלן.דהמפורט בסעיף 
בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, פרסום תמצית הדוחות הכספיים הינו על בסיס דוחות מאוחדים 

 בלבד.
 .1122במאי  12שרה לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום תמצית הדוחות הכספיים או

  

 עקרונות הדיווח הכספי .ב
 

 תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן:
 

  הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים  -בנושאים שבליבת העסק הבנקאי
בארה"ב כפי שאומצו במסגרת הוראות חשבונאות מקובלים בבנקים כללי והנחיותיו ובהתבסס על 

נושאים בליבת העסק הבנקאי הוגדרו על ידי הפיקוח על  הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים.
הבנקים כמכשירים פיננסיים כולל, בין היתר, הפרשה להפסדי אשראי, התחייבויות תלויות והפרשות, 

 הצגת דוחות כספיים ודיווח מגזרי. 
 

 הטיפול החשבונאי מבוסס על כללי חשבונאות מקובלים  -העסק הבנקאי  בנושאים שאינם בליבת
ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של מסוימים  (IFRS)תקני דיווח כספי בינלאומיים בישראל ועל 

בהתאם להוראות הדיווח לציבור של הפיקוח על  .אליהם ותהמתייחס (IFRIC)דיווח כספי בינלאומי 
 :מפורטים להלןעקרונות המית מיושמת על פי ההבנקים, התקינה הבינלאו

במקרים בהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות  -
בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים  הקבוצה מטפלתהיישום של המפקח, 

 בארה"ב שחלים ספציפית על נושאים אלו;
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות  -

לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי  הקבוצה פועלתמספר חלופות לטיפול בנושא מהותי, 
 המפקח; 

דיווח קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות השאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 בהתאם להוראות התקן הבינלאומי; הקבוצה פועלתלציבור, 

קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל הקבוצה פועלתלציבור, 
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קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח  במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ -
   לציבור, תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית.
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -  3ביאור 
 

 שימוש באומדנים .ג
 

 Israeli) בישראל לכללי חשבונאות מקובלים בהתאם המאוחדים הביניים הכספיים הדוחות תמצית בעריכת

GAAP ) ,ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת
בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, 

 ת בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאו
 

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו 
 בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

 
 

 
 תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקיםלראשונה של תקני חשבונאות, עדכוני  יישום .ד

 
 

 חדשות והוראות חשבונאיים תקנים חברהה מתמייש 1122 בינואר 2 ביום המתחילות מתקופות החל
 :להלן המפורטים

 
 "והתחייבויות נכסים קיזוז" בנושא הוראה   .2

 
 הפרשה ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות מתוקף גילויים .1

 2 מיום החל לראשונה ליישם נדרש אשר ASU 2010-20 חשבונאית תקינה עדכון לאימוץ אשראי להפסדי
 1122 בינואר

 
 נלווים ונושאים כספיים דוחות איחוד בנושא (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני שלמערכת חדשה    .2

 
 אלה מאוחדים ביניים כספיים דוחות בתמצית החשבונאית במדיניות שננקטו השינויים מהות תיאור להלן

 :שהייתה ככל, לראשונה היישום והשפעת אופן של ותיאור
 
 קיזוז נכסים והתחייבויותבנושא הוראה  (3)
   

 את מעדכן אשר 1121 בדצמבר 21 מיום הבנקים על המפקח בחוזר שנקבעו הכללים את מתמייש חברהה
 בחוזר המפורטים התיקונים. והתחייבויות נכסים קיזוז בנושא הבנקים על המפקח של לציבור הדיווח הוראות

 בהתאם. ב"בארה המקובלים החשבונאות לכללי לציבור הדיווח בהוראות א22 סעיף את להתאים נועדו זה
 נטו יתרתם את במאזן ויציג נגדי צד מאותו הנובעים והתחייבויות נכסים יקזז, תאגיד בנקאי להוראות
 :הבאים המצטברים התנאים בהתקיים

 
 לקיזוז( legally enforceable right) לאכיפה ניתנת חוקית זכות קיימת, ההתחייבויות אותן בגין •

 ; מהנכסים ההתחייבויות
 ;זמנית בו או נטו בסיס על הנכסים את ולממש ההתחייבות את לפרוע כוונה קיימת •
 determinable) לקביעה הניתנים סכומים לשני אחד חייבים הנגדי הצד וגם התאגיד הבנקאי גם •

amounts.) 
 

 סכום במאזן ויציג שונים נגדיים צדדים שני עם והתחייבויות נכסים יקזז התאגיד הבנקאי ,להוראות בהתאם           
 את ברור באופן המעגן הצדדים שלושת בין הסכם שישנו ובתנאי, לעיל המצטברים התנאים כל בהתקיים נטו

 .לקיזוז ההתחייבויות אותן בגין התאגיד הבנקאי זכות
 

 האשראי מן הגביה במידת מותנה למפקיד שפירעונם פיקדונות יקזז התאגיד הבנקאי כי נקבע, כן כמו          
 .מהאשראי להפסד סיכון לתאגיד הבנקאי כשאין, אלה מפיקדונות שניתן והאשראי

 
 אם אלא נגזרים מכשירים בגין התחייבויות כנגד נגזרים מכשירים בגין נכסים בין יקזז לא תאגיד בנקאי          

 התאגיד הבנקאי מסוימים במקרים כי נקבע בהוראות זאת עם. שלעיל המצטברים התנאים כל מתקיימים
 חזרה לדרוש הזכות בגין שהוכרו הוגן שווי וסכומי נגזרים מכשירים בגין שהוכרו הוגן שווי סכומי לקזז רשאי
 עם שבוצעו נגזרים ממכשירים הנובעים( זכאים) במזומן בטחון להשיב המחויבות או( חייבים) במזומן בטחון

 .(master netting arrangement) נטו להתחשבנות להסדר בהתאם נגדי צד אותו
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  -  3ביאור 
  

  והתחייבויות נכסים קיזוז בנושא הוראה של לראשונה יישום
 

 החדשות הגילוי דרישות, זאת עם. למפרע יישום של בדרך ההוראה שבמסגרת הכללים את מתמייש החברה          
 חובת קיימת לא לחוזר בהתאם שכן 1121 שנת של לרבעונים המתייחסים ההשוואה מספרי לגבי יושמו לא

 של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא לראשונה ליישום.  אלו השוואה לתקופות ביחס יישום
 חברה.ה

 
 של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות של לראשונה מיישום השפעה (3)

 ASU 2010-20 חשבונאית תקינה עדכון לאימוץ אשראי להפסדי הפרשה ועל חובות
 

 ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על המפקח חוזר הוראות את מתמייש חברהה 
 לגבי יותר רחב גילוי דורש אשר, ASU 2010-20 חשבונאית תקינה עדכון לאימוץ אשראי להפסדי הפרשה

 במהלך חובות של כלשהן מהותיות ומכירות רכישות, אשראי להפסדי ההפרשה ביתרת תנועה, חובות יתרות
 .האשראי לאיכות בנוגע וגילויים הדיווח תקופת

 
 החובות יתרת על לפחות אשראי לאיכות אינדיקציה על כמותי גילוי לתת נדרש בנקאי תאגיד, היתר בין          

 .האשראי ממגזרי אחד כל עבור נדרש החדש הגילוי. חובות קבוצת בכל הבעייתיים
 

 בדבר מחדש שאורגנו חובות לגבי לראשונה גילוי מתן נדרש 1122 במרס 22 ליום הכספיים מהדוחות החל           
גילוי  נדרש הדיווח תקופתב שכשלו חוב ארגוני לגבי, כן כמו. מחדש הארגון ואחרי לפני ויתרה חוזים מספר
 . רשומה ויתרה חוזית יתרת אודות

 
 ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות של לראשונה יישום         

 אשראי להפסדי הפרשה
 

 מאזניים נתונים עבור. ולהבא מכאן של בדרך 1121 בינואר 2 מיום החל ההוראות את מיישמת חברהה          
 מדרישות חלק. ההשוואה מספרי, האפשר ככל, מחדש הסיווג חברהה זו הוראה לפי לראשונה שנדרשים

 לא. 1122 בינואר 2 מיום החל חברהה ידי על מיושמות בעייתי חוב של מחדש ארגון בדבר החדשות הגילוי
 .אלו חדשים לגילויים ביחס 1121 בשנת המקבילות ביניים לתקופות השוואה למספרי גילוי מתן נדרש

בדבר סיכון אשראי,   1 בביאור הגילוי מתכונת עדכון למעט השפעה הייתה לא לראשונה ההוראות ליישום          
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי על בסיס מאוחד.

 
  נלווים ונושאים כספיים דוחות איחוד בנושא (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני של חדשה מערכת (1)
 

 כספיים דוחות איחוד בנושא (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני של החדשה המערכת את מתמיישחברה ה          
 .נלווים ונושאים

 
 איחוד בנושא( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני של חדשה במערכת שנקבעו הכללים עיקרי תיאור להלן          

 :חברהה על והשפעתם הבנקים על המפקח ידי על שיושמו כפי נלווים ונושאים כספיים דוחות
 
  מאוחדים כספיים דוחות, IFRS 10 בינלאומי כספי דיווח תקן (22.)

 
 בהתאם. המוחזקות הישויות לכל שייושם, מוחזקת לאחד יש האם לקביעה חדש שליטה מודל מציג התקן
 במוחזקת אפקטיבית שליטה של שקיומה כך, שליטה הערכת לצורך בחשבון יובאו" פקטו דה" נסיבות, לתקן
 שהן הפוטנציאליות ההצבעה זכויות כל בחשבון יובאו, שליטה של קיומה בהערכת, בנוסף. דוחות איחוד יחייב

 .מיידי למימוש הניתנות פוטנציאליות הצבעה זכויות רק ולא, משמעותיות
 .בתקן שנקבעו הכללים את מתמיישחברה ה, כאמור הבנקים על הפיקוח להנחיות בהתאם          

 
  אחרות בישויות זכויות של גילוי, IFRS 12 בינלאומי כספי דיווח תקן (1.2)
 

 .כלולות בחברותו בנות בחברות לזכויות ביחס מקיפות גילוי דרישות מכיל התקן
 

  .IFRS 12 את מתמייש חברהה, כאמור הפיקוח להנחיות בהתאם            
 

  



 
 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  

 

 

 
 

51 

 

 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -  3ביאור 
 

 כספיים דוחות איחוד בנושא (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני של החדשה המערכת של לראשונה יישום
 .נלווים ונושאים

 בדרך ואילך 1122 בינואר 2 ביום המתחילות ושנתיות ביניים לתקופות התקנים מערכת את החברה מיישמת
 ( .המעבר בהוראות מסוימות הקלות למעט) למפרע יישום של

 
  . החברה של הכספיים הדוחות על מהותית השפעה הייתה לא התקנים מערכת ליישום

 
 .יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני   .ה 
 
 בבנקים המקובלים החשבונאות כללי ואימוץ בנקאי לתאגיד והפסד רווח דוח מתכונת בנושא הוראה (3) 

 ריבית הכנסות מדידת בנושא ב"בארה
 

 לציבור הדיווח הוראות את להתאים נועד אשר הבנקים על המפקח חוזר פורסם 1122 בדצמבר 10 ביום
 ניתנות שאינן עמלות בנושא ב"בארה מקובלים חשבונאות תקני במסגרת שנקבעו הכללים אימוץ לצורך

 ליצירת ישירות ובעלויות הלוואות מיצירת בעמלות לטיפול כללים קובעת ההוראה. אחרות ועלויות להחזרה
 בדוח מיידי באופן יוכרו לא, בהוראה שנקבעו לקריטריונים בהתאם הכשירות והעלויות העמלות. הלוואות

 את משנה ההוראה, בנוסף. ההלוואה של האפקטיבית הריבית שיעור בחישוב בחשבון יובאו אלא והפסד רווח
, כן כמו. אשראי בכרטיסי עסקאות לרבות אשראי להקצאת להתחייבויות הקשורות ועלויות בעמלות הטיפול
, בעייתי חוב של מחדש ארגון מהווים לא אשר החוב בתנאי בשינויים לטיפול בנוגע כללים נקבעו בהוראה

 .סינדיקציה עסקאות כגון אחרות אשראי מתן בעסקאות טיפול וכן חובות של מוקדמים בפירעונות טיפול
 

 .הכספיים הדוחות על ההוראה אימוץ השלכות את בוחנת חברהה 
 
 תקני אימוץ, 10 מספר חשבונאות תקן את בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד פרסם 1114 יולי בחודש (3) 

 על לדווח ומחויבות 2041-ח"התשכ, ערך ניירות לחוק הכפופות ישויות כי קובע התקן. בינלאומיים כספי דיווח
 בינואר 2 מיום המתחילות לתקופות IFRS תקני לפי הכספיים דוחותיהן את יערכו, זה חוק של תקנותיו פי

 על המפקח להוראות בהתאם ערוכים הכספיים שדוחותיהם בנקאיים תאגידים על חל לא האמור. 1111
 בנקאיים תאגידים של דיווח בנושא מכתב הבנקים על הפיקוח פרסם 1110 יוני בחודש. והנחיותיו הבנקים
 האימוץ אופן את קובע אשר (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני לפי בישראל אשראי כרטיסי וחברות

 .בנקאיים תאגידים ידי על (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני של הצפוי
 

 הפיקוח של סמכותו תיוותר הבינלאומיים לתקנים ההוראות התאמת הליך השלמת לאחר כי הובהר, בנוסף 
 הוראות לקבוע וכן, הבינלאומיים בתקנים הדרישות יישום אופן לגבי מחייבות הבהרות לקבוע הבנקים על

 בנושאים או בעולם מפותחות במדינות פיקוח רשויות דרישות לנוכח מתחייב הדבר שבהם במקרים נוספות
 לקבוע סמכותו על ישמור הבנקים על הפיקוח, בנוסף. הבינלאומיים בתקנים התייחסות קיימת לא שלגביהם

 .ודיווח גילוי דרישות
 

 :הינו IFRS - ה לתקני בהתאם בנקאיים תאגידים של לדיווח היעד תאריך, לחוזר בהתאם         
 
 החלטה לקבל הבנקים על הפיקוח בכוונת  )ראה סעיף ב' לעיל( - הבנקאי העסק בליבת בנושאים תקנים •

 התקינה גופי בין ההתכנסות תהליך ובהתקדמות ב"בארה שיקבע הזמנים בלוח בהתחשב שתקבע סופית
 .והאמריקאית הבינלאומית

 

, זאת עם יחד. 1121 -ו 1122 השנים במהלך בהדרגה אימוץ - הבנקאי העסק בליבת שאינם בנושאים תקנים •
IAS 19 ,בהתאם, הבנקים על הפיקוח ידי על שיאומץ ככל, ייושם והוא לתוקף נכנס טרם, עובדים הטבות 
 .לראשונה יישומו ולאופן לעיתוי בנוגע לכשיפורסמו הבנקים על הפיקוח להנחיות

 
  אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה ( 1) 
 

 היתר בין כוללת הטיוטה". אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה" בנושא טיוטה פורסמה 1122 באפריל 21 ביום          
 קבוצתית הפרשה" בדבר השעה הוראת את המחליפה" אשראי להפסדי קבוצתית הפרשה" שעה הוראת

 מיום החל ושנתיים רבעוניים כספיים דוחות על תחול החדשה ההוראה". 1122-1121 בשנים אשראי להפסדי
 ובנוסף, ההפסד שיעורי את תחשב החברה, שבגינו השנים טווח הובהר השעה בהוראת. ואילך 1122 בינואר 2

 על המינימאלי ההפרשה כסכום תקין בנקאי ניהול הוראת לפי והנוספת הכללית ההפרשה חישוב הוארך
 . 1120 בדצמבר 22 ליום
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( -  3ביאור 
 

 להפסדי הקבוצתית ההפרשה חישוב אופן את המסבירות ותשובות שאלות נוספו הטיוטה במסגרת, כן כמו
 נכללו בהוראה, בנוסף. ואילך 1122 ביולי 2 מיום החל יחולו והתשובות השאלות לקובץ העדכונים. אשראי
, ואילך 1122 בדצמבר 22 מיום החל יחולו אשר, אשראי להפסדי ההפרשה נאותות לבחינת בנוגע הנחיות

 .ההוראות טיוטת מיישום הצפויה ההשפעה את החברה בוחנת. מומלץ מוקדם יישום
 

 

 
 על בסיס מאוחד והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 

 

 לתצית
 א.  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 
 ח"במיליוני ש

 
 

 

 3131במרס  13
במרס  13

3131 
במרס  13

3133 
בדצמבר  13

3133 

 

שיעור ריבית 
 )מבוקר( )בלתי מבוקר( שנתית ממוצעת

 
 ליתרה ליום

לעסקאות 
בחודש 
 אחרון

   

    
 

% % 
   

 212  002  537  -  -  (2חייבים בגין כרטיסי אשראי )

 222  202  115  34.6  34.6  (1אשראי למחזיקי כרטיס )

 1  2  3  4.8  4.8  (2אשראי לבתי עסק )
סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס 

 (2( )0אשראי ולבתי עסק )
  

 831  12.  111 

 בניכוי: הפרשה להפסדי אשראי
  

(32) (11) (11) 
סך הכל חייבים ואשראי למחזיקי כרטיסי 

 אשראי
  

 814  122  111 

 הכנסות לקבל
  

 2  0  0 

 אחרים
  

 -*  1  -* 
 סך כל חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

  
 831  114  122 

   
      

 (    מזה באחריות בנקים2)
  

 111  22.  214 
 
ללא חיוב ריבית. כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים ע"ח בית  -חייבים בגין כרטיסי אשראי    ( 1)

עסקאות בכרטיסי ות קרדיט, אכולל עסקעם חיוב ריבית  –העסק ועסקאות אחרות. אשראי למחזיקי כרטיס 
 ות אחרות. ועסקאאשראי מתגלגל, אשראי ישיר 

 (     מקדמות לבתי עסק.2)
, בהתאמה, חובות שנבדקו 1121בדצמבר  22-ו 1121 מרסב 22, 1122במרס  22מיליוני ש"ח לימים  0-, ו2, 2מזה  (0)

על בסיס פרטני, לרבות חובות שנמצא שהם אינם פגומים, אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם חושבה על 
 בסיס קבוצתי. 

, בהתאמה, חובות 1121בדצמבר  22-ו 1121 מרסב 22, 1122במרס  22יוני ש"ח לימים  מיל 121-ו 121, 111מזה  (2)
 שלא נבדקו פרטנית אשר ההפרשה להפסדי אשראי בגינם חושבה על בסיס קבוצתי. 

 
  מיליון ש"ח. 2-*   מייצג סכום הנמוך מ
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 

 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי:ב.   
 

 במיליוני ש"ח
 

 
 3131במרס  13לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 בתי עסק

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 החברה

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 סה"כ בנקים אחר** סה"כ הבנקים

 36  *-  *-  36  *-  36  -  יתרה לתחילת התקופה
 (3) *-  -  (3) *-  (3) -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (5) -  -  (5) -  (5) -  מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו 

 1  -  -  1  -  1  -  חשבונאית בשנים קודמות 
 (3) -  -  (3) -  (3) -  חשבונאיות, נטומחיקות 

 31  *-  *-  31  *-  31  -  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה
 .מזה*: 2

בגין מכשירי אשראי חוץ        
 4  -  -  4  *-  4  -  מאזניים

         
 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ *

 הכנסות לקבל ואחרים. **
 
 

 
 ***3133במרס  13לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 בתי עסק

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 החברה

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 סה"כ בנקים אחר** סה"כ הבנקים

 14  *-  *-  14  *-  14  -  יתרה לתחילת התקופה
 *-  *-  -  *-  -  *-  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (2) -  -  (2) -  (2) -  מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו 

 2  -  -  2  -  2  -  חשבונאית בשנים קודמות 
 -  -  -  -  -  -  -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 14  *-  *-  14  *-  14  -  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה
 .מזה*: 2

בגין מכשירי אשראי חוץ        
 0  -  -  0  *-  0  -  מאזניים

        
 

 מיליון ש"ח. 2 -סכום הנמוך מ*    הדו
 הכנסות לקבל ואחרים. ** 
יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על  1121החל מהדוח לשנת  ***

מספרי  1122איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. בדוחות לתקופות ביניים בשנת 
סווגו מחדש ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי  1121מקבילות בשנת  ההשוואה לתקופות ביניים

  )ד'(. 2ההוראות כאמור. לפירוט ראה ביאור 
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 

 )המשך(: תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראיב.   
 

 במיליוני ש"ח

 
 ***3133בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 בתי עסק

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 החברה

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 סה"כ בנקים אחר** סה"כ הבנקים

 14  *-  *-  14  *-  14  -  יתרה לתחילת התקופה
 2  -  -  2  *-  2  -  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (20) -  -  (20) -  (20) -  מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו 

 22  -  -  22  -  22  -  חשבונאית בשנים קודמות 
 (2) -  -  (2) -  (2) -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 14  *-  *-  14  *-  14  -  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה
 . מזה*: 2

בגין מכשירי אשראי חוץ        
 4  -  -  4  -  4  -  מאזניים

 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ *        
 הכנסות לקבל ואחרים. **
יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על  1121החל מהדוח לשנת  ***

מספרי  1122הפרשה להפסדי אשראי. בדוחות לתקופות ביניים בשנת איכות האשראי של חובות ועל 
סווגו מחדש ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי  1121ההשוואה לתקופות ביניים מקבילות בשנת 

  )ד'(. 2ההוראות כאמור. לפירוט ראה ביאור 
 
 

  החובות* בגינם היא חושבה:מידע נוסף על דרך חישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות*, ועל ג.   
 

 במיליוני ש"ח

 

 3131במרס  13ליום 

 
 בתי עסק

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 החברה

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 סה"כ בנקים אחר** סה"כ הבנקים

 יתרת חוב רשומה של חובות*:
 6  1  -  1  -  3  3  שנבדקו על בסיס פרטני       

 832  -  2  831  111  487  -  שנבדקו על בסיס קבוצתי
 815  1  2  831  111  482  3  סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין         
 חובות*:

 ***-  ***-  -  ***-  -  ***-  -  שנבדקו על בסיס פרטני       
 32  -  ***-  32  ***-  32  -  שנבדקו על בסיס קבוצתי
סך הכל הפרשה להפסדי 

 32  ***-  ***-  32  ***-  32  -  אשראי

 חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס אשראי ולבתי עסק ופקדונות בבנקים. *        
 הכנסות לקבל וחייבים אחרים. **
   ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ ***
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי פעילות בכרטיסי אשראיחייבים בגין סיכון אשראי,  – 3ביאור 
 

 )המשך(: מידע נוסף על דרך חישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות*, ועל החובות* בגינם היא חושבהג.   
 

 במיליוני ש"ח

 

 ****3133במרס  13ליום 

 

בתי 
 עסק

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 החברה

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 סה"כ בנקים אחר** סה"כ הבנקים

 יתרת חוב רשומה של חובות*:
 .  1  -  2  -  0  2  שנבדקו על בסיס פרטני       

 102  -  22  121  .22  002  -  שנבדקו על בסיס קבוצתי
 121  1  22  .12  .22  000  2  סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין         
 חובות*:

 2  ***-  -  2  -  2  -  שנבדקו על בסיס פרטני       
 12  -  ***-  12  ***-  12  -  שנבדקו על בסיס קבוצתי

 11  ***-  ***-  11  ***-  11  -  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס אשראי ולבתי עסק ופקדונות בבנקים.  *

 אחרים.הכנסות לקבל וחייבים   **
 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ     ***   

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על   1121****    החל מהדוח לשנת 
מספרי  1122איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. בדוחות לתקופות ביניים בשנת 

סווגו מחדש ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי  1121ות בשנת ההשוואה לתקופות ביניים מקביל
  )ד'(. 2ההוראות כאמור. לפירוט ראה ביאור 

 

 ****3133בדצמבר  13ליום 

 

בתי 
 עסק

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 החברה

מחזיקי 
 -כרטיס 

באחריות 
 סה"כ בנקים אחר** סה"כ הבנקים

 יתרת חוב רשומה של חובות*:
 1  0  -  0  -  1  1  שנבדקו על בסיס פרטני       

 .11  -  0  121  214  001  -  שנבדקו על בסיס קבוצתי
 122  0  0  111  214  000  1  סך הכל חובות

הפרשה להפסדי אשראי בגין         
 חובות*:

 ***-  ***-  -  ***-  -  ***-  -  שנבדקו על בסיס פרטני       
 11  -  ***-  11  ***-  11  -  קבוצתי שנבדקו על בסיס

 11  ***-  ***-  11  ***-  11  -  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי
 חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס אשראי ולבתי עסק ופקדונות בבנקים.  *

 הכנסות לקבל וחייבים אחרים.  **
 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ     ***   

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על   1121****    החל מהדוח לשנת 
מספרי  1122איכות האשראי של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. בדוחות לתקופות ביניים בשנת 

סווגו מחדש ככל שניתן להתאימם למתכונת הנדרשת לפי  1121ההשוואה לתקופות ביניים מקבילות בשנת 
   )ד'(. 2כאמור. לפירוט ראה ביאור ההוראות 
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 

 איכות אשראי ופיגורים:ד. 
 

 ח"במיליוני ש

 

 3131במרס  13

  
 (3בעייתיים)

-לא פגומיםחובות 
 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (1פגומים) פגומים

בפיגור 
 21של 

ימים 
 (4ויותר)

בפיגור 
 11של 
 82ועד 

 ימים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 מסחרי
 -  -  3  -  -  3  בתי עסק      

 -  -  3  -  -  3  סך הכל מסחרי
 פרטי

 3  -  482  1  36  461  החברהבאחריות  -מחזיקי כרטיס       
 -  -  111  -  -  111  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 

 -  -  2  -  -  2  אחר
סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 3  -  813  1  36  813  אשראי
 -  -  1  -  -  1  בנקים 

 3  -  815  1  36  816  (3סך הכל חובות )

        

 

 3133במרס  13

  

 (3בעייתיים)
-חובות לא פגומים

 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (1פגומים) פגומים

בפיגור 
 21של 

ימים 
 (4ויותר)

בפיגור 
 11של 
 82ועד 

 ימים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 מסחרי
      

 -  -  2  -  -  2  בתי עסק

 -  -  2  -  -  2  סך הכל מסחרי

 פרטי
 0  -  000  2  21  024  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס       

 -  -  .22  -  -  .22  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 

 -  -  22  -  -  22  אחר
סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 0  -  .10  2  21  110  אשראי

 -  -  1  -  -  1  בנקים 

 0  -  121  2  21  .11  (3סך הכל חובות )
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 

 )המשך(: איכות אשראי ופיגוריםד. 
 

 במיליוני ש"ח 

 

 3133בדצמבר  13

  

 (3בעייתיים)
-פגומיםחובות לא 

 מידע נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (1פגומים) פגומים

בפיגור 
 21של 

ימים 
 (4ויותר)

בפיגור 
 11של 
 82ועד 

 ימים
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 מסחרי
      

 -  -  1  -  -  1  בתי עסק

 -  -  1  -  -  1  סך הכל מסחרי

 פרטי
 1  -  000  2  14  042  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס       

 -  -  214  -  -  214  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 

 -  -  0  -  -  0  אחר
סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 1  -  110  2  14  111  אשראי

 -  -  0  -  -  0  בנקים 

 1  -  122  2  14  114  (3סך הכל חובות )

        
 חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק ופקדונות בבנקים. .2
 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. .1
ל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, למידע על חובות פגומים מסויימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש לככ .2

 ו' להלן. 1 ראה ביאור –של חוב בעייתי 
 בעייתיים שאינם פגומים, צוברים הכנסות ריבית.מסווגים כחובות  .0

 
  



 
 דיינרס קלוב ישראל בע"מ  

 

 

 
 

61 

 

 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 פגומים: 2מידע נוסף על חובותה.   

 פרטנית להפסדי אשראי:חובות פגומים והפרשה .   2 .2

 ח"במיליוני ש

 
 3131במרס  13

 

( 3יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם 
קיימת 

הפרשה 
 (1פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

( 3יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם לא 

קיימת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

סך הכל 
( 3יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

בכרטיסי אשראי חייבים בגין פעילות 
 מסחרי

 -  -  -  -  -  בתי עסק     
 -  -  -  -  -  סך הכל מסחרי

 פרטי
 3  3  -  **-  3  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס      

 -  -  -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 -  -  -  -  -  אחר

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 3  3  -  **-  3  אשראי
 -  -  -  -  -  בנקים 

 3  3  -  **-  3  סך הכל חובות*

 *מזה:      
 3  -  **-  3  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 3  -  **-  3  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
     

 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ*   *   

 
 3133במרס  13

 

( 3יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם 
קיימת 

הפרשה 
 (1פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

( 3יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם לא 

קיימת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

סך הכל 
( 3יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 מסחרי

 -  -  -  -  -  בתי עסק     
 -  -  -  -  -  סך הכל מסחרי

 פרטי
 0  0  -  2  0  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס      

 -  -  -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 -  -  -  -  -  אחר

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 0  0  -  2  0  אשראי
 -  -  -  -  -  בנקים 

 0  0  -  2  0  סך הכל חובות*

 *מזה:      
 0  -  2  0  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 0  -  2  0  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 :)המשך( פגומים 2מידע נוסף על חובותה.   

 :)המשך( חובות פגומים והפרשה פרטנית להפסדי אשראי.   2 .1
 ח"במיליוני ש

 
 3133בדצמבר  13

 

( 3יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם 
קיימת 

הפרשה 
 (1פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

( 3יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם לא 

קיימת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

 סך הכל
( 3יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 מסחרי

 -  -  -  -  -  בתי עסק     
 -  -  -  -  -  סך הכל מסחרי

 פרטי
 2  2  -  **-  2  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס      

 -  -  -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 -  -  -  -  -  אחר

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 2  2  -  **-  2  אשראי

 2  2  -  **-  2  סך הכל חובות*

 *מזה:      
 2  -  **-  2  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים     

 
 2  -  **-  2  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים

 

 ש"ח. יוןמיל 2 -הנמוך מסכום *   *         
 חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס אשראי ולבתי עסק ופקדונות בבנקים. .2
 יתרת חוב רשומה. .1
 הפרשה פרטנית להפסדי אשראי. .2

 

 יתרת חוב ממוצעת והכנסות ריבית: .1

 
 לשלושה חודשים שהסתיימו

לשנה 
 שהסתיימה

 

במרס  13ביום 
3131 

במרס  13ביום 
3133 

בדצמבר  13ביום 
3133  

יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים 
 2  2  1  בתקופת הדיווח

סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין     
 2  **-  **-  חובות אלה בפרק הזמן בו סווגו כפגומים*

סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו     
 2  **-  **-  המקורייםחובות אלה היו צוברים ריבית לפי תנאיהם 

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

 

 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ*   *   
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 בעייתיים בארגון מחדש: (2)ו.    חובות

 ח"במיליוני ש

 
 3131במרס  13

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

(, לא 3צובר)
 (1סך הכל) בפיגור

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 מסחרי

 -  -  -  בתי עסק   
 -  -  -  סך הכל מסחרי

 פרטי
 3  3  3  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס    

 -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 -  -  -  אחר

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 3  3  3  אשראי
 -  -  -  בנקים 

 3  3  3  סך הכל חובות

    
 

 3133במרס  13

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 ריביתהכנסות 

(, לא 3צובר)
 (1סך הכל) בפיגור

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 מסחרי

 -  -  -  בתי עסק   
 -  -  -  סך הכל מסחרי

 פרטי
 0  2  2  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס    

 -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 -  -  -  אחר

חייבים בגין פעילות בכרטיסי  סך הכל
 0  2  2  אשראי
 -  -  -  בנקים 

 0  2  2  סך הכל חובות

    
 

 3133בדצמבר  13

 
 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר 
 הכנסות ריבית

(, לא 3צובר)
 (1סך הכל) בפיגור

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
 מסחרי

 -  -  -  בתי עסק   
 -  -  -  סך הכל מסחרי

 פרטי
 2  1  2  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס    

 -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 -  -  -  אחר

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 2  1  2  אשראי
 -  -  -  בנקים 

 2  1  2  סך הכל חובות
 בבנקים. חייבים ואשראי למחזיקי כרטיס אשראי ולבתי עסק ופקדונות .2

 צובר הכנסות ריבית. .1

   נכלל בחובות פגומים. .2
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 3ביאור 
 

 )המשך( ו.    חובות בעייתיים בארגון מחדש:
 ח"במיליוני ש

 
 3131במרס  13 לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 שכשלו**

 
 מס' חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 

מס' 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

לפני 
ארגון 
 מחדש

אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 מסחרי

 -  -  -  בתי עסק      
 

 -  - 
 -  -  -  סך הכל מסחרי

 
 -  - 

 פרטי
 *-  *-  71  באחריות החברה -מחזיקי כרטיס       

 
 342  -* 

 -  -  -  באחריות הבנקים -מחזיקי כרטיס 
 

 -  - 
 -  -  -  אחר

 
 -  - 

סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 *-  *-  71  אשראי

 
 342  -* 

 -  -  -  בנקים 
 

 -  - 
 *-  *-  71  סך הכל חובות

 
 342  -* 

 ש"ח. יוןמיל 2 -סכום הנמוך מ    *       

  י.**   חובות שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור, אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של  חוב  בעייתה
 

 1122במרס  22הדוחות הספיים ליום 122מרס 2כספיי ו 
 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  - 1ביאור 

 
 

 ח"במיליוני ש

 

 בדצמבר 13 במרס 13

 

3131 3133 3133 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

 201  .21  553  (2בתי עסק )

 22  22  34  הפרשה לנקודות
 0  0  4  הוצאות לשלם

 *-  2  *-  הכנסות מראש

 -  *-  *-  אחרים

 
 562  202  242 

 

  1121 מרסב 22, 1122במרס  22מיליוני ש"ח לימים  0-ו 2, 1יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך בניכוי  (2)
 , בהתאמה.1121בדצמבר  22-ו
 

  מיליון ש"ח. 2-*    מייצג סכום הנמוך מ
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 1122במרס  22ם לתמצית הדוחות הכספיים ליום 

 (3)לפי הוראות המפקח על הבנקיםלימות ההון ה - 4ביאור 

 

     

  

במרס  13
3131 

במרס  13
3133 

בדצמבר  13
3133 

  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(

  

 במליוני ש"ח 

 הון לצורך חישוב יחס ההון: .2
   

 
 111  2.2  331  , לאחר ניכויים2הון רובד 

 
 111  2.2  331  סה"כ הון כולל

 יתרות משוקללות של נכסי סיכון: .1
 

 
 

 
 4.4  4.2  684  סיכון אשראי

 
 4  .  6  סיכון שוק

 
 111  1.2  335  ²סיכון תפעולי

 
 021  022  235  סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 יחס ההון לרכיבי סיכון: .2
 

 
 

 
 11.1 21.2 33.2 לרכיבי סיכון 2יחס הון רובד 

 
 11.1 21.2 33.2 הכולל לרכיבי סיכוןיחס ההון 

 
 0.1 0.1 2.1 יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים

 
 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון

 
 

 
 

 2הון רובד 
 

 
 

 
 111  2.2  331  הון ועודפים 

 
 111  2.2  331  2סה"כ הון רובד 

 
 בדבר "מדידה והלימות הון". 112-122מחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  (2)

 1121בספטמבר  21נעשה לפי הגישה הסטנדרטית. עד ליום  1122במרס  22חישוב דרישת ההון בגין הסיכון התפעולי ליום  (1)
יישמה החברה את גישת האינדיקטור הבסיסי לחישוב דרישת ההון בגין הסיכון התפעולי, וזאת בהתאם להנחיות שניתנו 

 סיכון תפעולי.  –בנושא מדידה והלימות הון  114נקאי תקין מס' בהוראת ניהול ב
 
 

אימץ דירקטוריון החברה מדיניות לפיה יחס הלימות ההון הכולל של החברה לא יפחת  1121בדצמבר  .1ביום 
. כן נקבע כי החברה תשמור כרית הונית בשיעור 22%ויחס הלימות הון הליבה לא יפחת משיעור של  22%משיעור של 

 .2%של 
 
 
  ההון הלימות יעד   .ב
 

 גבוה שהינו ההון ליעד בהתאם הון הלימות רמת להחזיק, וההנהלה הדירקטוריון ידי על שאושרה מדיניות לקבוצה
 וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנקבע ההון יעד. הבנקים על המפקח ידי על שהוגדר כפי הנדרש המזערי מהיחס
 לתאריך .שלה הסיכון ובתאבון הסיכון בפרופיל בהתחשב הנדרשת הנאותה ההון רמת את, הקבוצה לדעת, משקף
 .22% של שיעור על הכולל ההון יחס ויעד 22% של שיעור על הליבה הון יעד עומד הדיווח
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

  התחייבויות תלויות, התקשרויות מיוחדות – 5ביאור 
 

  

 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13 בדצמבר 13 במרס 13 במרס 13

  

3131 3133 3133 3131 3133 3133 

     
 הפרשה להפסדי אשראי 

  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( )מבוקר( )בלתי מבוקר(
מכשירים פיננסיים חוץ  א.

 מאזניים 
      

 

מסגרות אשראי של כרטיסי 
 אשראי שלא נוצלו:

      

 

 4  0  4  2,221  2,112  3,181  האשראי באחריות החברהסיכון 

 
 *-  *-  *-  .2,42  2,221  3,673  סיכון האשראי באחריות הבנק

 

 מיליון ש"ח. 2-*  סכום הנמוך מ
 
 התחייבויות תלויות  .  ב

 

יועציהן כנגד החברה תלויות ועומדות תביעות ודרישות שונות. לדעת הנהלת החברה, בהתבסס על חוות דעת 
 המשפטיים, נכללות בדוחות הכספיים הפרשות נאותות, אם נדרשות.

 להלן מידע בדבר בקשה לאישור תובענה נגד החברה כתובענה ייצוגית אשר לא ניתן להעריך את סיכוייה:
 
 בקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא כרטיס אשראי מתגלגל 

ישורה וניהולה כתובענה ייצוגית עפ"י חוק תובענות התקבלו כתב תביעה ובקשה לא 1121בנובמבר  2ביום 
, אשר הוגשו נגד החברה, כאל ושתי חברות נוספות, בבית המשפט המחוזי במחוז 1114 –ייצוגיות, התשס"ו 

 המרכז.
טענות המבקש הינן הטעיה ומצג שווא באופן בו העמידו המשיבות אשראי ללקוחות באמצעות כרטיסי אשראי 

"YOU". 
בריבית גבוהה באופן חריג  "YOU"ש, המשיבות מעמידות ללקוחות אשראי באמצעות כרטיס לטענת המבק

מהריבית המקובלת במסגרת חשבונות בנקאיים וזאת מבלי לגלות ללקוח כי הן עומדות להעניק לו אשראי שלא 
 ביקש ו1או את גובה הריבית בעבור האשראי אותו העמידו.

הבנקאיות )שירות ללקוח(, הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, עילות התביעה הינן הפרת הוראות חוק 
 חוק הגנת הצרכן וחוק החוזים.

ו1או אשר החזיקו  "YOU"הקבוצה אותה מבוקש לייצג הוגדרה ככל הצרכנים המזיקים בכרטיסי אשראי מסוג 
 ואשר עשו שימוש באשראי המתגלגל. 1114בו מאז השקת הכרטיס בחודש יוני 

 מיליון ש"ח. 211מיד סכום תביעתו לכלל חברי הקבוצה על סך המבקש הע
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 3131במרס  13ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

  פיננסים מכשירים של הוגן שווי - 6ביאור 
 
 
 
 
 
 
 
 

 היררכיית שווי הוגן: .א
 ח"במיליוני ש

 

 3131במרס  13

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
בשוק מצוטטים 

 (3פעיל )רמה 

נתונים נצפים 
משמעותיים 
 (3אחרים )רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 יתרה מאזנית (1)רמה 

 

 )בלתי מבוקר(
 נכסים פיננסיים:

 1  -  -  1  מזומנים ופקדונות בבנקים    

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 831  816  -  -  אשראי, נטו

 52  52  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 875  865  -  1  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:
זכאים בגין פעילות בכרטיסי     

 562  565  -  -  אשראי

 317  317  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 676  673  -  -  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות
 

 

 3133במרס  13

 

 -במדידות שווי הוגן המשתמשות 

 

מחירים 
מצוטטים בשוק 

 (3פעיל )רמה 

נתונים נצפים 
משמעותיים 
 (3אחרים )רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 יתרה מאזנית (1)רמה 

 

 )בלתי מבוקר(
 נכסים פיננסיים:

 1  -  -  1  מזומנים ופקדונות בבנקים    

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 114  124  -  -  אשראי, נטו

 4  4  -  -  פיננסיים אחריםנכסים 

 120  111  -  1  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:
זכאים בגין פעילות בכרטיסי     

 202  221  -  -  אשראי

 .21  .21  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 4.1  442  -  -  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות
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 3131במרס  13הדוחות הכספיים ליום ביאורים לתמצית 
 

 )המשך( פיננסים מכשירים של הוגן שווי - 6ביאור 
 

 )המשך( היררכיית שווי הוגן: .א
 ח"במיליוני ש

 

 3133בדצמבר  13

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
מצוטטים בשוק 

 (3פעיל )רמה 

נתונים נצפים 
משמעותיים 
 (3אחרים )רמה 

נתונים לא 
נצפים 

משמעותיים 
 יתרה מאזנית (1)רמה 

 

 )מבוקר(
 נכסים פיננסיים:

 0  -  -  0  מזומנים ופקדונות בבנקים    

חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 122  111  -  -  אשראי, נטו

 .2  .2  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 121  120  -  0  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:
זכאים בגין פעילות בכרטיסי     

 242  241  -  -  אשראי

 01  01  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 442  421  -  -  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות
 
 

 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  - 7ביאור 
 

 ח"במיליוני ש

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה ביום 

 במרס 13
לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 13ביום 

 

3131 3133 3133 

 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר(
 הכנסות מבתי עסק :

 41  22  35  עמלות בתי עסק   
 0  2  3  הכנסות אחרות

 44  24  36  ברוטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
 -  -  -  בניכוי עמלות למנפיקים אחרים 

 44  24  36  נטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
 בגין מחזיקי כרטיסי אשראי:הכנסות 

 2  *-  *-  עמלות מנפיק   
 11  4  5  עמלות שירות

 2  *-  3  הכנסות אחרות
 11  4  6  סך כל ההכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי 

 11  11  33  סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי
 

    מיליון ש"ח. 2-* מייצג סכום הנמוך מ
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 3131במרס  13הדוחות הכספיים ליום ביאורים לתמצית 
 

 מגזרי פעילות - 8ביאור 
 

 ח"במיליוני ש
 

 :מגזרי החברה הינם מגזר הסליקה ומגזר ההנפקה
 

 

 3131 במרס  13 לשלושה חודשים שהסתיימה ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 )בלתי מבוקר(
    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 33  6  36  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  7  (7) הכנסות עמלות בינמגזרים

 33  31  2  סך הכל 

 33  33  -  הכנסות ריבית, נטו

 *-  *-  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 11  34  2  סך ההכנסות 

    הוצאות:
 4  1  3  הוצאות תפעול

 3  3  -  תשלומים לבנקים

 31  5  5  המיוחס לבעלי מניות החברהרווח נקי 
 
 
 

 

 3133 במרס  13 לשלושה חודשים שהסתיימה ביום

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 )בלתי מבוקר(
 מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:   
 11  4  24  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  0  (0) הכנסות עמלות בינמגזרים

 11  22  .  סך הכל 

 22  22  *-  הכנסות ריבית, נטו

 2  2  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 24  10  .  סך ההכנסות 

    הוצאות:
 0  2  2  הוצאות תפעול

 2  2  -  תשלומים לבנקים

 22  0  0  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 מיליון ש"ח. 2-*   מייצג סכום הנמוך מ
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 3131במרס  13לתמצית הדוחות הכספיים ליום ביאורים 
 

 מגזרי פעילות )המשך(: - 8ביאור 
 

 ח"במיליוני ש
 

 

 3133בדצמבר  13לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 )מבוקר(
    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות:
 11  12  42  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  20  (20) בינמגזריםהכנסות עמלות 

 11  .2  22  סך הכל 

 00  01  2  הכנסות ריבית, נטו

 2  2  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 221  214  21  סך ההכנסות 

    הוצאות:
 24  21  0  הוצאות תפעול

 0  0  -  תשלומים לבנקים

 01  12  20  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
 


