
 

 

 

 4102תוכן העניינים 
 

  

 3 דוח דירקטוריון 

 55 סקירת הנהלה 

 96 דוחות כספיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 4102דוח דירקטוריון 
 

 7 תאור עסקי החברה

 8 התפתחות ההכנסות וההוצאות

 6 ובהתחייבויותהתפתחויות בנכסים 

 04 מיסוי

 04 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 02 מבנה ההון

 05 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם

 45 הוראות באזל

 49 הנדבך השלישי –הוראות באזל

השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים 
 הפיננסיים

 

48 

 46 קווי התפתחות כלכליים עיקריים 

 31 תיאור עסקי החברה בפילוח למגזרי פעילות

 39 מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות

 36 הסכמים מהותיים

 36 חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי

 22 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי 

 25 בנושאים קריטייםמדיניות חשבונאית 

 29 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים

 28 הליכים משפטיים

 28 מצב ההצמדה והתקופות לפירעון של הנכסים וההתחייבויות

 28 פעילות חברות מוחזקות עיקריות

 28 פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים

 26 ביקורת פנימית

 50 ההנהלה והדירקטוריון

 52 בקרות ונהלים לגבי הגילויהערכת 
 

 

 

 



 4102סקירת הנהלה 
 

 

 59 מידע רב תקופתי -מאזן מאוחד 

 57 מידע רב תקופתי -דוח רווח והפסד מאוחד 

 58 שיעורי הכנסה והוצאה מימוניים

 94 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית

 92 מידע רב רבעוני -מאזן מאוחד 

 92 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד 

 95 יו"ר הדירקטוריוןהצהרת 

 99 הצהרת החשבונאי הראשי

 97 וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי דוח הדירקטוריון
 

  



 

 

 4102דוחות כספיים 
 

 

 07 דוח רואי החשבון המבקרים

 07 של החברה מאזן

 07 דוח רווח והפסד של החברה

 07 דוח על השינויים בהון 

 07 דוח על תזרימי המזומנים של החברה

 07 ביאורים לדוחות הכספיים
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 דוח הדירקטוריון
 4102לשנת 
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 חברי דירקטוריון החברה

 

 דוד פרנס, יו"ר                                                

 שלמה בראון    

 יוסי ברסי    

 אמנון גדעון    

 לימור גנות    

 יחזקאל דסקל                                                 

 עמוס עמירן                                                 

 רוני פלד                                                  

 מירלה קובנט ארזי                                                  
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 4102בדצמבר  10דוח הדירקטוריון ליום 
 

הדוחות הכספיים המאוחדים של חברת דיינרס ולפרסם את אשר הוחלט ל, 5172בפברואר  71בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום 
  .5172בדצמבר  17)להלן "דיינרס" או "החברה"( והחברה המאוחדת שלה לשנה שנסתיימה ביום קלוב ישראל בע"מ 

 
 תיאור עסקי החברה

 
 רקע כללי ומבנה הקבוצה –חברת דיינרס 

 
והינה חברה פרטית לפי חוק החברות. החברה עוסקת בתפעול כרטיסי  7521)להלן: "החברה"( נוסדה בשנת דיינרס קלוב ישראל בע"מ 

 .7597 –אשראי ופיתוח פתרונות תשלום ומוצרים פיננסים. החברה הינה "תאגיד עזר" על פי חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 
בשני תחומי פעילות עיקריים המהווים את ליבת פעילותה: הנפקת דיינרס הינה זכיינית של רשת דיינרס קלוב הבינלאומית ופועלת 

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

ל הסכמים נפרדים ובלתי תלויים )בין בהסכמים ישירים, ובין בעקיפין )מחזיק הכרטיס(, אשר קשורים בינם לבין עצמם, במערכת ש
כיון ביחס למותג כרטיס האשראי(. מערך ההתקשרויות האמור, מהווה ימכוח חברותם של הסולק והמנפיק בארגון הבינלאומי מעניק הז

 ות כרטיסי אשראי.את התשתית להעברת המידע הרלוונטי לשם הסדרת התשלומים בעסקאות שתמורתן שולמה באמצע
הכנסות החברה מורכבות בעיקר מעמלות הנובעות מתפעול כרטיסי אשראי ומתן פתרונות תשלום וכן מהכנסות מימון מאשראי 

 המשולמות על ידי לקוחותיה. החברה מחזיקה בחברת דיינרס מימון בע"מ, ופועלת למתן חלק מהשירותים ללקוחותיה באמצעותה.  
 

 :המתאר את שלבי העסקה בכרטיס אשראילהלן תרשים גרפי 
 

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

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

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

הצרכן הישראלי מחזיק מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל משתמשים בכרטיסי אשראי כאמצעי תשלום, כאשר  51%-להערכת החברה, כ
אלף  11 -מיליון כרטיסים. כמו כן, כ 9.5-היו בישראל כ 5172צמבר בד 17כרטיסי אשראי בארנקו. להערכת החברה, ביום  5.1-בממוצע כ

  בתי עסק ורשתות בישראל מאפשרים רכישות באמצעות כרטיסי אשראי.
 

 השליטה בחברה
 

-עובר למועד פרסום הדוחות הכספיים בעלת השליטה בחברה הינה חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ )להלן: כאל(, המחזיקה ב
מחזיקות במניות כן, -מרווחי החברה. כמו 27%-ערך נקוב כל אחת של החברה, המקנות זכויות לש"ח  7מניות רגילות בנות  2,711

ש"ח ערך נקוב כל אחת של  7מניות רגילות בנות  1,612-ו 7,552-ריבוע כחול ישראל בע"מ בהחברה דור אלון פינננסים בע"מ ואלון 
   מרווחי החברה, בהתאמה. 16.12%-ו 75.52%-החברה, בהתאמה, המקנות זכויות ל

סולק

בית עסק

עמלה צולבת

 עמלת

בית עסק

תמורה

 תמורה

שרותיםמוצרים/

 תמורה

 מחזיק כרטיס

מנפיק
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 ההכנסות וההוצאותהתפתחות 
 

 :ים בשניםסילהלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי ההכנסות, ההוצאות וההפרשה למ
 
 

 
4102 4101 4104 

 018  015  016  סה"כ הכנסות
 99  57  52  מעסקאות בכרטיסי אשראי

 25  21  27  הכנסות ריבית, נטו
 7  7  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 81  71  80  סה"כ הוצאות
 1  (1) 2  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 76  72  71  תפעול
 51  51  12  מכירה ושיווק

 7  7  7  הנהלה וכלליות
 5  5  5  תשלומים לבנקים

 59  52  72  דמי ניהול

 79  57  57  הפרשה למסים על הרווח

 21  20  12  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 
 

 התפתחות משנה לשנה
 

 תהמוסבר 7.1%בשיעור של  עליה - 5171שנת מיליון ש"ח ב 712 מיליון ש"ח לעומת 716 בסך של 5172 תנהסתכמו בש הכנסות החברה
 כדלקמן:

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח  57 עומתלמיליון ש"ח  52 בסך של 5172בשנת הסתכמו הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  .7
.2.2%בשיעור של  עליה, אשתקד

ד, ירידה המקבילה אשתקתקופה ן ש"ח במיליו 21לעומת יליון ש"ח מ 27 בסך של 5172בשנת  מוהסתכ הכנסות ריבית, נטו .5
.2.2% בשיעור של

בשיעור של  עליה -מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד  11 מיליון ש"ח לעומת 97 בסך של 5172הסתכמו בשנת  הוצאות החברה
 כדלקמן: תהמוסבר 75%

 בתקופה המקבילה אשתקד. ש"חמיליון  1 של הכנסהעומת ל ש"ח,יליון מ 2 של בסך 5172הסתכמו בשנת  - הפסדי אשראי בגיןהוצאות  .7
 .76%בשיעור של  עליהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  72 , לעומתמיליון ש"ח 71 בסך של 5172הסתכמו בשנת  - הוצאות תפעול .5
בשיעור  עליהמיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  51 עומתל ש"ח,מיליון  12 בסך של 5172הסתכמו בשנת  - הוצאות מכירה ושיווק .1

 .59%של 
 , בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.מיליון ש"ח 5 בסך של 5172הסתכמו בשנת  -תשלומים לבנקים  .2

 

 ש"ח, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.מיליון  57 בסך של 5172הסתכמה בשנת הפרשה למיסים 
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 )המשך( ההכנסות וההוצאותהתפתחות 
 

 רווח ורווחיות
 

 - 5171שנת מיליון ש"ח ב 27 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של 12  בסך של 5172הסתכם בשנת המיוחס לבעלי מניות החברה  הרווח הנקי
 .71%בשיעור של  ירידה

 
 .5171שנת ש"ח ב 2,151 ש"ח, לעומת 1,215 -הסתכם ב 5172בשנת  הרווח הנקי למניה

 
 .5171בשנת  79.9% שנתי, לעומת על בסיס 72.51% הגיעה לשיעור של 5172בשנת התשואה להון 

 
 התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות

 
 עליה, 5171בדצמבר  17יום במיליון ש"ח  917 מיליון ש"ח, לעומת סך של 7,129 בסך שלהסתכם  5172בדצמבר  17ליום  סך כל המאזן

 .51%בשיעור של 
 

 :בדצמבר 10ליום  להלן התפלגות המרכיבים העיקריים בסעיפי המאזן העיקריים
 

 
4102 4101 

 810  0,158  סך כל הנכסים
 156  7,127  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 591  881  סך כל ההתחייבויות
 229  129  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 420  075  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 

נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק הכרטיס  םבמועד ביצוע העסקה באמצעות כרטיס אשראי לחברה הסולקת נוצרי
נכס בגין חוב מחזיק הכרטיס או הבנק המנפיק והתחייבות כלפי החברה  לחברה המנפיקה נוצרים. עסקהוהתחייבות כלפי בית 

 הסולקת.
 

 התפתחות משנה לשנה
 

די שנה. הגידול בשימוש בכרטיסי אשראי נובע הן מגידול בהיקף יהמבוצעות בכרטיסי אשראי עולה באופן עקבי מהיקף העסקאות 
העסקאות )הנובע מגידול באוכלוסייה ומכניסת אוכלוסייה צעירה אשר רגילה לעשות שימוש בכרטיסי אשראי כחלק מתרבות הצריכה( 

 חרים. והן מגידול הבא על חשבון עסקאות באמצעי תשלום א
 

מיליון ש"ח  156 יליון ש"ח, לעומתמ 7,127 בסך של 5172 בדצמבר 17יום הסתכמה ב , נטויתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 .17%של בשיעור  עליה, 5171בדצמבר  17יום ב
 

 17יום מיליון ש"ח ב 229 מיליון ש"ח, לעומת 129 סך שלב 5172בדצמבר  17יום הסתכמה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי היתרת 
 .12% שלבשיעור  עליה, 5171בדצמבר 

 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 
, 5171בדצמבר  17יום במיליון ש"ח  222 מיליון ש"ח, לעומת 216 -היתרה הסתכמה ב 5172בדצמבר  17ביום  - אשראי לאנשים פרטיים

 מזה: .79% בשיעור שלעליה 
בדצמבר  17מיליון ש"ח ביום  769 מיליון ש"ח לעומת  575 בסך של 5172בדצמבר  17הסתכמה ביום  – חייבים בגין כרטיסי אשראי יתרת .7

 .Flycard. הנובעת בעיקר מגידול במחזורי העסקאות בשל השקת מועדון 11%, עליה בשיעור 5171
, 5171בדצמבר  17מיליון ש"ח ביום  591 מיליון ש"ח לעומת 171 בסך של 5172בדצמבר  17הסתכמה ביום  – יתרת אשראי נושא ריבית .5

 .71%עליה בשיעור 
 

מיליון ש"ח ביום  127 מיליון ש"ח, לעומת  215 בסך של 5172בדצמבר  17הסתכמו ביום  –חייבים בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים 
  .21%, עליה בשיעור 5171בדצמבר  17
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 )המשך( התפתחויות בנכסים ובהתחייבויות
 

בדצמבר  17מיליון ש"ח ביום  79 מיליון ש"ח, לעומת 75 -ב 5172בדצמבר  17יתרת ההפרשה הסתכמה ביום  - הפסדי אשראיהפרשה ל
 .2.6%בשיעור של עליה   ,5171

 
 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 
מיליון  156 בסך שלמיתרת זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והסתכמו  51.7% וויה י עסקבתהתחייבויות ל 5172בדצמבר  17ביום 

 , הנובעת בעיקר מגידול במחזור העסקאות.12%בשיעור של של  עליה, 5171בדצמבר  17מיליון ש"ח ביום  216 ש"ח לעומת
 
מיליוני  16 בסך שלעל ידי החברה. יתרת הניכיון הסתכמה  שנסלקו יתרת ניכיון שוברים לבתי עסקהתחייבות לבתי עסק הינה בניכוי ה

 .5171בדצמבר  17יום במיליון ש"ח  11 לעומת 5172בדצמבר  17ש"ח ליום 
 
 

 נתונים כמותיים של הפעילות העיקרית של החברה
 

 )באלפים(אשראי מספר כרטיסי 
 

 :4102בדצמבר  10מספר כרטיסים תקפים ליום 
 

 

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 028  27  010  כרטיסים בנקאיים

 024  20  010  כרטיסים חוץ בנקאיים

 491  88  414  סה"כ
 
 

4101בדצמבר  10מספר כרטיסים תקפים ליום 

 

 כרטיסים פעילים
כרטיסים לא 

 סה"כ פעילים

 712  22  51  כרטיסים בנקאיים

 712  15  52  כרטיסים חוץ בנקאיים

 565  92  792  סה"כ
 
 
 (מיליוני ש"ח)בהאשראי המונפקים על ידי החברה יסי עסקאות בכרטר חזומ

 

 

 בדצמבר 10לשנה שנסתיימה ביום 

 
4102 4101 

 5,922  1,118  כרטיסים בנקאיים

 7,161  0,872  כרטיסים חוץ בנקאיים

 2,679  5,404  סה"כ
 

באמצעות הכרטיס וחיובים בגין עסקאות בתשלום נדחה, בניכוי הזיכויים בהם זוכה הבנק או כולל עסקאות שבוצעו  -"מחזור עסקאות" 
זוכו לקוחותיו בגין השימוש בכרטיסי האשראי במשך אותה תקופה ועמלות שנגבו עבור הבנק או עבור החברה. מחזור העסקאות אינו 

 כולל משיכת מזומנים ממכשירי בנק אוטומטיים בישראל.
 כרטיסי אשראי המונפקים על ידי החברה שלא במשותף עם הבנקים. -י חוץ בנקאיים" "כרטיסי אשרא

 .ובאחריותם כרטיס אשראי המונפק במשותף עם הבנקים שבהסדר -"כרטיס אשראי בנקאי" 
 כרטיס אשראי בתוקף שאינו חסום.  -"כרטיס תקף"  

 האחרון.לפחות פעולה אחת ברבעון בו  הצעוכרטיס אשראי שב -"כרטיס פעיל" 
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 מערכות מידע ומחשוב
 

כללי
החברה, על בסיס הסכם ההתקשרות מערכות המידע והבקרה מצויות בליבת הפעילות ומהוות את עמוד השדרה עליו מתבססת פעילות 

 עם כאל.
על מחשבי איטניום. ותומבוסס VMSהמערכות הליבה מבוססות על פלטפורמת 

 
אפליקציה שירותים ישירים ללקוח ניתנים באמצעות: מענה קולי ממוחשב, אתר אינטרנט שיווקי, אתר פעולות ללקוחות ובתי עסק, 

שירותים אלה מתממשקים למערכות הליבה של החברה, לצורך . בעמדות מכירה CalNetעמדות ייעודית ללקוחות למכשירים ניידים ו
 קבלה ועדכון נתונים.

 גבוהים של אבטחת מידע. טיםחיצוניות למערכות החברה מוגנות בסטנדרגישות 
 

כדי  ר,דשנתי להחלפה ושדרוג מערכות מיושנות והקמת תשתיות עדכניות, בקצב השקעות מוג-, מיושם מתווה רב5171החל משנת 
 לייעל, לשדרג, לייצב ולהפחית סיכון בכל מערכות המחשב שתומכות בתחומי העסקים.

 
 .אבטחת המידע לנושא ניהול מערכות כרטיסי אשראי( בתחום)תקן בינלאומי  PCI-DSSקיימת תכנית רב שנתית ליישום תקןכמו כן מת

תלות ואין לה  ונים בתחום מערכות המידע ופיתוחןנעזרת במגוון רחב של ספקים מהארץ ומהעולם, בהתאם לנושאים הש החברה
 תים, האחסון, התקשורת ומערכת האישורים.לארבעה ספקים בתחומי השרמהותית בספקים, פרט 

 פעילויות עיקרית בשנתיים החולפות
תמיכה במערכות הליבה  יםמבטיחאשר איטניום  HPמסוגלשרתים  ,אלפא HPמסוגהושלמה החלפת שרתי הליבה  – איטניום .7

.5151עד לשנת 
ומודול  (Switch)הושלמו הטמעה ועליה לאוויר של מערכת תקשורת מקוונת מול גורמי חוץ  – SWITCH -ו מערכת אישורים .5

, אשר נרכשה לאחרונה ע"י חברת ALARIC"אישורים" עבור בקשות אישור צד סולק. היישום מבוסס מוצר מדף של חברת 
NCR אישור, חסימות, שפעול וכיו"ב(, . המערכת מאפשרת גמישות ביישום לוגיקה עסקית במענה למסרים מקוונים )בקשות

וכן  תמיכה בקצבי פעילות גבוהים תוך שיפור הזמינות.
 הקרובות יושלם המעבר והמערכת צפויה לשרת גם את צד המנפיק )מחזיקי כרטיסים(.תיים בשנ

שירות לקהל  קהמעני החברה הושלמה הסבה טכנולוגית משמעותית של מערכת הסיבל, המערכת המרכזית שבאמצעותה – שדרוג סיבל .1
 לקוחותיה.

 .9.7.7.1, לגרסה חדשה בטכנולוגיה מתקדמת, גרסה 6.5ההסבה בוצעה מגרסת מערכת ישנה, גרסה 
הושלם שדרוגה של מערכת התקשורת המחשובית ובוצעה סגמנטציה מלאה של הרשת,  5171במהלך  –מערכת התקשורת  .2

והסייבר. PCI -כחלק מההיערכות לנושאי ה
PCIוצעה הוכחת ישימות והושלמה אבן דרך ראשונה ביישום טוקניזציה כפתרון לעמידה בדרישות תקן ב –טוקניזציה  .2

.EXADATAע"י שילוב תשתית איחסון  Biשדרוג יכולות ה  .6
יושמו מגוון אפליקציות דיגיטליות חדשניות.  .1
שנשלחת לנייד.שופרו מנגנוני הזדהות לקוחות מול הערוצים המקוונים ע"י שימוש בסיסמה חד פעמית  .9
ExaData-ו Informaticaמבוסס בפרויקט מאגר תנועות חדש, שלב ראשון,  הושלם .5

 כולל הכשרת צוותי פיתוח. ע"ג פלטפורמה חדשה מבוססת  ה של מערכת לניהול הזמנת דיווחיםהושלמה הקמת .71
  

 אבטחת מידע
 והשלכותיה האחרונות בשנים העצומה הטכנולוגית ההתפתחות נוכח וגוברת הולכת המידע טכנולוגיית ושרידות זמינות של חשיבותה

 מוצרים לעומת המידע טכנולוגיית במוצרי השימוש היקפי ולנוכח ובתדירותם בחומרתם המתגברים הסייבר איומי נוכח, החברה על
על מנת להבטיח את  משאבים רבים המרכזי ומשקיע יעדרואה בשמירה על המידע ואבטחתו  החברה. אשר על כן, אנושית המופעלים

 .ההמידע שברשות
, הועובדיה לקוחותי ושל החברה של המידע ובסודיות בפרטיות פגיעה הם המידע באבטחת בפגיעה הכרוכים העיקריים הסיכונים

 על במידע עוין שימוש ,(הלן)ראו "ניהול סיכוני טכנולוגית המידע" בפרק "החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם" ל סייבר איומי התממשות
חברה ה בעסקי פגיעהוכן  והמידע המערכות ושרידות בזמינות פגיעה, במערכת השוכנים נתונים שיבוש, המערכת משתמשי ידי

 .השל ובמוניטין
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 ניהול הוראות, המחשבים חוק, ותקנותיו הפרטיות הגנת חוק ובהן שונות דין להוראות בהתאם ומוכוונת מוסדרתחברה ב המידע אבטחת
, ובדירקטוריון הבנק בהנהלת שאושרה, מידע אבטחת מדיניות, תקנים, 121 מספר הוראה ובמיוחד הבנקים על הפיקוח של תקין בנקאי
SOX ו-BASEL . 

 .והדירקטוריון הבנק הנהלת ידי על שאושרה, אסטרטגית לתוכנית בהתאם מיושמת המידע אבטחת פעילות
 מיושמים ובעקבותיהם, פריצה ומבדקי סיכונים סקרי המתחייבות בתדירויות מתבצעים, 121 להוראה ובהתאם הסיכונים למתאר בהתאם

 .מתחייבים ודיווחים הפחתה צעדי
 

 רכוש לא מוחשי
 

 רישיונות וזיכיונות
Dinersכיון בלעדי בישראל לשימוש במותג "דיינרס" מאת ידיינרס הנה בעלת ז Club International Ltd  לתפעול שירותי הנפקה

 וסליקה של כרטיסי דיינרס בישראל.
 

 מאגרי מידע
 

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

 מיסוי
 

 כללי
 

)בשנים  ת במס חברות בישראלולפיכך חייב( ""חוק מע"מ –)"להלן  7512-כ"עוסק" לעניין חוק מס ערך מוסף התשל"ה ההחברה הוגדר
כמוסד  דיינרס מימון הוגדרה. (56.2%ואילך עומד שיעור מס החברות על  5172ומשנת  52%עמד שיעור מס החברות על  5175-5171

בספטמבר  7)מיום  5171ביוני  5, החל מיום מהרווח 79%מס רווח בשיעור של גם  המוטל על פעילות ולפיכךכספי לעניין חוק מע"מ 
 (.76% - 5175באוגוסט  17ועד ליום  5171בינואר  7ומיום  71%שיעור מס הרווח עמד על  5171ביוני  7ועד ליום  5175

 

 שינוי חקיקה בתחום המס
 

ת הכספיים.לדוחו 75לפרטים בדבר שינויי חקיקה בתחום המס ראה ביאור   

 מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם

 בישראל III באזל לאימוץ היערכות

 "III באזל" בנושא תקין בנקאי ניהול להוראות תיקון
 
 לכללי תיקונים הכוללת, 577-ו 519, 512-517' מס תקין בנקאי ניהול להוראות תיקונים הבנקים על המפקח הפיץ 5171במאי  11 ביום 

 באזל ועדת במסמך שנכללו העקרונות את להטמיע המיועדות חדשות והנחיות"(,  באזל" כללי) ההון תהלימו בנושא הקיימים המדידה
 :להלן כמפורט", הסיכון כיסוי" ולחיזוק", ההון בסיס" איכות לשיפור בעיקר המתייחסים"(,  באזל כללי) 5171 דצמבר בחודש שפורסם

 וקרנות עודפים, מניות הון: בעיקר יכללו והם" ראשון רובד"ב ההון במסגרת שיכללו הון במרכיבי להכרה הקריטריונים הוחמרו -
 (;מניות על פרמיה ותרבל) הון

 לאחר רק מוקדם בפדיון אותם לפדות שניתן) צמיתים הוניים חוב מכשירי שיכלול", נוסף ראשון רובד: "נוסף הון רובד נוסף -
 ספיגת"ל מנגנונים הכוללים, (הבנקים על מהמפקח מוקדם אישור לקבלת ףוובכפ, הנפקתם ממועד לפחות שנים חמש שחלפו

  :לרבות", הפסדים
 של אוטומטית והמרה, המנפיק הבנקאי התאגיד של הבלעדי דעתו שיקול לפי, במכשיר למחזיקים ריבית תשלומי הפסקת -

 .המפקח דרישת לפי או מסוימות מוגדרות בנסיבות למניות החוב מכשיר
 לאחר או, 1% של לשיעור מתחת ירד", ראשון ברובד העצמי ההון" שיחס עת בכל, למניות החוב מכשיר של אוטומטית המרה -

 המנפיק הבנקאי התאגיד יציבות לשמירת הכרחית למניות החוב מכשיר המרת לפיה, הבנקים על המפקח הודעת שהתקבלה
 "(.קיימות אי" אירוע)

 ההון ובהתאם"(, עליון שני רובד"-ו" שני רובד" )"השני רובד"ב ההון סוגי שני בין",  באזל כללי"ב הקיימת האבחנה בוטלה -
 התאגיד ידי על שהונפקו הוניים חוב במכשירי להכרה הקריטריונים הוחמרו, בנוסף. בלבד אחד רובד יכלול השני ברובד

 :כלהלן, "השני ברובד הון מרכיבי"כ, הבנקאי
, הנפקתם ממועד שנים חמש שחלפו לאחר רק מוקדם לפדיון ניתנים ויהיו לפחות שנים חמש של לתקופה יונפקו המכשירים -

   .הבנקים על המפקח של מוקדם לאישור בכפוף
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" הראשון ברובד העצמי ההון יחס"ש עת בכל למניות אוטומטית המרה שיאפשרו", הפסדים ספיגת"ל מנגנונים יכלול המכשיר -

 לשמירת הכרחית למניות החוב מכשיר המרת לפיה, הבנקים על המפקח הודעת שנמסרה לאחר או, 2% של לשיעור מתחת ירד
 "(.קיימות אי" אירוע) המנפיק הבנקאי התאגיד יציבות
 אשראי להפסדי הפרשה"ה יתרת את גם" השני רובד"ב ההון מרכיבי במסגרת לכלול הבנקאיים לתאגידים יותר, מאידך

 כהגדרתם, אשראי סיכוני בגין המשוקללים הסיכון מנכסי 7.52% של בשיעור לתקרה בכפוף" )קבוצתי בסיס על המחושבת
 (.בהוראות

 :לרבות, הראשון ברובד מההון שינוכו נוספים מרכיבים ונוספו, ההון אמצעי בגין הפיקוחיות ההתאמות הוחמרו -
 .נגזרים מכשירים בגין התחייבויות של ההוגן בשווי שנכללו( )החברה  של האשראי סיכוני בגין חשבונאיות התאמות -
 .הבנקאי התאגיד של העתידית הרווחיות על מתבסס שמימושם לקבל נדחים מסים -
 עד) הראשון ברובד מההון 71% על העולה, עיתוי מהפרשי שנוצרו, לקבל נדחים המיסים יתרת את המהווה" נדחים מסים עודף" -

 (.הראשון ברובד מההון 72% על העולה החלק – 5179 בינואר 7 ליום
 .75.2%-ב שיסתכם משוקללים סיכון לנכסי כולל מזערי הון יחס ייקבע -
 להחמרת הנוגע בכל – הוראהב שנכללו החדשות ההנחיות של הדרגתי אימוץ שיאפשרו" מעבר הוראות" כוללת ההוראה -

 :כלהלן, מההון ולניכוי, בהון להכרה הקריטריונים
 7 מיום החל במלואן ויאומצו"( המעבר תקופת: "להלן) 5176-5172 בשנים בהדרגה יופעלו", נדחים מסים עודף" לניכוי הדרישות -

 בחלקו והכרה(, בהוראה כהגדרתו" )הנדחים המיסים עודף"מ בלבד מסוים חלק ניכוי יכלול ההדרגתי האימוץ. 5171 בינואר
 ".סיכון נכס"כ האחר

 רובד"ב הון במרכיב להכרה בקריטריונים עומדים אינם, בעבר הבנקאיים התאגידים ידי על שהונפקו ההתחייבות שכתבי מאחר -
 ריוניםהקריט של הדרגתי לאימוץ מנגנון, המעבר בהוראת נקבע, (הפסדים לספיגת מנגנון כוללים שאינם מכיוון" )השני

 התחייבות כתבי – לפיו"(, המעבר תקופת: "להלן) 5155-5172 בשנים שיופעלו, אלה ההתחייבות כתבי לגבי פיקוחי בהון בהכרה
 .המעבר תקופת בתום המלא םלביטול עד, ופוחתים הולכים בשיעורים, המעבר בתקופת" השני ברובד הון"כ בחלקם יוכרו אלו

 .5172 בינואר 7 ביום לתוקף נסונכ להוראות התיקונים
 

 .לעיל" ההוניים האמצעים" ראו, החדשות ההוראות אימוץ השפעת בעניין חברהה תכהער זה ובכלל, נוספים לפרטים
 ג' לדוחות הכספיים. 5ראו ביאור  IIIלפרטים אודות השפעת יישום לראשונה של הוראות באזל 
 למצוא באתר האינטרנט של החברה:פרטים נוספים אודות מכשירי ההון שהנפיקה החברה ניתן 

 IL/Cal/CalServices/About/Pages/FinancialReports.aspx-online.co.il/he-https://www.cal. 
 

 שנקבע ביעד חברה עמדהה .72%יעד הון כולל בשיעור של נקבעו  החברה החלטת דירקטוריוןבמסגרת . מדיניות הון לתקופת ביניים
 .כאמור

 
 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה

 
אלון. מהון המניות של דיינרס לקבוצת  25%הושלמה עסקת מכירת מניות דיינרס. במסגרת העסקה מכרה כאל  5116בדצמבר  79ביום 

 .YOUת רווחי החברה בין השותפים בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון בעסקה זו הותנתה חלוק
 

אלון  בין כאל לבין הסכם 5177 אוגוסט, נחתם בחודש YOUבמסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון 
( בע"מ, דור אלון פיננסים בע"מ ומועדון 7599ישראל בע"מ, מגה קמעונאות בע"מ, דור אלון אנרגיה בישראל )רבוע כחול החזקות ב

ההסכם עיגן את המשך . חברהדור אלון )להלן במשותף: "קבוצת אלון"( בנושא המשך הבעלות המשותפת ב –לקוחות רבוע כחול 
המסמך התווה מחדש את חלוקת רווחי דיינרס כך . 5172עד תום שנת  YOUהסכם מועדון האריך את וכן  חברההפעילות המשותפת ב

 מהון המניות של דיינרס נמכרו לקבוצת אלון.  25%. ע"פ מסמך ההסכם, YOUשלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון 
 . 5177ביולי  7ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום 

 
 מרכיבי הון

 

 7 מיום החלשנכנסו בהדרגה , III באזל לכללי בהתאם נמדדו, להלן המובאים, 5172 בדצמבר 17 ליום הרגולטורי ההון מרכיבי :כללי
 .5172 בינואר

 
  

https://www.cal-online.co.il/he-IL/Cal/CalServices/About/Pages/FinancialReports.aspx
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 )המשך( מצב האמצעים ההוניים של החברה והשינויים בהם
 

בשיעור של  ירידה, 5171בדצמבר  17מיליון ש"ח ביום  527 מיליון ש"ח, לעומת סך של 712 הסתכם בסך של 5172בדצמבר  17ליום  ההון
 .5172בספטמבר  11מיליון ש"ח ביום  711הקיטון בהון נובע מחלוקת דיבידנד בסך  .51%

 
 .5172בינואר  7ביום  56.1%לעומת  76.2% שיעור שלל גיעה עפ"י הוראת באזל  5172 בדצמבר 17ליום לרכיבי סיכון  7רובד  יחס ההון

 .5172בינואר  7ביום  56.5%לעומת  71.2% שיעור שלל גיעה עפ"י הוראת באזל  5172 בדצמבר 17סיכון ליום יחס ההון הכולל לרכיבי 
 17ביום  56.1%לעומת  76.5%הגיע לשיעור של  ע"פ הוראות באזל  5172בדצמבר  17יחס הלימות ההון הראשוני לרכיבי סיכון ליום 

 לדוחות הכספיים. 5נוספים, ראה ביאור . לפרטים 5171בדצמבר 
 
 

הלימות הון וצעדים מתקנים
 

הלימות ההון לפי הוראות  -בדוחות הכספיים  5ראה ביאור ) 75.2% הינו יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים
 .(המפקח על הבנקים

  .72%דירקטוריון החברה החליט כי החברה תקיים יחס הלימות הון מינימלי בשיעור של 
 

 דיבידנדים 
 

 . 5172בר ספטמב 11מיליון ש"ח ביום  711החברה חילקה דיבידנדים בסך של 
 .5172בדצמבר  17לא חולקו דיבידנדים נוספים בשלוש השנים שקדמו ליום 

 
 

 מבנה ההון
 

 

 ליום

 
 **4101בדצמבר  10 ***4102בדצמבר  10

 
 במיליוני ש"ח 

 0הון רובד 
 *-  *-  הון  מניות  

 52  42  פרמיה
 571  050  עודפים

 527  075  הון כולל כשיר
 

מיליון ש"ח. 7-*       מייצג סכום הנמוך מ  
 .**     מחושב ע"פ הוראות באזל 
 .***    מחושב ע"פ הוראות באזל 
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 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

 החברהפרופיל הסיכון של 
 פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים. ההשפעות החיצוניות העיקריות להן חשופה הקבוצה:החברה פועלת במגוון רחב של פעילויות 

 בשנים האחרונות ניכרת מגמה של ריבוי דרישות דין ורגולציה בארץ ובעולם, לרבות תחולה  .שינויים רגולטורים
אקסטריטוריאלית של הדין, בעיקר בתחומי הציות ואיסור הלבנת הון, המגבירים את חובות הגילוי והדיווח של התאגידים 

ד השינויים הרגולטוריים השונים, ניכרת הבנקאיים ומחייבים היערכות תשתיתית והטמעה של השינויים בקרב העובדים. לצ
מגמה של הגברת האכיפה בתחומים שונים )דיני עבודה, הגבלים עסקיים, הגנת הפרטיות ועוד(. החברה פועלת באופן ממוקד 

 לשיפור תרבות הציות ווידוא עמידה בדרישות הדין והרגולציה; 
 ולעמידה ביחס הון ליבה מינימלי שלא יפחת מ ת באזל הנחיות הפיקוח ליישום הוראו .דרישות ההון מהמערכת הבנקאית-

, מהוות אתגר לכלל המערכת הבנקאית וצפויות להשפיע על יכולת המערכת הבנקאית, ובכלל זה 5172בינואר  7, החל מיום 5%
 החברה, בפיתוח פעילות עסקית הכרוכה בגידול של היקף נכסי הסיכון;

 זורי מחייב את החברה בהיערכות להתמודדות עם תרחישי קיצון וחיזוק התהליכים המצב הגיאופוליטי הא .המשכיות עסקית
הליך של זיהוי והערכה של גורמי הסיכון  החברהלהמשכיות עסקית. בנוסף לגורמי הסיכון הרוחביים המפורטים להלן, מבצעת 

 .החברההעיקריים והייחודיים להם חשופה 
 

 מדיניות ניהול הסיכונים ומטרתה
הול הסיכונים שגיבשה החברה, משקפת ומיישמת את רוח ההנחיות והכללים שפורטו במסמך הוראות באזל ובהוראות תפיסת ני

הפיקוח על הבנקים בעניין. תפיסה זו מעוגנת בסדרה של מסמכי תשתית ומסמכי מדיניות לניהול הסיכונים השונים, אשר אושרו על ידי 
שתית הכוללת לניהול הסיכונים בחברה. תפיסה זו כוללת התייחסות נרחבת להיבטי דירקטוריון החברה ואשר מטרתם להתוות את הת

הממשל התאגידי של ניהול הסיכונים, לרבות תפקידי הדירקטוריון, ההנהלה הבכירה והגדרת סמכות ואחריות של הגורמים 
ונים לזיהוי, מדידה, הערכה, בקרה, ניטור המשתתפים בתהליכי ניהול הסיכונים. כמו כן, מסמכי המדיניות מגדירים את הכלים והמנגנ

 ודיווח על החשיפה לסיכונים, לרבות התיאבון לסיכון ותרחישי קיצון.
מסמכי המדיניות לניהול  מסמכי מדיניות ניהול הסיכונים עקביים עם הרגולציה המתפתחת בתחום ניהול הסיכונים והמציאות העסקית.

תכניות העבודה ומגבלות התיאבון לסיכון, מהווים את הבסיס לגיבוש מסמכי מדיניות סיכונים בשילוב עם האסטרטגיה הקבוצתית, 
 פרטניים וכן להסדרת תחומי האחריות והסמכויות של פונקציות הבקרה השונות, בנהלי עבודה מחייבים.

הדיווח והבקרה  ,הניטור ,החברה פועלת בתהליך מתמשך להטמעת המבנה הארגוני לניהול הסיכונים והסדרת תהליכי הזיהוי, הפיקוח
אחר ניהול הסיכונים והחשיפות ומעקב אחר פרופיל הסיכון של החברה במסמכי המדיניות ובנהלים תומכים, המגדירים את האחריות 

 השונים והפונקציות הארגוניות הפועלות מתוכם. ההגנה קוויוהסמכות של 
 

והערכת  אמידתלכלים )מודלים( ולתשתיות שגובשו בחברה, לצורך  מסמכי המדיניות השונים מהווים מסגרת תומכת למתודולוגיות,
הסיכונים השונים ומגדירים את תהליכי הבקרה המשמשים, להערכת החשיפות ופרופיל הסיכון של הקבוצה, תוך בחינה ווידוא נאותות 

ל של הסיכונים באמצעות מודלים ההון כנגד סיכונים אלה. במסגרת זו ראוי לציין שימוש בכלים כמותיים שונים המאפשרים ניהו
סטטיסטיים מגוונים )כגון מודלים לדירוג חבות של לווים וכדומה( וכן במתודולוגיות וכלים איכותיים שמאפשרים תהליך סדור ושיטתי 

ימוש חברה שהשל זיהוי, הערכה וניטור אחר התפתחות הסיכונים והחשיפות. לצד הכלים המשמשים לניהול השוטף של הסיכון, עושה 
 בתרחישים שונים, על מנת לבחון את החשיפה לסיכונים בתרחישים שונים ובמצבי קיצון שונים, כמפורט להלן.

השיטות ונהלי העבודה בתחום ניהול הסיכונים, נבחנים ומתעדכנים מעת לעת, בהתאמה לשינויים בסביבה העסקית, הפנימית 
 והרגולטורית.

 
 הגורמים המעורבים בניהול הסיכונים -הסיכונים מבנה וארגון פונקציות ניהול 

 
Enterpriseהכולל ) מודל ניהול הסיכונים -מודל ניהול הסיכונים  Risk Management Model ,אשר אומץ על ידי החברה והקבוצה )

נועד ליצור איזון בין קווי הגנה נפרדים הקשורים בניהול הסיכונים ולהגדיר את הקשרים והזיקות ביניהם. הגורמים המעורבים בניהול 
בניהול הסיכונים:  הסיכונים כוללים את הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים, ההנהלה וכן את שלושת קווי ההגנה הקשורים

( הביקורת הפנימית. מודל ניהול הסיכונים נכלל במסגרת 1( הגורמים האחראים לניהול סיכונים בלתי תלוי; )5( נוטלי הסיכונים; )7)
מסמך יסוד לניהול סיכונים המאושר בדירקטוריון אחת לשלוש שנים או בהתאם לשינויים מהותיים בפעילות החברה. המסמך קובע את 

האם  חברת, העקרונות המנחים את ניהול הסיכונים, הגופים השותפים בתהליכי הליבה של ניהול הסיכונים, וממשקי העבודה עם החזון
 בתחומי ניהול הסיכונים. 
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 )המשך( ניהולם ודרכי לסיכונים החשיפה
 

דירקטוריון החברה נושא באחריות העליונה לקביעת מודל ומדיניות ניהול הסיכונים בחברה ולפיקוח על יישומם,  - דיינרסדירקטוריון 
של החברה; קביעת יעדי ההון שלה; קביעת התיאבון לסיכון כחלק מתכנון השימוש בהון  ההוןבכפוף להוראות הדין. בכלל זה: הלימות 

; קביעת מדיניות לניהול הסיכונים; קביעת האסטרטגיה והמדיניות העסקית המבטיחה ואישור המגבלות לסיכונים הנגזרות מהתיאבון
עמידה במגבלות התיאבון לסיכון; כינון המבנה הארגוני ותהליכי הליבה של ניהול הסיכונים )כמוגדר במדיניות(; פיקוח ובקרה על 

 החשיפה לסיכונים ואופן ניהולם.
 

)ניהול הסיכונים, הייעוץ המשפטי, האם לניהול סיכונים ובגורמים שונים בהנהלת החברה  הדירקטוריון נעזר בוועדת הדירקטוריון
 הביקורת הפנימית ועוד(.

 
 הוועדה דנה וממליצה לדירקטוריון בכל נושא הקשור לתחום ניהול הסיכונים בחברה. -ועדת הדירקטוריון לניהול סיכונים 

ם בחברה ובקבוצה, לרבות בחינת נושאים שונים המתעוררים מעת לעת, כגון: יישום הוועדה מפקחת אחר יישום מדיניות ניהול הסיכוני
הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות שמפרסם בנק ישראל, קביעת מגבלות חדשות, מסמכי מדיניות ניהול לסיכונים השונים, מודלים 

 .בתדירות רבעוניתומתודולוגיות בניהול סיכונים. ככלל, הועדה מתכנסת 
ניהול הסיכונים, כוללים בין היתר את המדיניות, החשיפות, הסמכויות שנקבעו לניהולן ואופי המעקב והבקרה עליהן. נושאים אלה נושאי 

מובאים לדיון בדירקטוריון מדי רבעון, במסגרת מסמך החשיפות. מסמך זה כולל דיווח על כלל החשיפות של החברה ברבעון החולף, 
 לסיכונים מסוגיהם השונים.

 
ההנהלה אחראית ליישום מודל ומדיניות ניהול הסיכונים, קיום בקרה ופיקוח על איכות ניהול הסיכונים ונאותות  - נהלת החברהה

מדידת והערכת הסיכונים. ההנהלה פועלת באמצעות מנהל הסיכונים הראשי ופונקציות ניהול הסיכונים השונות ובאמצעות ועדת 
 סמנכ"לים לניהול הסיכונים בחברה. 

 
הנהלת החברה פועלת באמצעות ועדת סמנכ"לים לניהול סיכונים, בראשות מנהל הסיכונים הראשי  - ועדת סמנכ"לים לניהול סיכונים

של החברה. הוועדה עוסקת בגיבוש מדיניות ניהול הסיכונים של החברה בתחומי הסיכון השונים, בזיהוי תחומי סיכון חדשים ומוקדי 
ייבים במדיניות ניהול הסיכונים. בין היתר, דנה הוועדה בדוחות החשיפה הרבעוניים טרם הבאתם לדיון סיכון ובייזום שינויים מתח

 בפורום הנהלת החברה.
 קו הגנה ראשון )נוטלי הסיכונים(

 
ואחראיות לניהול שוטף של אותם הסיכונים במסגרת פעילותן היומיומית.  עבור החברהיחידות החברה אשר נוטלות את הסיכונים 

 יחידות אלה אחראיות ליישום העקרונות שנקבעו במסמכי המדיניות לניהול סיכונים שונים שהותוו בחברה.
 

 תלויים בלתי ובקרה ניהול -קו הגנה שני 
 

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

כן, אחראי מנהל -מודלים כמפורט מטה. כמו פיתוחסיכונים כולל  קת ניהולמחלסיכונים כולל באמצעות  וכן ניהול בקבוצת כאל
הסיכונים הראשי על גיבוש המלצות לתיאבון הסיכון בפעילויות קיימות וחדשות וכן גיבוש המלצות בדבר הקצאת ההון בגין רכיבי 

 הסיכון. 
בוצה, במסגרת קו ההגנה השני ובכלל זה על יישום במסגרת תפקידו אחראי מנהל הסיכונים על ניהול מכלול הסיכונים בחברה ובק

הנחיות באזל, למעט סיכונים משפטיים וסיכוני רגולציה, אשר מטופלים באגף הייעוץ המשפטי וסיכוני הדיווח הכספי, אשר מטופלים 
 באגף החשבות.

 

המחלקה הינה יחידת  CRO. -כפיפות לבחברה פועלת מחלקת ניהול סיכונים כולל ב - המחלקה לניהול סיכונים כולל ופיתוח מודלים
מטה בלתי תלויה בפעילות העסקית ומהווה מטריה עבור כללי הרגולציה וכללי הציות הבנקאי בהם על החברה לעמוד בהקשר של 

 ניהול סיכונים. 
בקבוצה; פיתוח תחומי אחריותה של המחלקה נגזרים מתפקידי מנהל הסיכונים הראשי וכוללים אחריות להבטיח את הבנת הסיכונים 

מתודולוגיות וכלים כמותיים ואיכותיים לזיהוי ומדידת החשיפה לסיכונים; תמיכה בנוטלי הסיכונים בכל הקשור לניהול הסיכון 
שבאחריותם; ניתוח ודיווח ביחס לחשיפות בחברה לסיכונים השונים. כמו כן, אחראית היחידה לביצוע הערכת הנאותות ההונית, לבחינת 

הליכי ניהול הסיכונים ולגיבוש המלצות בתחומי ניהול סיכונים, לרבות מדיניות ניהול הסיכונים, הגדרה ועדכון של התיאבון אפקטיביות ת
 לסיכון, יעד הלימות ההון ועוד.

 
משמשים קו הגנה שני לניהול הסיכונים התפעוליים  ERM -בקרי הסיכונים הפועלים כחלק מיחידת ה – בקרי סיכונים בלתי תלויים

(,  ניהול סיכוני 177לרבות חוות דעת שנייה )בהתאם לנב"ת  ,)בתהליכים העסקיים ובתהליכי טכנולוגיות המידע(, ניהול סיכוני אשראי
(. בקרי הסיכונים מסייעים למנהל הסיכונים הראשי בפיקוח על הסיכונים, לרבות ERM Oversightשוק ונזילות וניהול סיכונים כולל )

   ות ניהולם;על יעילות ואפקטיבי
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ואחראי על יישום העמידה בהוראות החוק לאיסור  CRO-כפוף ל –הממונה על החובות למניעת הלבנת הון ואיסור מימון טרור 
 הלבנת הון ומימון טרור כחלק מקו ההגנה השני.

 
ותפקידו לסייע להנהלה ולדירקטוריון לקיים את אחריותם לציות החברה לכל דרישות הרגולציה בתחום   -כפוף ל –קצין הציות 

 הצרכני. 
 

 קו הגנה שלישי –מערך הביקורת הפנימית 
 

מערך הביקורת הפנימית, הכפוף לדירקטוריון החברה, משמש את הדירקטוריון וההנהלה כקו הגנה שלישי, בביקורת על ניהול 
הסיכונים, לרבות יעילות ואפקטיביות הבקרות. יצוין כי מאחר ובסמכות ובאחריות הביקורת הפנימית לבקר גם את קו ההגנה השני היא 

 משתייכת לקו הגנה נפרד מהם. 
 
 אשראי סיכוני יהולנ
 

סיכון אשראי הינו הסיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה עקב הרעה ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם או עקב הרעה באיכות 
 הלווים ושווי הביטחונות שהועמדו על ידם לחברה.

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

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

 
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. 
 
 

 אסטרטגיות ותהליכים
 

להגדלת תיק האשראי תוך פיזור נאות של חשיפות ומזעור סיכון האשראי, אסטרטגיית ומדיניות החברה במתן אשראי נועדו להביא 
התנהלות לפי מגבלות  באמצעות התנהלות מובנית לפי נהלים מוגדרים מראש בתהליכי מתן אשראי; בחירה מושכלת של לקוחות;

ור כלי הבקרה ומערכות מידע השקעת משאבים בהכשרת העוסקים בקבלת החלטות ובהערכת סיכוני אשראי ושיפ שקבע הדירקטוריון,
 ממוחשבות העומדים לרשותם.

 
ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס, בין היתר, על מודלים סטטיסטיים העוברים בדיקות תקופתיות וקבועות של טיב החיזוי 

 ומעודכנים בהתאם.
 

  מודלApplication Score - י/סוג כרטיס. קביעת ניקוד ללקוח מבקש אשראי, לפיו נקבע גובה אשרא 
  מודלBehavior Score  - .קביעת ניקוד ללקוח בהתאם להתנהגות בתקופת היותו לקוח החברה 

 75מודלים מהותיים המשמשים לדירוג אשראי, מתוקפים בהתאם לעקרונות שהתווה הפיקוח על הבנקים בהנחיה לתיקוף מודלים מיום 
 . 5171באוקטובר 

 
בוחנים, באמצעות דוח חשיפות קבוצתי, על בסיס רבעוני, את רמת החשיפה לסיכוני אשראי ובכלל זה ההנהלה הבכירה והדירקטוריון 

עמידה במגבלות שנקבעו; חריגה ממגבלות ותוכניות פעולה לתיקון החריגות; מגמות בתיק האשראי; נתונים בגין נזקי אשראי והפרשות 
 בגינם.

 
 יהמבנה והארגון של פונקציות ניהול סיכוני אשרא

 
כולל פונקציות ניהול מדורגות, וכן מערך בקרה, פיקוח וביקורת על תהליכי  , כחלק מקבוצת כאל,מערך ניהול סיכון האשראי בחברה

 מתן האשראי, התפעול והמעקב אחרי התפתחויות באשראי.
 

 קו הגנה ראשון
אחראי לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות עסקיים ולניהול השוטף של סיכוני אשראי עסקי  ,אגף לקוחות עסקיים - אשראי עסקי

 בחברה.
אגף לקוחות פרטיים אחראי לניהול מוצרי אשראי המיועדים ללקוחות פרטיים ולניהול השוטף של סיכוני אשראי צרכני  - אשראי צרכני

   בחברה.
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בחברת האם פועל תחום בקרת סיכוני אשראי עסקי במעגל הראשון, בלתי תלוי במחלקת אשראי עסקי, בכפיפות למנהל מחלקת מטה 
 ופיתוח. כמו כן, מונה בקר סיכוני אשראי צרכני במעגל הראשון בכפיפות לראש המטה באגף לקוחות פרטיים.

קד, בין היתר, בשילובם בתהליך בקרת אישורי האשראי ועריכת סקירה הגדרת התפקידים של יחידות הבקרה בקו ההגנה הראשון מתמ
בלתי תלויה של תיק האשראי, מעקב אחר חריגות מתנאי האשראי וסממנים להרעה במצבם של לקוחות וניתוח סיכון האשראי בבקשות 

 אשראי מורכבות.  
אם לקריטריונים ומדרג סמכויות שהוגדרו במסמך קו ההגנה הראשון מבצע תהליך הערכה מחודשת ואשרור של מסגרות אשראי בהת

המדיניות, כאשר לקראת כל דיון אשרור מתבצעת הכנה ועדכון תיק הלקוח. אישורי אשראי והסכמות שהתקבלו עבור אשראי עסקי 
 חדש, תקפים לפרק זמן מוגדר כל עוד לא נוצלו.

 
 קו הגנה שני

באמצעות מחלקת ניהול סיכונים, כולל  ,CRO-האשראי בקבוצת כאל, באחריות הניהול כולל של סיכוני  - ניהול סיכוני אשראי כולל
 ופיתוח מודלים, לרבות הגדרת מתודולוגיה ומדיניות אשראי לניהול סיכוני אשראי והמלצות למגבלות חשיפה.

שוטף של סיכוני האשראי, , באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל ובקרה, ובשיתוף הנהלת היחידות האחראיות על הניהול הCRO -ה
 ממליץ להנהלה ולדירקטוריון בדבר מגבלות אשראי בהתייחס לפרמטרים שונים וסוקר את העמידה במגבלות בתדירות רבעונית.

 
בניית מודלים אמפיריים לחיזוי רמת הסיכון של לקוחות ומתן דירוג אשראי פנימי לשם כימות סיכוני  - מודלים לקביעת דירוג לקוחות

, באמצעות מחלקת ניהול סיכונים כולל ופיתוח מודלים. תיקוף למודלים אלו מבוצע באופן CRO-אשראי ותמיכה בהחלטות, באחריות ה
 אגף ניהול סיכונים. בלתי תלוי בין הגורמים המפתחים והמתקפים ובאחריות 

 
 קו ההגנה השלישי
בודקת את תהליכי אישור מתן אשראי וניהול אשראי ובדיקת תיקי לקוחות, לרבות ביצוע בדיקות מדגמיות של תיקי  הביקורת הפנימית

חב בנושאי אשראי, וכן בוחנת האם תהליכי העבודה עולים בקנה אחד עם נהלי החברה. בנוסף עורכת הביקורת הפנימית ביקורות רו
 אשראי.

 
 מערכות מדידה ודיווח על סיכוני אשראי

 מערכת המנהלת באופן ממוכן את מסגרות כרטיסי האשראי ומבטיחה עמידה במסגרות שהוגדרו. בחברת האם
של בנק ישראל והוראות באזל(.  171מערכת ממוכנת לניהול סיכוני אשראי בהתאם לדרישות רגולציה )הוראה  בחברת האםבנוסף, 

מערכת מחשבת את סך החשיפה הכוללת, עבור לווה וקבוצת לווים, ממכלול קווי הפעילות ומאפשרת ביצוע ניטור ובקרה שוטפת על ה
 המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים, באמצעות:

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

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

 הוראות באזל(.–)להשפעה הכמותית ראה פרק הנדבך השלישי  משוקללים במשקל הסיכון של בנקים בהסדר
 

 חובות בעיתיים
נקבעו בהנחיית בנק ישראל בדבר "המדידה והגילוי של חובות זיהוי וסיווג אשראי כ"חובות בעייתיים" מבוצע בהתאם לסיווגים ש

  פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי".
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 סיכוני שוק ונזילות 
 

פעילות החברה כמנפיקה וסולקת של כרטיסי אשראי ומעמידה אשראי צרכני ומסחרי כרוכה בנטילת סיכונים, שביניהם סיכוני שוק 
 וסיכוני נזילות. 

 
  סיכון שוק

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

 תפעולית, חשיפה תזרימית וחשיפה חשבונאית.
  נוי של שיעורי הריבית בשווקים. הסיכון נובע מהפער בין נכסים נושאי הסיכון לפגיעה ברווחי החברה ובהונה כתוצאה משי -סיכון הריבית

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

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

 מדיניות של ניהול סיכוני שוק ונזילותהמטרות וה
כדי להתמודד עם סיכונים אלו, קבעה החברה מסמך מדיניות לניהול סיכוני שוק ונזילות. מדיניות זו מגדירה את סוגי הסיכון להם 

ות הניהול כן הוגדרו עקרונ-החברה חשופה, את הגורמים הרשאים לגדר אותם בהתאם למגבלות היקף כמותיות, ואת סמכויותיהם. כמו
 וכן כלים ומנגנונים למדידה, בקרה ודיווח על החשיפה לסיכונים וחריגה מהמגבלות.

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

 
 אסטרטגיות ותהליכים

ך לקיחת סיכונים מבוקרים בכפוף למגבלות החשיפה המאושרות, המהוות מרכיב בתיאבון ניהול סיכוני השוק והנזילות מבוצע תו
  החברה לסיכון, בהתאם למדיניות הנקבעת מעת לעת ע"י הדירקטוריון, תוך שימוש במכשירים פיננסיים מאושרים.

 
, מערכת ניהול הסיכונים של החברה מביאה 171בהתאם להוראות באזל ולפי הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  -ניהול סיכונים קבוצתי 

 בחשבון את החשיפות לסיכונים בחברות הבנות שלה, והניהול השוטף הכולל של סיכוני השוק והנזילות מתבצע בחברת האם. 
 

 י שוק ונזילותמבנה וארגון פונקציות ניהול סיכונ
 

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

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

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

י קיצון ותרחישים אשר בוחנים את יכולת ומאשרת שינויים מוצעים במגבלות החשיפה במקרי הצורך. לצורך כך מבוצעים מספר תרחיש
 . העמידה של החברה במצבים קריטיים שונים
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 קו הגנה ראשון
 

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

 המדור שבאגף כספים עוסק בריכוז וניתוח המידע בתחומי ניהול סיכוני השוק והנזילות וניהול שוטף של החשיפה. - מדור מימון וגזברות
 

 קו הגנה שני
וראש אגף ניהול סיכונים.  הכספיםפועל פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות, בראשות ראש אגף  בחברת האם – פורום ניהול סיכוני שוק ונזילות

ניהול סיכונים בנושא, דיון בפעילות השוטפת ושינויים  תהפורום עוסק בגיבוש מדיניות ומגבלות לניהול סיכוני שוק ונזילות ומתן המלצות לוועד
 נדרשים בניהול הסיכונים לאור שינויים בשוק ובפעילות החברה.

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

 שוק ונזילותמערכות דיווח/מדידת סיכוני 
המדידה של החשיפה לסיכוני שוק ונזילות בחברה מבוססת בעיקרה על נתונים המופקים ממערכות הליבה של החברה. ריכוז וניהול הנתונים 

 באופן ידני.  חברת האםמבוצע על ידי גזברות 
 

 מדיניות גידור ו/או הפחתת סיכונים
סת על ניהול החשיפות לסיכוני שוק, במסגרת מגבלות כמותיות שנקבעו על חשיפות אלו כאמור, מדיניות החברה בנושא ניהול סיכוני שוק מבוס

וכן מגבלות כמותיות על מכשירי הגידור. האמצעים בהם נעשה שימוש לצורך העמידה במגבלות שנקבעו, כוללים רכישת מכשירים פיננסיים 
 ים )פיקדונות/הלוואות מבנקים במגזרי ההצמדה(.נגזרים בכל מגזרי ההצמדה; השקעה וגיוס מכשירים פיננסיים לא סחיר

 

 סיכון תפעולי
 

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

ותהליכי העבודה המבוצעים בחברה. לפיכך, קיימת חשיבות למודעות ולניהול הסיכון התפעולי שלוב בכל קווי העסקים, המוצרים, המערכות 
 הסיכון התפעולי בכל רמות התפקיד.

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

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

 ללקוח וחדלות פירעון של בית העסק הנסלק. חשיפת כשל תמורה הינה חשיפה תפעולית במהותה. 
רה באופן מהותי על מערכות כחברת כרטיסי אשראי המנפיקה כרטיסי אשראי וסולקת עסקאות בכרטיסי אשראי, מושתתת פעילותה של החב

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

 
 

 המטרות והמדיניות של ניהול הסיכונים התפעוליים
 

מתבסס על מדיניות חשיפה וניהול סיכונים תפעוליים שהתווה דירקטוריון החברה, שמטרותיה הינן: קביעת  בחברהניהול הסיכון התפעולי 
דרכים אחידות לזיהוי הסיכונים, הערכתם, ניטורם השוטף, מזעור החשיפה ובקרה שוטפת בקבוצת כאל; קיום מבנה ארגוני ותפקודי בחברה 

הטיפול בסיכונים התפעוליים השונים, השרשת תרבות ארגונית של תחקיר ולמידה מהצלחות אשר תומך בניהול הסיכונים התפעוליים, תעדוף 
 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. 
 

בניית מערכות הסתברותיות וצמצום מספר החברה פועלת לפיתוח מנגנוני בקרה ומעקב אחר עסקאות לצורך זיהוי ואיתור עסקאות חשודות; 
העסקאות שניתן לבצען ללא אישור בזמן אמת מהחברה; היערכות להגברת רמת האבטחה של כרטיסי האשראי באופן המקשה את זיופם )כגון 

 פיתוח כרטיסים חכמים(.
  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ                                                                                                                                 דוח הדירקטוריון 

40

 )המשך( החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 

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

 בטרם יציאה לכל פעילות עסקית מהותית חדשה של החברה, נסקרים הסיכונים התפעוליים הגלומים בה ע"י ההנהלה והדירקטוריון.
 

ים למיפוי מכלול הפעילויות והסיכונים הגלומים בהן ובחינת קיום מנגנוני בקרה נאותים. החברה מבצעת סקרי סיכונים תפעוליים מתמשכ
ככלל, מבוצעים סקרי הסיכונים בחברה בהתייחס לתהליכים עסקיים שונים. פערים העולים מהסקרים מועברים לטיפול במסגרת תכנית 

להפחתת סיכונים, המיושמת באופן שוטף על פי תעדוף הסיכונים  בחברה מתוחזקת תכנית מרוכזת -להפחתת סיכונים למתודולוגיה סדורה 
ועל בסיס מתודולוגיה לניהול תכניות הפחתה. סטאטוס תכנית ההפחתה עבור סיכונים מהותיים מוצג לדירקטוריון במסגרת דוח החשיפות 

 הרבעוני. 
 

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

 המבנה והארגון של פונקציית ניהול הסיכון הרלבנטית
ובתוך כך מאשר את אופן הזיהוי של הסיכון התפעולי ואת  בחברההדירקטוריון מתווה את המדיניות לניהול סיכונים תפעוליים  – הדירקטוריון

 .תהליכי ההפחתה
 

לכל תהליך עסקי  ככלל, כל יחידה בחברה אחראית על ניהול הסיכונים התפעוליים בתחום פעילותה. –אחראי תהליכים  - קו ההגנה הראשון
בחברה הוגדר אחראי תהליך שהינו מנהל מוקד סיכון. כל מנהל מוקד סיכון אחראי לזהות ולהעריך את הסיכונים והבקרות הקיימים בתהליכים 

 שבאחריותו.
ך למינוי בקרי ניהול סיכונים תפעוליים אגפיים בקו ההגנה הראשון, כחלק מהטמעת תרבות ניהול הסיכון בקבוצה הושלם תהלי 5172בשנת 

 באיכות ניהול הסיכון התפעולי בקבוצת כאל.  Best Practice-ויישום ה
 

אחראי על גיבוש מתודולוגיה ומדיניות לניהול  ,(ERM)ובקרה  מנהל הסיכונים הראשי, באמצעות היחידה לניהול סיכונים כולל  - קו ההגנה השני
, לרבות לעניין אופן זיהוי, מדידה והערכת הסיכונים והבקרות, אופן הטיפול בתחקירי אירוע, המצריכים דיווח בחברההסיכונים התפעוליים 

 לדירקטוריון בעת התממשות אירוע כשל ועוד. 
 

 הסיכון הקיברנטי
 

 קיברנטי אירוע על דיווח ובדבר הקיברנטי הסיכון ניהול בדבר הוראות טיוטת
" הקיברנטית ההגנה ניהול" בדבר תקין בנקאי ניהול הוראת ה מעודכנת שלטיוט הבנקים על הפיקוח פרסם 5172 באוגוסט 57 ביום

 ".קיברנטי אירוע על דיווח" בדבר הבנקים על לפיקוח דיווח הוראת וטיוטת
 הסיכון כי, הבנקים על הפיקוח גישת את מדגישה ההוראה ".הקיברנטית ההגנה ניהול" בדבר תקין בנקאי ניהול הוראת טיוטת

 הסיכון ניהול בנושא בנקאיים מתאגידים הבנקים על הפיקוח וציפיות דרישות של הסדרה וכוללת, ארגון חוצה נושא הינו הקיברנטי
 על כי וקובעת, הבנקאי בתאגיד הסיכונים ניהול של הכולל מהמערך כחלק הקיברנטי הסיכון ניהול את רואה הטיוטה. הקיברנטי
 .הסיכון של אפקטיבי ניהול לצורך הדרושים בצעדים ולנקוט מיוחד דגש לתת הבנקאים התאגידים

 תפקיד תיאור, הבכירה וההנהלה הדירקטוריון תפקידי של פירוט; הקיברנטית ההגנה ניהולל היסוד עקרונות של פירוט: כוללת ההוראה
 הגדרת, הקיברנטית ההגנה תפיסת; אפקטיבית הגנה קיום לצורך נחוציםה ובקרה תיאום ,הניהול ומערכי הקיברנטית ההגנה מנהל

 לקיום דרישה; עבודה תוכניות וגיבוש הגנה מדיניות הגדרת, הקיברנטי הסיכון לניהול מסגרת קביעת, קיברנטית הגנה אסטרטגית
 על ודיווח הקיברנטית ההגנה בקרות של והערכה קביעה, סיכונים הערכת, הסיכון זיהוי לרבות, הקיברנטי הסיכון לניהול תהליך

 .הקיברנטי לאיום החשיפה את לצמצם בכדי לבסס התאגיד שעל הבקרות יעדי; סיכונים
, אמת בזמן דיווחים מתן המסדירה חדשה דיווח הוראת מעגנת הטיוטה ".קיברנטי אירוע על דיווח" בדבר לפיקוח דיווח הוראת טיוטת

 והכרעה בלימה, קיברנטי אירוע ביסוס, קיברנטי אירוע זיהוי, קיברנטי אירוע על התרעה: הבאים בנושאים, מראש קבועה דיווח במתכונת
 .קיברנטי אירוע של ופומביות ופרסום קיברנטי אירוע לאחר השבה, קיברנטי אירוע של

 ה מעודכנת שלטיוט הבנקים על המפקח הפיץ, 5172 בספטמבר 71 ביום ."ענן מחשוב בסביבות סיכונים ניהול" בדבר הוראה טיוטת
 הפיקוח, לטיוטה בהתאם. בענן מפעילות הנובעים הסיכונים בניהול עוסקת הטיוטה. ענן מחשוב בסביבות סיכונים ניהול בנושא הוראה

 שימוש כל לפני מהפיקוח היתר קבלת מחייב אך, ליבה ומערכות פעילויות לצורך שימוש למעט, זה מסוג בשירותים שימוש אוסר אינו
 דגש שמה הטיוטה. ענן בשירותי לשימוש נוספים ותנאים מגבלות בטיוטה נקבעו וכן, ספק אצל מידע מאוחסן שבמסגרתו, ענן במיחשוב

 נדרש אותן ובקרות, לנושא מדיניות מסמך גיבוש חובת, בו הכרוכים והסיכונים הנושא בניהול והדירקטוריון ההנהלה מעורבות על
 .זה מסוג פעילות בגין להטמיע
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 איומים במרחב הקיברנטי
 

( מוגדרים כאיומים העשויים לגרום להשבתה, מניעת שירות מהותי, פגיעה מהותית Cyberspaceככלל, איומים במרחב הקיברנטי )
עוינת והונאות. בתקופה האחרונה אנו עדים להחמרה כלל עולמית באיום זה, הן מהיבט היקף בסודיות ושלמות המידע וביצוע פעילות 

 ההתקפות והן מהיבט תחכומן.

מהותית על המוצרים או השירותים של החברה, על  השהשפיעבמרחב מערכות החברה תקרית קיברנטית  תרחשהלא ה 5172בשנת 
  קשריה עם לקוחות או על התנאים התחרותיים.

עם זאת, התרחשו מספר אירועים בהם נחשפו פרטי לקוחות המחזיקים בכרטיסי חיוב שונים, ובכלל זה כאלו שהונפקו ע"י החברה,  יחד
כמו כן התרחש אירוע של דלף של מספר נתוני אשראי משרת של ספק , כתוצאה מפריצה לאתרי בתי עסק בהם נשמרו נתונים אלה

בעקבות כך, נרשמה עליה ניכרת במודעות לאבטחת המידע ו ארדקשמעותי בחברת לאומי שירות. במהלך השנה פורסם אירוע דלף מ
 ואבטחת מערכות מידע, וכן הונעו תהליכים שתכליתם שיפור המוכנות לאבטחת המידע. 

 

 מבנה ותהליכים

 5172בשל החשיבות הגוברת בתחום הוחלט בשנת על מנהל אבטחת מידע, הכפוף ישירות לראש אגף טכנולוגיות עסקיות. ובחברה פ
אבטחת המידע, כוללת מומחי תוכן שונים מעולם אבטחת  מחלקתלהעצים את העשייה ושונה מעמד אבטחת מידע מתחום למחלקה. 

י או מכלול הפעולות והאמצעים הננקטים והמיושמים במערכת מידע, המתופעלת באופן עצמאאת המידע ואחראית, בין היתר, להגדיר 
במשולב עם מערכות אחרות, כדי להגן עליה מפני פגיעה בזמינותה ובשרידותה, מפני חשיפה ושינוי במזיד או בשוגג של המידע, ומפני 

 פגיעה בשלמות המידע ובאמינותו.

ומי אחריות מימוש יעדי אבטחת המידע מתבצע באמצעות יישום שורה של אמצעי הגנה ובקרה. החל מקווי מדיניות ונהלים, קביעת תח
כמו כן החברה מתרגלת מבצעי תקיפה קיברנטיים  וסמכות, התקנת טכנולוגיות הגנה, וכלה בשיטות לניטור וטיפול באירועי אבטחה.

 שנועדים לבדוק את עמידות הבקרות.

חת מידע סקרי אבטחת מידע ומבדקי חדירה למערכות החברה מבוצעים ע"י חברות חיצוניות בלתי תלויות המתמחות בתחום אבט
תרגלה החברה בשנת . תדירות עריכת הסקר על כל מערכת, נקבעת בהתאם לקריטיות המערכת והסיכון הטמון בה. בנוסף וסיכוני 

לקחים לשיפור המוכנות. מתכונת התרגולים ופקו תרגיל וה וצעב במסגרתם התמודדות עם תרחישי תקיפה מבוססי אינטרנט 5172
פעילות והיא משפיעה על הנהלים, התרבות הארגונית והכלים המשמשים להתגוננות. השגרת מהווה חלק אינטגראלי מ

 

 הגנה על אתרי החברה
 

אתרי . החברה מפעילה מוקד אבטחת מידע, ובאחריותו בין השאר, לזהות ולהתריע על כל פעילות שמטרתה לפגוע באתרי החברה
 ט מוגנים במספר שכבות הגנה הכוללות רכיבי אבטחת חומרהלות של החברה אשר מספקים שירות ללקוחות ברשת האינטרניהפע

החברה נוקטת בפעילות שוטפת, להגברת המודעות ושיפור  .ת למוקד אבטחת המידעותקשורת. כל שכבות ההגנה מנוטרות ומדווחו
 התרבות הארגונית בהיבטי אבטחת מידע, הכוללת בין השאר, הדרכות, הפצת מסמכי מדיניות, מנשרים, ואביזרי שיווק.

מאפשרים  כחלק מניהול הסיכון, החברה מתחקרת אירועים שונים ומפיקה לקחים ותובנות. תובנות אלה, יחד עם סקרי אבטחת מידע
 למפות פערים לטיפול ולהגדיר קדימויות בטיפול, על בסיסם נבנות תוכניות העבודה.  הל
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 החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם )המשך(
 

 
 טבלת גורמי סיכון 

התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי בישראל נדרשים לכלול בדוח טבלת גורמי סיכון אשר ידורגו בקטגוריות הבאות על פי 
 .כאלהשפעתם על עסקי התאגיד הבנקאי: השפעה גדולה, בינונית או קטנה. טבלה זו מתייחסת לסיכונים ברמת קבוצת 

בכדי להעריך את השפעתו של סיכון, נדרש להניח הנחות בדבר עוצמת האירוע העתידי קיים קושי רב בהערכת הסיכונים והשפעתם. 
ובדבר ההסתברות שאירוע כזה אכן יקרה. לאור כל האמור לעיל, יש לנקוט משנה זהירות בבחינת גורמי הסיכון והערכת השפעתם, 

 ובעריכת השוואות בעניין זה בין חברות האשראי.
י שתובא בטבלה להלן, הינה הערכה סובייקטיבית של הנהלת החברה. לצורך הערכה זו הוגדרה הערכת הסיכונים והשפעתם, כפ

 השפעתם של הסיכונים, תוך שקלול הסבירות להתממשותם, כדלהלן:
 החברה; ההשפעה הוגדרה כגבוהה במידה והתממשות הסיכון עלולה לגרום לפגיעה מהותית בפעילות   -
 החברה;   דה והתממשות הסיכון עלולה לפגוע ביעדיה העסקיים של ההשפעה הוגדרה כבינונית במי   -
 העסקיות של החברה; ההשפעה הוגדרה כקטנה במידה והתממשות הסיכון עלולה להביא לפגיעה לא מהותית בתוצאות -
 

השפעת   גורם הסיכון
 הסיכון

  תיאור הסיכון

 השפעה כוללת  .0
 של סיכוני אשראי

סיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה כתוצאה מהרעה  נמוכה
ביכולת הלווים לעמוד בהתחייבויותיהם. החברה מפחיתה את 

וניהול סיכוני אשראי הסיכון באמצעות קביעת מדיניות אשראי 
ומגבלות חשיפה המתייחסות, בין השאר, לסוגי הלווים, מגזרי 

 .177ויישום נב"ת בקרות אשראי פעילות, בטחונות, 
    

 סיכון בגין איכות  7.7
 לווים ובטחונות

  נמוכה

    
סיכון בגין ריכוזיות  7.5

 ענפית
  נמוכה

    
סיכון בגין ריכוזיות  7.1

 לווים/קבוצת לווים
  נמוכה

    
השפעה כוללת של  .4

 סיכוני שוק
סיכון לפגיעה בשווי החברה וברווחיותה הנובע משינויים  נמוכה

בפרמטרים כלכליים שונים המשפיעים על ערך נכסי החברה או 
 התחייבויותיה. 

    
  נמוכה סיכון ריבית 5.7
    
סיכון לרווחים ולהון החברה, הנובע מאי יכולת לספק את צרכי  נמוכה סיכון נזילות .1

הנזילות שלה ו/או אי הוודאות שקיימת לגבי זמינות המקורות. 
התממשות הסיכון בכך שהחברה תתקשה לעמוד 

צפויה ותיאלץ לגייס  לאבהתחייבויותיה, בשל התפתחות 
ניכר.  מקורות ו/או לממש נכסים, באופן שיגרום לה הפסד

 
סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או כשל של תהליכים  בינונית סיכון תפעולי .2

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

וששות שלה. החברה ופועלת להבטחת יכולות השרידות וההתא
פועלת למיפוי וכימות מלאים של כלל הסיכונים התפעוליים. 

 5171" בשנת הגבוה-בינוניתבהערכת הסיכון )מ" ירידהה
מהערכת ההנהלה את השיפור ( נובעת 5172בשנת  "בינוניתל"

הניכר באיכות ניהול הסיכון התפעולי לרבות מינוי מערך בקר 
ם מרכזיים בקבוצה, תפעולי בקו ההגנה הראשון, באגפי

 כפונקציה מקצועית.
 

  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ                                                                                                                                 דוח הדירקטוריון 

42

 )המשך( החשיפה לסיכונים ודרכי ניהולם
 
סיכון להפסד כתוצאה מהיעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי  בינונית סיכון משפטי .5

 קיומו של הסכם או כתוצאה מתביעות משפטיות כנגד החברה.
לחברה לא נגרמו בעבר הפסדים מהותיים כתוצאה מסיכון זה, 

טובות. ת המשפטיות המיושמות על ידה מעריכה כי הבקרווהיא 
, 5172לשנת  5171נשארה ללא שינוי בין שנת  הערכת הסיכון
ומגמת חקיקה פרו הגברת המודעות הצרכנית לאור המשך 

 .גידול בעולם ההטבות והמבצעיםהמשך אל מול צרכנית 
    
סיכוני חקיקה  .6

 ורגולציה
שינויים בחקיקה וכן התפתחויות רגולטוריות שונות מכוחם  בינונית

חויבות מוטלות, בין היתר, מגבלות על פעילות החברה ו/או מ
השקעות בסכומים מהותיים, אשר עלולות להשפיע על ל

 תוצאותיה העסקיות. 
יקה החברה מעריכה כי המעקב שהיא מנהלת אחר שינויי חק

 צפויים והיערכותה ליישומם מפחיתה סיכון זה.

   
סיכון לפגיעה במצבה העסקי של החברה כתוצאה מפגיעה  בינונית סיכון מוניטין .7

בדימוי החברה בעקבות פרסומים שונים, נכונים או שגויים, 
 בעיני לקוחותיה, בנקים, משקיעים, גורמי פיקוח ואחרים. 

באמצעות יישום מדיניות החברה פועלת למזעור סיכון זה 
על ידי פיקוח ובקרה לניהול סיכוני מוניטין בחברה ובנוסף 

שוטפים על יישום הוראות ונהלים מול לקוחות, ספקים 
 ועובדים. 

 
 לחברה: םסיכונים נוספים הרלוונטיי

טכנולוגיית  סיכון .8
 המידע

סיכון להפסד תפעולי כתוצאה מאי נאותות או כשל של  בינונית
מערכות ותהליכים תפעוליים בעולמות טכנולוגיות המידע, 
לרבות עולם אבטחת המידע והסיכונים הקיברנטיים. החברה 
בוחנת באופן שוטף הן את החשיפה לסיכון ואירועי התממשותו, 
 מיישמת בקרות על התהליכים השונים ופועלת להבטחת יכולות
השרידות וההתאוששות שלה. החברה פועלת למיפוי וכימות 
מלאים של כלל סיכוני טכנולוגיות המידע וכן לביצוע מבדקי 

                 חדירה וסקרי סיכונים קיברנטיים.                  
    
במוניטין הסיכון לפגיעה מהותית ברווחיות הקבוצה, בנזילות או  ת בינוני אסטרטגיסיכון  .9

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

 5171" בשנת הגבוה-בינוניתבהערכת הסיכון )מ" ירידהה
בין היתר לאור קביעת  נובעת (5172בינונית" בשנת ל"

 אסטרטגיה תלת שנתית לקבוצת כאל.
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 הוראות באזל
 

 הוראות באזל ודרישות ההון הרגולטוריות

על ידי הבנקים המרכזיים של מדינות שונות. החלטותיה והמלצותיה של הועדה,  7512ועדת באזל הינה גוף בינלאומי אשר נוסד בשנת 
חלק ניכר אף שאין להן תוקף משפטי מחייב, קובעות את עקרונות הפיקוח לפיהם יפקחו הגופים המפקחים על המערכות הבנקאיות ב

פרסמה ועדת באזל המלצות שנועדו להבטיח את הרגולציה הראויה בנושא הלימות ההון של בנקים  5112ממדינות העולם. בחודש יוני 
 .577-517במדינות השונות )להלן: "הוראות באזל"(. הנחיות "הוראות באזל" הוסדרו בישראל במסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין מס' 

 ות משלושה נדבכים: הוראות באזל בנוי
מגדיר את אופן חישוב יחס ההון לרכיבי הסיכון. מטרתו להרחיב ולשפר את מסגרת  - דרישות להון מזערי -הנדבך הראשון  -

 המדידה לחישוב דרישות ההון המזערי בגין סיכון אשראי, סיכון שוק וסיכון תפעולי. 
מדגיש את תהליך הפיקוח  - (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process) הערכה פיקוחית -הנדבך השני  -

והבקרה, את איכות ניהול הסיכונים ואת נאותות ההון ביחס לפרופיל הסיכון של התאגיד הבנקאי. במסגרת הנדבך השני 
 -ת ההון נדרשים התאגידים הבנקאיים לקיים תהליך פנימי להערכת נאותות הלימות ההון ולקבוע אסטרטגיה להבטחת הלימו

"(ICAAP)"Internal Capital Adequacy Assessment Process.  
התאגידים הבנקאיים נדרשים לתת גילוי נאות ולהרחיב את הדיווח לציבור בדבר הסיכונים  -" משמעת שוק" -הנדבך השלישי  -

חשופים, האופן בו מנוהלים סיכונים הכרוכים בפעילותם, באופן שיאפשר לציבור להבין טוב יותר את מכלול הסיכונים להם הם 
 אלה והיקף ההון שהוקצה בגינם.

 
 III באזל

, הכוללת תיקונים 577 -ו 519, 517-512הפיץ המפקח על בנקים תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין מס'  ,5171מאי ב 11יצוין כי ביום 
, והנחיות חדשות המיועדות להטמיע את העקרונות שנכללו במסמך ועדת "(לכללי המדידה הקיימים בנושא הלימות ההון )כללי "באזל 

, והן כוללות דרישה לעמידה ביחס הון עצמי 5172בינואר  7 מיום חלות(. ההוראות ) " כללי באזל  5171באזל שפורסם בחודש דצמבר 
החברה  .התייחסות מפורטת באשר להוראות המעבר וכן ,(5172בינואר  7)החל מיום  75.2%ויחס הון כולל של  5%מינימלי של  7רובד 

 עומדת בהנחיות הנדרשות.
 

 מסגרת העבודה למדידה והלימות הון על פי הנדבך הראשון של הוראות באזל

מסגרת העבודה למדידה והלימות הון, כפי שאומצה על ידי המפקח על הבנקים, חלה על כלל התאגידים הבנקאיים בישראל, ובכלל זה 
 החברה.

 ישות ההון דר
 דרישת ההון בגין סיכוני אשראי מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית. -סיכוני אשראי  -
 דרישות ההון בגין סיכוני שוק, מחושבת בהתאם לגישה הסטנדרטית; -סיכוני שוק  -
הסטנדרטית, לפיה , בהתאם לגישה 5175דרישות ההון בגין סיכונים תפעוליים מחושבת, החל משנת   - סיכון תפעולי -

 , כקבוע בהוראה.79%לבין  75%ההכנסה הגולמית מקווי עסקים שונים תוכפל במקדם שונה לכל קו עסקים, הנע בין 
  

 דרישות ההון על פי הנדבך השני של הוראות באזל - ICAAP-תהליך ה

Internalתהליך הערכת הנאותות ההונית ) Capital Adequacy Assessment Process ;להלן: "ה-ICAAP הינו תהליך הערכה עצמית )"
 אל מול פרופיל הסיכון שלה.  החברההמתבצע במסגרת הנדבך השני של הוראות באזל, אשר נועד להבטיח נאותות הונית מתמשכת של 

הבנקים הינו תהליך מתמשך, הכולל הערכה שנתית של נאותות ההון, ברמת קבוצת דיסקונט, המוגשת לפיקוח על  ICAAP-תהליך ה
ונבחן על ידי הפיקוח  ICAAP-בישראל על ידי בנק דיסקונט, לאחר קבלת דוחות חברות הבת, ובכלל זה כאל והחברה, במסגרת דוח ה

Supervisoryבמסגרת תהליך הסקירה הפיקוחית ) Review Processלהלן: "תהליך ה ;-SREP במהלך השנה, לאחר הגשת המסמך .)"
מבצע מעקב ופיקוח אחר שינויים בפרופיל הסיכון מוודא את נאותות ההון תוך ניטור ובחינה של  השנתי, מנהל הסיכונים הראשי

 התפתחות נכסי הסיכון וההון. 
הינו תהליך משלים להוראות הנדבך הראשון, המספק מסגרת מחייבת  ICAAP-בראיית מסגרת העבודה של הוראות באזל, תהליך ה

 להקצאת ההון. 
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 הנדבך השלישי - הוראות באזל
 

בתהליך זה, הקבוצה הבנקאית נדרשת להעריך, בעצמה, את היקף דרישות ההון הנאותות ביחס לסיכונים אליהם היא חשופה ולאיכות 
כולל בחינה של מכלול תהליכי ניהול הסיכונים בחברה, לרבות הממשל התאגידי של ניהול  ICAAP-ניהול הסיכונים. לפיכך, תהליך ה

יהוי הסיכונים המהותיים אליהם חשופה החברה, כימות החשיפה הכוללת לסיכונים במונחי הון ועריכת השוואה בין היקף הסיכונים, ז
החשיפה לבין מקורות ההון של החברה, בהווה ובראייה צופה פני עתיד, על מנת לקבוע כי הון החברה הינו מספק על מנת להבטיח את 

 ת השוק ולתקופות לחץ ארוכות.יציבותה הפיננסית ולתת מענה למחזוריו
נדרשים התאגידים הבנקאיים להעריך מחדש את צרכי ההון שלהם, הן עבור הסיכונים שטופלו במסגרת  ICAAP-במסגרת תהליך ה

ולקבוע, באופן סובייקטיבי, מהי רמת ההון הנאותה הנדרשת אל מול  ,הנדבך הראשון והן עבור סיכונים מהותיים שלא טופלו במסגרתו
 ונים אלו )הערכת נאותות ההון(. סיכ

 . התפעולי והסיכון שוק סיכוני, אשראי לסיכוני החשיפות ניהול בנושא, והכמותי האיכותי, הגילוי דרישות את מרחיבות באזל הוראות
 ".ניהולם ודרכי לסיכונים החשיפה" בפרק ולהלן לעיל מובא השונים הסיכונים אודות וכמותי איכותי גילוי
הפניות לדוחות  הפניות לדוח דירקטוריון הנושא 

 כספיים
הפניות לדיווח 

 ברשת האינטרנט
  עמוד ביאור עמוד פרק  

    72 פרק ניהול הסיכונים תחולת היישום .0
       
פרק מצב האמצעים  מבנה ההון .4

ההוניים של החברה 
 והשינויים בהם

 
75 

   
 ב' –חלק א' ו 

       
פרק מצב האמצעים  הלימות ההון .1

ההוניים של החברה 
 והשינויים בהם 

 
  הוראות באזלפרק 

 
 
75 
 
52 

 
 

 ג', ד' 5

 
 
712 

 
 

 חלק ג'
 

 
       
חשיפת סיכון והערכתו  .2

 גילוי איכותי -
    72 ניהול הסיכונים פרק

       
 סיכון אשראי  .5

 גילוי איכותי -
 פרק ניהול הסיכונים 
פרק הוראות הדיווח 

לציבור של המפקח על 
המדידה  -הבנקים 

והגילוי של חובות 
פגומים, סיכון אשראי 

והפרשה להפסד 
 אשראי

 

71 
 
 
 
 
21 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
51 

 

 סיכון אשראי  
 גילוי כמותי -

הנדבך  – הוראות באזל
 השלישי

 
פרק התפתחות 

 נכסים ובהתחייבויות ב

51 
 
 
5 

 חלק ג'  

       
ניהול  -ניהול הסיכונים  פרק סיכון שוק וריבית .6

 סיכוני שוק וסיכון נזילות
 

פרק השפעת שינויים 
היפותטיים בשיעורי הריבית 

 על השווי ההוגן

 
75 
 
 
 
59 

   

       
 -פרק ניהול הסיכונים  סיכון תפעולי .7

חשיפה וניהול של סיכונים 
 תפעוליים

 
 
51 

   

 בכתובת:את הדיווח ברשת האינטרנט ניתן למצוא באתר החברה 
https://www.cal-online.co.il/he-IL/Cal/CalServices/About/Pages/FinancialReports.aspx.   
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 )המשך( הנדבך השלישי - הוראות באזל
 

 יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון 
 
 

 
 4101בדצמבר  10 4102בדצמבר  10

 

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

יתרות 
 סיכון

דרישות 
 הון

 
 במיליוני ש"ח 

 נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי הנובע מחשיפות של:
   

 
 79  515  11  466  חובות של תאגידים בנקאיים

 *-  5  4  08  חובות של תאגידים
 15  259  60  289  חשיפות קמעונאיות ליחידים

 1  55  5  19  הלוואות לעסקים קטנים
 7  72  1  45  נכסים אחרים

 67  695  012  817  סך נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון אשראי
 *-  1  0  9  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון שוק לפי הגישה הסטנדרטית

 51  579  47  405  נכסי סיכון ודרישות הון בגין סיכון תפעולי 
 97  511  014  0,160  סך הכל נכסי סיכון ודרישות הון

 

 מיליון ש"ח. 7-מייצג סכום הנמוך מ* 
 

 יחס ההון לרכיבי סיכון

 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

 
 באחוזים

 56.1  06.5  לרכיבי סיכון 7יחס הון רובד 
 56.1  07.5  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 5.1  04.5  (7יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים)
 

 
 .IIIהחברה עומדת בכללי באזל  5172בדצמבר  17ליום 
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 ההשפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה וחבר
 מאוחדת שלה

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

 4102בדצמבר  10בשיעורי ריבית( ליום 
 

 
 מטבע ישראלי

  
 

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

 
 במיליוני ש"ח 

 0,119  45  6  0,118  נכסים פיננסים

 879  06  7  856  התחייבויות פיננסיות

 061  9  (0) 054  פיננסייםשווי הוגן נטו של מכשירים 

      
 

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

 
 מטבע ישראלי

  
 שינוי בשווי הוגן

 
 סך הכל סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

סך הכל 
 באחוזים

 
 במיליוני ש"ח 

 השינוי בשיעורי הריבית 
 -  -  061  9  (0) 054  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  061  9  (0) 054  אחוז 1.7גידול מיידי מקביל של 

 -  -  061  9  (0) 054  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 
 

שלה, למעט פריטים לא כספיים )לפני השפעת שינויים היפותטיים  מאוחדתוחברה שווי הוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה 
 4101בדצמבר  10בשיעורי ריבית( ליום 

 
 

 
 מטבע ישראלי

  
 

 סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

 
 במיליוני ש"ח 

 972  75  2  159  נכסים פיננסים

 292  71  9  266  התחייבויות פיננסיות

 511  5  (2) 515  מכשירים פיננסייםשווי הוגן נטו של 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 דיינרס קלוב ישראל בע"מ                                                                                                                                 דוח הדירקטוריון 

49

 ההשפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה וחבר
 )המשך( מאוחדת שלה

 

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

 
 מטבע ישראלי

  
 שינוי בשווי הוגן

 
 סך הכל סך הכל מטבע חוץ צמוד לא צמוד

סך הכל 
 באחוזים

 
 במיליוני ש"ח 

 השינוי בשיעורי הריבית 
 -  -  511  5  (2) 515  גידול מיידי מקביל של אחוז אחד      

 -  -  511  5  (2) 515  אחוז 1.7גידול מיידי מקביל של 

 -  -  511  5  (2) 515  קיטון מיידי מקביל של אחוז אחד
 
 

 קווי התפתחות כלכליים עיקריים
 
 התפתחויות כלכליות בארץ ובענף כרטיסי האשראי 
 

, בהתאמה. 5171בשנת  1.2% -ו 1.5%, לעומת 5.2%והתוצר העסקי בשיעור  5.6%צמח המשק הישראלי בשיעור  5172במהלך שנת 
מהצמיחה השנתית. ההשפעה השלילית של  1.2% -ההאטה נבעה, בעיקר, מהשפעות מבצע "צוק איתן", ברבעון השלישי, אשר גרעו כ

הפרטיים ובהאטה בפעילות בכרטיסי  המבצע באה לידי ביטוי, בין היתר, בירידה חדה בתיירות ובצריכת שירותים על ידי הצרכנים
 בתחזית הקודמת. 1.7%-מ 1.5%-ל עודכן 5172, צפי הצמיחה לשנת 5172תחזית משרד האוצר מסוף האשראי על פי 

 של בשיעור שלילית אינפלציה נרשמה, 5116 שנת מאז לראשונה, כאשר, מאוד מתונה להיות האינפלציה סביבת המשיכה 5172 בשנת
 .7.7%הינו  5172, בהתאמה. שיעור האינפלציה החזוי לשנת 5175-ו 5171בשנים  7.6%-ו 7.9%ה בשיעורים לעומת עליי, 1.5%

להורדת  הגורמים הדומיננטיים.  1.52%עומדת זו על  5172ומאז חודש ספטמבר  1.12%-במהלך השנה הופחתה ריבית בנק ישראל ב
, בהתאמה, 5176-ו 5172בנק ישראל, צפויות לעלות רק במחצית השנייה של הריביות הנמוכות בארה"ב ואירופה, אשר לדעת הריבית היו 

המשך האטה בפעילות הרצון לתמוך בפעילות כלכלית לאור , ובאינפלציה ירידההתחזקות שער החליפין של השקל )עד חודש אוגוסט(, 
  הכלכלית בארץ ובעולם.

 
   .7.5%ויוסף ביחס לאירו בשיעור של  75% נחלש השקל ביחס לדולר של ארה"ב בשיעור של 5172במהלך שנת 

 2.5%-ל 5171בדצמבר  2.9%-המגמות הבאות: )א( עלייה בשיעור האבטלה במשק מ 5172בשוק העבודה הישראלי נרשמו במהלך 
ביעי ברבעון הר 61.2%לכדי  5171ברבעון האחרון של שנת  25.1%-ומעלה מ 72, )ב( עלייה בשיעור התעסוקה בקרב בני 5172בדצמבר 

  .5172של 
צפוי להישאר סביב  5172עולה כי שיעור האבטלה הממוצע במשק במהלך שנת  5172מסקירת משרד האוצר שניתנה במהלך דצמבר 

   .5172, בדומה לשנת 6.1%רמה של 
 

 6.5% בשיעור שנתי שלנרשמה עליה  5172נתונים ולפיהם בשנת  5172פרסמה בסוף חודש ינואר  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
  , בהתאמה.5175-ו 5171בשנים  6.1%-ו 2.6%בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי וזאת לעומת 

 

 התפתחויות כלכליות בעולם
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

על רקע האצה צפויה  , וזאת5172שנת ב 1.2%-קרן המטבע הבינלאומית את תחזית הצמיחה העולמית ל עדכנה, 5172בסוף חודש ינואר 
תחזית ומנגד, האטה בצמיחה הכלכלית ביפן ובגוש האירו בהן  ,1.6%אשר תחזית הצמיחה שלה היא  בצמיחה הכלכלית בארה"ב

 , בהתאמה.  7.5%-ו 1.6%הצמיחה עודכנה לשיעורים של 
גם בקרב רוב המדינות המתפתחות ובראשן סין וברזיל בהן תחזית  5172נשארה יצבה יחסית לשנת  5172כן, תחזית הצמיחה לשנת -כמו

 , בהתאמה.1.1% -ו 6.9%הצמיחה היא  
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 מגזרי פעילות תיאור עסקי החברה בפילוח ל
 

 ת כרטיסי אשראי.מגזר סליקו ת כרטיסי אשראימגזרי פעילות עיקריים: מגזר הנפק שני לחברה

 ההנפקהמגזר 
 

 כללי
 

החברה מנפיקה כרטיסי אשראי ללקוחות )מחזיקי כרטיסי אשראי( המשתמשים בהם לתשלום עבור מוצרים ושירותים הנרכשים בבתי 
 עסק שונים.

תום על חוזה מול חברת כרטיסי האשראי המנפיקה. עם קבלת כרטיס האשראי, חובת כאשר לקוח מעוניין לקבל כרטיס אשראי עליו לח
 הלקוח לפרוע את סכומי הרכישות שביצע בכרטיסו.

החברה המנפיקה גובה עמלות שונות מגורמים המעורבים בעסקה: ממחזיק הכרטיס גובה החברה עמלה עבור הנפקת הכרטיס 
ר עסקאות שבוצעו באמצעות כרטיסיה, גובה החברה עמלה צולבת המנוכית מסך תמורת ותפעולו השוטף, ואילו מהסולק, לאחר אישו

 העסקה שמועברת ממנה לסולק, לאחר שגבתה את תמורת העסקה ממחזיק הכרטיס.
 עובר למועד פרסום הדוחות הכספיים מנפיקה החברה כרטיסי אשראי מהמותג "דיינרס" בלבד, באופן בלעדי.

 
 קבוצות עיקריות: 5-על ידי החברה נחלקים ל כרטיסי האשראי המונפקים

מונפקים על ידי החברה ללקוחות של בנקים עימם התקשרה החברה בהסדר הנפקה משותפת. כרטיסים אלו  –כרטיסים בנקאיים  .7
מונפקים ומתופעלים על ידי החברה והיא הנושאת בנזקים הנובעים מזיוף וגניבה בגינם. מנגד, הבנקים מעמידים אשראי ללקוח ונושאים 

  במלוא סיכון האשראי, על כל המשתמע מכך.

בנקאיים: מונפקים ללקוחות על ידי החברה באופן ישיר. בהתאם, החברה, באמצעות חברה בת, היא הגורם שמעמיד ללקוח -חוץכרטיסים  .5
אשראי והיא הנושאת במכלול הסיכונים הנובעים מהפעילות באותם כרטיסים. האשראי הניתן על ידי החברה כולל הלוואות, פריסות 

 נדחה ועסקות קרדיט(, משיכת מזומנים ועוד. תשלומים בגין עסקאות עבר )כגון: חיוב
 

 מוצרים ושירותים
 

 -כאמור, החברה מנפיקה ומתפעלת אך ורק כרטיסי אשראי מהמותג "דיינרס". חלק מהכרטיסים המונפקים הינם בנקאיים וחלקם חוץ
 בנקאיים ומשמשים לרכישות מוצרים ושירותים וכן למשיכת מזומנים.

ותיה הלוואות שונות לכל מטרה, ותכניות פריסת חיובים )כגון חיובים נדחים, עסקאות קרדיט, אשראי כן, החברה מציעה ללקוח-כמו
Cal -מתגלגל, חיוב חודשי קבוע, חיוב חודשי בהתאם לבקשת הלקוח  Choice .)ועוד 

 
 לקוחות

 
  גדולים ועסקים. לקוחות החברה במגזר זה הינם מחזיקי כרטיסי אשראי, ביניהם לקוחות פרטיים, עובדי תאגידים

בנקאיים, בעיקר במסגרת מועדוני לקוחות, וזאת בכפוף  –החברה פועלת רבות על מנת להגדיל את שיעור מחזיקי הכרטיסים החוץ 
 לבדיקת יכולת הפירעון של כל לקוח אפשרי. 

 הכנסות המגזר.או יותר מסך  71%נכון למועד פרסום הדוח, לא קיים במגזר לקוח שהכנסות המגזר ממנו היוו 
  

 הכנסות והוצאות
 

החברה מייחסת למגזר ההנפקה את מלוא ההכנסות וההוצאות הנובעות מהנפקת כרטיסים )בנקאיים וחוץ בנקאיים(, מצירוף לקוחות 
חדשים והטיפול השוטף בהם ומעסקאות הנעשות בכרטיסי אשראי, בכל שלבי העסקה, ממועד רכישת המוצר או השירות ועד העברת 

 ורה לכל הגורמים הקשורים לעסקה. התמ
 ההכנסות העיקריות הינן:

 עמלה צולבת המשולמת לחברה, בתפקידה כמנפיקה, על ידי סולק אשר סלק עסקה שבוצעה בכרטיס אותו הנפיקה. .7
 עמלות הנגבות ממחזיקי כרטיסים כגון: דמי כרטיס, עמלת חיוב נדחה ועמלת המרת מטבע בגין רכישות המבוצעות במט"ח. .5
 כנסות מימון הנובעות לחברה ממתן אשראי, על צורותיו השונות, ללקוחות.ה .1

 
ההוצאות העיקריות המשויכות למגזר זה הן הוצאות תפעול הקשורות לכרטיסים המונפקים, הוצאות מכירה, שיווק ופרסום, הוצאות 

 לבנקים.מבצעי מתנות, הוצאות דיוור מידע ללקוח, הוצאות בגין הפסדי אשראי ותשלומים 
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 שיווק והפצה
 

השיווק וההפצה במגזר ההנפקה נעשים בעיקר באמצעות הגברת שיתוף הפעולה עם הבנקים בהסדר וכן עם מועדוני לקוחות. 
 לצירוף לקוחות חוץ בנקאיים. –הראשונים מהווים עבור החברה "רצפת גיוס" לצירוף לקוחות בנקאיים לשורותיה, והאחרונים 

 פי רוב, הנחות והטבות במגוון בתי עסק.-צירוף לקוחות מועדונים מקנה למצטרפים, על
 ", "דיינרס מתמיד" ו"דיינרס גלובס".You"דיינרס ", Flycard"דיינרס המועדונים העיקריים כיום הינם 

שונים על מנת שיציעו ללקוחותיהם את כרטיסי האשראי של לצורך הנפקת כרטיסים בנקאיים, קשורה החברה בהסכמים עם בנקים 
ום ושיווק באמצעי החברה. פרט לאמור לעיל, מקיימת החברה שיתופי פעולה שיווקיים עם עסקים מובילים בארץ ומפעילה ערוצי פרס

 התקשורת השונים ובאמצעות דוכני מכירות.
אשר מספק מידע אודות מוצרי החברה ושירותיה, מבצעים, הנחות   www.cal-online.co.ilלחברה אתר אינטרנט פעיל שכתובתו:

והטבות ומאפשר גישה לחשבון מחזיק הכרטיס לשם מעקב ובקרה אודות רכישותיו. בנוסף, השיקה החברה אפליקציה לטלפונים 
 חכמים המאפשרת מעקב אחר עסקאות הלקוח ומידע אודות שירותי החברה, הטבות והנחות שונות.

 
 תחרות

 
 רותיה של החברה במגזר ההנפקה הן קבוצת ישראכרט שבשליטת בנק הפועלים וחברת לאומי קארד שבשליטת בנק לאומי.מתח

במסגרת התחרות במגזר, מתחרה החברה על צירוף לקוחות חדשים, חסרי כל כרטיס אשראי, או בעלי כרטיס אשראי של חברה 
 מנוע מהם לעזוב לטובת מתחרותיה.מתחרה וכן פועלת בדרכים שונות לשמר לקוחות קיימים ול

בנוסף, החברה פועלת ומשקיעה מאמצים ניכרים בשיווק ומתן הנחות והטבות למחזיקי הכרטיסים שלה על מנת שיבצעו באמצעותם 
 את עיקר רכישותיהם ומציעה להם שירותי אשראי מגוונים, כחלופה או כתוספת, לאשראי בנקאי רגיל.

 ברה מול מתחרותיה מתפרסות על פני מספר תחומים וביניהם:דרכי פעילותה העיקריים של הח
 שיפור השירות ללקוחות קיימים ולשימורם בחברה. .7
 פעולות שיווק וקידום מכירות כולל פרסום, מתן הטבות, הנחות ומבצעים שונים למחזיקים. .5
  ל צרכי השוק המשתנים.פיתוח מוצרים ושירותים חדשים שיענו על דרישות הלקוחות השונים )פרטיים ובתי עסק( וע .1

 
 גורמי הצלחה קריטיים

 
לחברה קיימים מספר גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי במגזר: מגוון מוצרים ושירותים הפונים לקהל לקוחות מגוון, 

יעיל ומפותח, מערכות תדמית החברה ומותגה, הון אנושי איכותי ומנוסה )על בסיס התקשרות החברה עם כאל(, מערך ניהול סיכונים 
מידע טכנולוגיות ותשתיות מתקדמות, התקשרות בהסכם ארוך טווח עם בנקים בהסדר להנפקת כרטיסים, יכולת להנפיק כרטיסי 

מגוונים, מבנה הון  ההיוקרתי, מערכת הסכמים ענפה עם מועדוני לקוחות בעלי חתכי אוכלוסיי אשראי באופן בלעדי במותג "דיינרס"
 חזק ויכולת ללוות כספים מגופים פיננסיים בתנאים נוחים.

מנגד, קיימים לחברה מספר גורמים המשפיעים לשלילה על מעמדה התחרותי ובראשם: העדר מכובדות מותג "דיינרס" בכלל בתי 
י אשראי, כניסת גורמים קמעונאיים העסק בישראל, פיתוח אמצעי תשלום חלופיים העשויים להוריד את הביקוש להנפקת כרטיס

לתחום הנפקת כרטיסי אשראי, וכן שינויים רגולטורים תכופים ומשמעותיים, בעיקר מצד המפקח על הבנקים והממונה על ההגבלים 
 העסקיים, כגון הורדת שיעור העמלה הצולבת, הסדרי הנפקה בכרטיסי חיוב מיידי ועוד. 

 
 חסמי כניסה

 
פעילות במגזר ההנפקה עומד בפני מספר חסמים שהעיקריים שבהם הינם: עמידה בתנאי כשירות מסוימים להיכנס לגוף המעוניין 

לצורך קבלת רישיון מארגון בינלאומי להנפקת מותג; קיום מערך תפעולי נרחב, עתיר עלויות, כולל מערכות מידע ושירות לקוחות 
בפריסה ארצית, בפרט ערוצי הפצה מול בנקים ומועדוני לקוחות; חוסן  מתקדמות; השקעה גדולה ורציפה בערוצי שיווק, הפצה ומכירה

פיננסי המאפשר גיוס אשראי בתנאי שוק עדיפים; החזקת שליטה במנפיק מצד תאגיד בנקאי לצורך הכרות על ידי ארגונים 
ג סיכוני אשראי; צורך בהון בינלאומיים וחברות בהם; קבלת ערבויות מהתאגיד הבנקאי השולט; קיום מערכת יעילה ומפותחת לדירו

 מינימלי על מנת לעמוד בהוראות המפקח על הבנקים בנושא יחס הון לרכיבי סיכון.
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 מוצרים תחליפיים
 

לכרטיסי אשראי קיימים מוצרים תחליפיים רבים החל ממוצרים תחליפיים מסורתיים כגון מזומן, המחאות, העברות בנקאיות, הוראות 
קבע, תווי קנייה, כרטיסים נטענים ואשראי מבנקים ומחברות אשראי חוץ בנקאי וכלה במוצרים תחליפיים עתירי טכנולוגיה, זמינות 

 הטלפון החכם ושירות ה"ארנק הדיגיטלי".  ונוחות כמו: תשלום באמצעות
 

 ת חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדיםמגבלו
 

במסגרת חוקים, תקנות והנחיות רגולטוריות אשר חלות על מערכת הבנקאות בישראל, מצד גורמי פיקוח שונים, ובכלל  תהחברה פועל
מגבלות לווה בודד, קבוצת לווים הינה  על המגזר הית שחלעיקר הזה: הפיקוח על הבנקים, הממונה על ההגבלים העסקיים ועוד. מגבל

 במסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין חלה מגבלה על גובה החבות המותרת ללווה, לקבוצת לווים .וחבות כל שש קבוצות הלווים הגדולות
ן והיקף פעילות המגזר עם . למגבלות אלה עלולה להיות השלכה על אופחברהלסך החבות הכוללת לשש קבוצות הלווים הגדולות בו

 אותם לקוחות.
קבוצת לווים וששת קבוצות הלווים הגדולות שנקבעו בהוראות  לווה בודד, ןילא הייתה כל חריגה מהמגבלות בעני 5172בדצמבר  17ליום        

  המפקח.
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 
 

ם מותאמיההצעת פתרונות דרך  ,באמצעות מיצוי הערוץ הבנקאי החברה שמה לה ליעד להרחיב את נתח השוק של כרטיסי דיינרס הן
במועדוני הלקוחות הקיימים ובאמצעות יצירת שיתופי פעולה עם גופים  ,בנקאי-גיוס כרטיסים בערוץ החוץהן באמצעות צרכי לקוח, ול

 שונים להקמת מועדוני לקוחות נוספים.  
 

 מהווה תשתית לגיוס אשראי צרכני גיוס כרטיסים חוץ בנקאיים , כאשרנירכהאשראי הצ כמו כן, החברה פועלת להרחיב את תחום
  .ים )לרבות באמצעות כרטיסי אשראי(כגוף הנותן שירותי אשראי מגוונולמיצובה של החברה 

 
 מגזר הסליקה

 
 כללי

 
כי, בכפוף להסכם ביניהם, היא תפרע את החיובים בגין  הסליקה, חברת כרטיסי אשראי מבטיחה לבית עסק הסולק עימהבפעילות 

 עסקאות רכישת מוצר או שירות שביצעו מחזיקי הכרטיסים אצלו, שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק.
 עבור הסליקה של חיובי העסקאות הנ"ל גובה חברת הסליקה "עמלת בית עסק".

 זיכיון של מותג כרטיס אשראי מסוים ולרוב היא גם גוף פיננסי. חברת סליקה הינה תאגיד החבר בארגון בינלאומי שמעניק 
קבוצות כרטיסי האשראי בארץ: כאל )לרבות דיינרס(, ישראכרט  1נכון למועד הדוח, התחרות במגזר הסליקה בארץ רבה ומקיפה את 

 )לרבות אמריקן אקספרס( ולאומי קארד.
ומציעה, נוסף לכך, שירותים פיננסים כמו מתן הלוואות; תשלום מקדמות  החברה קשורה בהסכמי סליקה עם עסקים במגוון ענפי משק

על חשבון יתרות זיכויים עתידיים שבתי עסק צפויים לקבל בגין שוברי עסקאות רגילות; שירותי ניכיון לבתי עסק, קרי זיכוי העסק 
תוכניות שונות להקדמת מועד הזיכוי הרגיל של בתשלום מיידי אחד בניכוי עמלה כנגד שוברי עסקאות רגילות ועסקאות תשלומים וכן 

 העסק בתמורה לעמלה.
 דיינרס הינה החברה היחידה בישראל שלה רישיון סליקה של כרטיסי אשראי מהמותג "דיינרס".

 
 מוצרים ושירותים

 
יסי אשראי החברה קשורה בהסכמי סליקה עם בתי עסק רבים, על פיהם היא סולקת שוברי עסקאות שבוצעו בהם באמצעות כרט

 שהונפקו על ידה. עבור שירותי הסליקה גובה החברה עמלת בית עסק.
בנוסף, מציעה החברה מועדי זיכוי גמישים ואפשרויות לפריסת תשלומים; שירותי ניכיון שוברים כנגד שוברי עסקאות רגילות או 

שבתי עסק צפויים לקבל בגין שוברי עסקאות עסקאות תשלומים; מתן הלוואות; תשלום מקדמות על חשבון יתרות זיכויים עתידיים 
 רגילות והקדמת מועדי זיכוי.
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 לקוחות
 

לקוחות החברה במגזר הם בתי עסק בענפי משק שונים הקשורים עמה בהסכמי סליקה, כולל רשתות ארציות, המכבדים כרטיסי 
 אשראי מהמותג "דיינרס". 

 לקוחות נוספים במגזר הינם עסקים המבקשים שירותי ניכיון שוברים, קבלת הלוואות, הקדמת תשלומים וקבלת מקדמות. 
 או יותר מסך הכנסותיו. 71%נכון למועד פרסום הדוח, אין במגזר הסליקה לקוח בודד אשר הכנסות המגזר ממנו הינן 

 
 הכנסות והוצאות

 
 ת מבתי עסק וכל ההוצאות הכרוכות בגיוס עסקים ובטיפול השוטף בהם. למגזר מיוחסות כל ההכנסות המתקבלו

 להלן פירוט ההכנסות העיקריות במגזר: 
 לה צולבת )שנזקפת למגזר ההנפקה(.הכנסה ממרווח הסליקה, קרי עמלת בית עסק בניכוי עמ .7
 ניהול, עמלת הקמת הלוואה ועוד.י הכנסות מעמלות שירות הנגבות מבתי עסק כגון: עמלת הצטרפות, עמלת אימות פרטים, דמ .5
 הכנסות בגין שירותי ניכיון והקדמת תשלומים לבתי עסק. .1

ההוצאות העיקריות המיוחסות למגזר הינן עמלה צולבת למנפיק הכרטיס, הוצאות גיוס עסקים ושימורם, הוצאות פרסום משותף עם 
  פעוליות לבנקים ולשב"א ועוד.בתי עסק, הוצאות הפקה ומשלוח של הודעות זיכוי, דמי מחזור, עמלות ת

 
 הפצהשיווק ו

 
עיקר מאמצי השיווק במגזר הסליקה מופנה לבתי עסק, כולל רשתות )לרוב, רשת מתקשרת עם סולק יחיד עבור כל סניפיה(, תוך 

 התמקדות בצרכיהם.
עסקים גם לאחר  שיווק שירות הסליקה לעסקים נעשה באמצעות אנשי מכירות של החברה, המשמשים כאנשי קשר עם אותם

הצטרפותם. בנוסף, מפעילה החברה אתר אינטרנט ייחודי לבתי עסק הכולל מתן מידע אודות פירוט זיכויים וחיובים קודמים ועתידיים, 
 הזמנת דוחות וחשבוניות ברמת בית עסק בדיד וברמת רשת וקבלתם בכספת מאובטחת ועוד.

שימור בתי עסק קיימים כלקוחותיה; שיפור וחיזוק תדמיתה; גיוס עסקים חדשים  מטרותיה המרכזיות של החברה בפעילות השיווק הינן:
 לשורותיה והרחבת סל השירותים אותו היא מציעה.

 
 תחרות

 
 מגזר הסליקה מאופיין ברמת תחרות גבוהה בין חברות כרטיסי האשראי.

, "דיינרס" )בבלעדיות( ו"ישראכרט", קבוצת השחקנים במגזר הם: קבוצת כאל הסולקת כרטיסי אשראי מסוג "ויזה", "מסטרקארד"
ישראכרט הסולקת את המותגים "ישראכרט", "מסטרכארד", "ויזה", ו"אמריקן אקספרס" )בבלעדיות( וחברת לאומי קארד אשר סולקת 

 את המותגים "ויזה", "מסטרכארד" ו"ישראכרט".
מהשוק, לסליקה על ידי כל השחקנים  71%", המהווה עם פתיחת המותג "ישראכרט 5175התחרות במגזר עלתה מדרגה במהלך שנת 

 בענף.
החברה מתחרה על מנת להרחיב את מעגל העסקים המקבלים ממנה שירותי סליקה ושירותים משלימים ומתמקדת בגיוס עסקים 

 חדשים בהסכמי סליקה, ובשימור בתי עסק קיימים כלקוחותיה תוך השקעת מאמצי שיווק ומכירה ניכרים.
של התחרות במגזר נוגע לפיתוח מוצרים ושירותים פיננסים ותפעוליים לבתי העסק אשר יביאו לעליה בהיקף המחזור של היבט נוסף 

 אותם עסקים מול החברה )ראה סעיף מוצרים ושירותים לעיל(. 
תעריפים על מנת להתמודד עם התחרות במגזר ולחזק את נאמנות בתי העסק כלפיה נוקטת החברה בפעולות הבאות: מדיניות 

תחרותית; השקעת משאבים לשיפור השירות לבתי עסק ולשימורם תוך התאמת המוצרים והשירותים לצרכי העסק; הגברת שיתופי 
פעולה עם בתי עסק; הפעלת מערך שירות ומערך שיווק ומכירה יעילים שיכולים לתת פתרונות לבתי עסק ולענות על צרכיהם 

 עסק תוך הגדלת נתח השוק במגזר. המשתנים; שיווק סל מוצרים כולל לבתי
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 גורמי ההצלחה הקריטיים:
 

 לחברה קיימים מספר גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי בענף:
הולמים לבתי עסק; מערכות מידע ניסיון מצטבר בתחום סליקת כרטיסי אשראי; מערכי שירות, מכירה ושיווק היעילים במתן פתרונות 

ותשתית מתקדמות; מערך ניהול סיכונים מקצועי ויעיל; הון אנושי איכותי ומנוסה; מערך שיווק נרחב ויעיל המאפשר גיוס לקוחות 
רותים; ושימורם; מותג בעל יוקרה, עוצמה ומוניטין המונפק ונסלק על ידה באופן בלעדי; פיתוח והרחבה תמידיים של סל המוצרים והשי

קבלת רישיון מארגון דיינרס העולמי לסליקת המותג; קיום ופריסה של מערך תקשורת שיאפשר סליקה או תקשורת עם שב"א 
 המפעילה מערך כזה בארץ; מבנה הון יציב ותזרים מזומנים חיובי.

צעי תשלום חליפיים שעלולים גורמים שליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הינם: שיפורים טכנולוגיים היוצרים אמ
 להקטין את הצורך בסליקת כרטיסי אשראי והנחיות רגולטוריות בקשר עם פעילות חברת שב"א.

 
 חסמי כניסה

 
החסמים העיקריים העומדים בפני חברה המעוניינת להיכנס למגזר הסליקה הינם: קבלת רישיון מארגון בינלאומי בעל מותג כרטיס 

קבלת רישיון, כאמור, דורשת עמידה בתקנים עסקיים ופיננסים להבטחת פעילותו; פריסה של מערך  -לוק אשראי אותו מעוניינים לס
, או לחילופין התקשרות מול שב"א שהינה בעלת מערך כזה; קיומה של מערכת מידע אמינה On-lineתקשורת נרחב שיאפשר סליקה 

וידע לצורך השקעה בטכנולוגיה, ובמערכי תפעול, פרסום ושיווק; סליקה  (; אמצעים כספיים, ניסיוןBillingויציבה לניהול התחשבנות )
בהיקפים ניכרים לצורך החזר ההשקעה בתשתיות הסליקה; דרישות הון עצמי מינימלי; מערכי שירות לקוחות, מכירות וגיוס לקוחות 

 רחבים ויעילים.
 

 מוצרים תחליפיים
 

אשראי החל ממזומן, הוראות קבע, העברות בנקאיות, תווי קנייה ושיקים וכלה בתשלום קיימים אמצעי תשלום תחליפיים רבים לכרטיסי 
 באמצעות טלפון חכם ו"ארנק דיגיטלי".

 אשראי בנקאי וחוץ בנקאי ושירותי ניכיון שיקים מהווים מוצרים תחליפיים לאשראי ושירותים פיננסיים אחרים הניתנים על ידי החברה.
 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית 
 

פועלת  החברההסליקה. כמו כן,  לה במגזרסל מוצרים כולל לבתי העסק, תוך הגדלת נתח השוק ש יעדה הראשי של החברה הוא לשווק
 המוצעים כיום. לאלו לפיתוח ושיווק מוצרים נוספים שיוצעו על ידה לבתי עסק, בנוסף 

 
 עונתיות

 
 פרטית בארץ, עליה מבוססות העסקאות בכרטיסי אשראי.העונתיות במגזר ההנפקה ובמגזר הסליקה נגזרת מזו שבצריכה ה

 
 שינויים טכנולוגיים

 
בשנים האחרונות מאופיינות פעילויות החברה בשני מגזריה בשינויים טכנולוגיים תכופים ומרחיקי לכת. שינוי מהותי שכזה הינו המעבר 

 לשימוש ב"כרטיסים חכמים".
בצעדים שונים לשיפור ארגון דיינרס הבינלאומי עה בכרטיסי אשראי וזיופם, נוקט במסגרת הניסיונות להקטין את תופעת השימוש לר

 יעל מעבר לשימוש בכרטיסי אשראי בעל יולחבר ןהארגו ה. בין היתר, הורשלו רמת האבטחה בכרטיסי אשראי הנושאים את המותג
מועד  .ם"(מיחכ ים)להלן: "כרטיס על זיופםורמים שאינם מורשים ו/או על ידי ג הםמאפיינים מיוחדים אשר מקשים על השימוש ב

על מנת להאיץ במנפיקים ובסולקים לעבור לשימוש )להלן: "מועד המעבר"(.  5171באוקטובר  55המעבר במותג דיינרס נקבע ליום 
חכם בנסיבות הבינלאומי הוראות בקשר עם הסבת האחריות במקרה של שימוש לרעה בכרטיס  ןהארגו בכרטיסים החכמים קבע

 .5172באפריל  77מסוימות החל מיום 
 הוראות אלו קובעות כי במקרה של זיוף ו/או שימוש לרעה בכרטיס:

 
כאשר כרטיס חכם נסלק בבית עסק אצלו לא הותקן מכשיר סליקה חכם, יישא בעלויות הסולק. (7
   המנפיק.אצלו הותקן מכשיר סליקה חכם, יישא בעלויות שכאשר כרטיס שאינו כרטיס חכם נסלק בבית עסק  (5
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 , בהנפקת כרטיסי דיינרס חכמים. 5172בהתאם להוראות הארגון הבינלאומי, החלה החברה, החל מפברואר 
הכוללת התאמת מערכות החברה לקליטה, לעיבוד ולשידור שדרים במבנה  EMVבמגזר הסליקה, החברה החלה בהיערכות לתשתית 

למכשירים חכמים ולהתקנתם בבתי עסק שונים עימם קשורה החברה בהסכמי סליקה וכן לשיתוף  S.O.P -חכם, לשדרוג מכשירי ה
חברות כרטיסי האשראי ובין  פעולה בין כל חברות כרטיסי האשראי, יצרני המסופים ושב"א לצורך הגדרת התשתית בין שב"א לבין

 שב"א לבין המסופים בבתי העסק.
 

לפרטים נוספים בדבר טיוטת הוראה בנושא מתווה מעבר לשימוש בכרטיס חכם ראה פרק "חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי" 
 להלן.

 
 4105-4107אימוץ אסטרטגיה לשנים 

 
. 5171-5172סטרטגית לחברה לשנים אישר הדירקטוריון את התוכנית הא 5172 בנובמבר 51ביום 

 התוכנית מתמקדת בהגדלת נתח השוק תוך שמירה על רווחיות נאותה. 
יישום התוכנית יוביל למודל הפעלה שיתמוך בהשגת יעדיה, ובכלל זה: התבססות על פלטפורמות דיגיטליות וטכנולוגיות מתקדמות על 

מושכל במסגרת תיאבון הסיכון וכן פיתוח הון אנושי ותרבות ארגונית שיתמכו מנת לתמוך במימוש המהלכים העסקיים, ניהול סיכונים 
 באסטרטגיה.

להערכת הנהלת החברה, יישומה של התוכנית יוביל לצמיחה ברווחי הקבוצה ויאפשר לה להתמודד בצורה מיטבית אל מול אתגרי השוק 
 הפיננסי בישראל בשנים הקרובות.

 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה

 : החברהלהשפיע על ושינויים שהתרחשו לאחרונה או שעתידים להתרחש 
  הנחיות רגולטוריות בקשר עם פעילות שב"א וכן בקשר עם שימוש בכרטיסי חיוב מיידי )ראה פרק "חקיקה הנוגעת לפעילות

בכרטיסי אשראי" להלן(.
  לדוחות הכספיים. ה' 71השקת מועדון "אל על" ראה ביאור
 ברות כרטיסי האשראי )ראה פרק "חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי" להלן(.עדכון תעריפון ח
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  מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות
 
 מידע כמותי על מגזרי פעילות: .א
 

 

 4102בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 מגזר הנפקה מגזר סליקה
סך הכל 

 מאוחד

 

 במיליוני ש"ח 
 מידע על הרווח והפסד:

   
 הכנסות:

   
 95  45  71  הכנסות עמלות מחיצונים

 -  16  (16) הכנסות עמלות בינמגזרים

 95  60  12  סך הכל

 20  20  *-  הכנסות ריבית, נטו

 *-  -  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 016  014  12  סך כל ההכנסות

 הוצאות:    
   

 2  2  *-  בגין הפסדי אשראי

 07  02  1  הוצאות תפעול

 15  16  (0) הוצאות מכירה ושיווק

 0  0  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 9  9  -  תשלומים לבנקים

 05  05  -  דמי ניהול 

 80  79  4  סך כל ההוצאות

 55  41  14  רווח לפני מיסים

 40  9  04  הפרשה למיסים על הרווח

 12  02  41  החברהרווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

 02.9% 8.9% 251.0% תשואה להון    

 825  812  00  יתרה ממוצעת של נכסים

 961  951  01  (7יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )
 604  59  551  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 
 .517-571 כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מספר -נכסי סיכון  (7)
מיליון ש"ח. 7-מייצג סכום הנמוך מ *   
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 )המשך( מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות
 
 

 

 4101בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:
    הכנסות:

 57  52  61  הכנסות עמלות מחיצונים

 -  11  (11) הכנסות עמלות בינמגזרים

 57  21  12  סך הכל
 21  25  7  הכנסות ריבית, נטו

 7  7  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 712  711  12  סך כל ההכנסות

    הוצאות:

 (1) (1) *-  בגין הפסדי אשראי

 72  75  1  הוצאות תפעול

 51  51  *-  הוצאות מכירה ושיווק

 7  7  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 5  5  -  תשלומים לבנקים

 52  52  -  דמי ניהול 

 11  11  1  סך כל ההוצאות

 65  11  15  רווח לפני מיסים

 57  71  77  הפרשה למיסים על הרווח

 27  51  57  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 79.9% 71.5% 122.2% תשואה להון    

 919  922  52  יתרה ממוצעת של נכסים

 576  957  52  (7יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )

 629  57  261  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 
 .517-571כפי שחושבו לצורך הלימות ההון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  -נכסי סיכון   (7) 
מיליון ש"ח. 7-מייצג סכום הנמוך מ *    
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 )המשך( מגזרי פעילות והתפתחותם לעומת השנים הקודמות
 

 

 

 4104בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:
    הכנסות:

 99  51  62  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  12  (12) הכנסות עמלות בינמגזרים

 99  21  17  סך הכל 

 25  29  7  הכנסות ריבית, נטו

 7  7  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 719  716  15  סך כל ההכנסות 

    הוצאות:

 1  1  -  בגין הפסדי אשראי

 76  75  2  הוצאות תפעול

 51  55  7  הוצאות מכירה ושיווק

 7  7  -  הוצאות הנהלה וכלליות

 5  5  -  לבנקיםתשלומים 

 59  59  -  דמי ניהול 

 91  12  2  סך כל ההוצאות

 29  17  51  רווח לפני מיסים

 79  71  9  הפרשה למיסים על הרווח

 21  57  75  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 51.5% 75.5% 112.7% תשואה להון    

 922  915  72  יתרה ממוצעת של נכסים 

 522  511  76  (7ממוצעת של נכסי סיכון )יתרה 

 615  777  267  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 
 .517-571נכסי סיכון כפי שחושבו לצורך הלימות ההון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מספר   (7) 

 
 
 

 התפתחות בתוצאות מגזרי פעילות
 

. 2.9%, ירידה בשיעור של 5171מיליון ש"ח בשנת  57, לעומת 5172בשנת מיליון ש"ח  51 בסך של סתכםהרווח הנקי במגזר הסליקה ה
 .11.1%, ירידה בשיעור של 5171מיליון ש"ח בשנת  51, לעומת 5172מיליון ש"ח בשנת  72 -הנפקה הסתכם בההרווח הנקי במגזר 
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 הסכמים מהותיים
 

 הסכמים עם תאגידים בנקאיים 
החברה קשורה בהסכמים עם תאגידים בנקאיים שונים לצורך הנפקת כרטיסי אשראי ללקוחותיה. הנפקת הכרטיסים נעשית 
במשותף על ידי החברה והתאגיד הבנקאי, מקום בו מעמד התאגיד הבנקאי בארגון הבינלאומי מאשר לו הנפקת כרטיסים. 

 ללקוחות נעשית על ידי התאגיד הבנקאי. במקרים אחרים הנפקת הכרטיס נעשית על ידי החברה והפצה 
 

 הסכמים עם תאגידים בנקאיים וארגונים בינלאומיים
 ב' לדוחות הכספיים. 71לפרטים בדבר הסכמים עם תאגידים בנקאיים וארגונים בינלאומיים ראה ביאור 

 על נתיבי -חברת אל ולה עםלפרטים בדבר תוספת למערכת ההסכמים בין בעלי המניות בחברת דיינרס וכן בעניין שיתוף פע
הכספיים.  לדוחות 71ביאור אוויר לישראל בע"מ ובדבר הסכמים מהותיים נוספים ראו 

 
 שיתוף פעולה עם ארגון "דיינרס" העולמי

חתמה דיינרס על הסכם עם דיינרס העולמית על הסכם לשיתוף הפעולה ביניהן, במטרה להביא לצמיחה  5171בחודש דצמבר 
 כרטיסי המותג "דיינרס" המשווקים על ידי החברה.בהיקף השימוש ב

 
  עם החברה האםשירותים הסכם

כאל מעמידה לרשות החברה שירותי תפעול וניהול, ולפיכך החברה משלמת דמי ניהול לכאל המושפעים בעיקר ממחזור 
 עסקאות וכמות כרטיסים.

 .5175הסכם השירותים חודש בחודש מרס 
 

 
 כרטיסי אשראיחקיקה הנוגעת לפעילות 

 

 
4118 –כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, התשס"ח 

נכנס לתוקף תיקון לתעריפון חברות כרטיסי אשראי על פי חוק כללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(,  5172בפברואר  7ביום 
 7על פי התיקון, תבוטלנה עמלות שירות הנגבות כיום על ידי החברה, ובכלל זה עמלת תשלום נדחה )בתוקף מיום . 5119-התשס"ח

( ועמלות נוספות. בנוסף, כולל התיקון קביעת 5172באפריל  7(, עמלות מסוימות הנגבות אגב המרת מטבע )בתוקף מיום 5172בפברואר 
ביולי  7מחברת כרטיסי אשראי שירותי סליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב )בתוקף מיום תעריפון אחיד עבור בתי עסק קטנים המקבלים 

 (. החברה נערכה ליישום ההוראות שנכנסו לתוקפן ונערכת ליישום ההוראות האחרות. 5172
 

 4102 - ד"התשע(, 5' מס תיקון) האחידים החוזים חוק
, מקפחים הם כי עליהם חזקה אשר התנאים לרשימת הוסף התיקון במסגרת שבכותרת. התיקון בכנסת התקבל 5172 בדצמבר 9 ביום
 :כדלקמן נוסף תנאי

, מסוים לעניין מודעותו על, שעשה מעשה על מצהיר הלקוח שבו תנאי או, החוזה את קרא כי להצהיר או לאשר לקוח נדרש שלפיו תנאי"
 ".בחוזה לספק מסר שהלקוח מידע למעט והכל, מאשר או, בעניינו שמתקיימת עובדה על או

, התיקון פרסום יום לפני שנכרת אחיד חוזה פרסומו. על מיום שנה לתוקפו יכנס, לעיל שצוטט המקפח לתנאי המתייחס החוק תיקון
 .הפרסום ערב כנוסחו החוק הוראות לחול ימשיכו

 
(, חיוב בכרטיסי בעסקאות ניכיון שירותי לנותן סולק בידי הניתן שירות על פיקוח( )ללקוח שירות) הבנקאות צו לתיקון טיוטה
 4102 - ד"התשע
פרסם הפיקוח את הטיוטה שבכותרת. במסגרת טיוטה זו, ניתנה לפיקוח סמכות לקבוע את שיעור העמלה  5172בספטמבר  77ביום 

 הנגבית בגין שירות הניתן על ידי סולק לנותן שירותי ניכיון.

 הבנקאי בתאגיד הציות ופונקצית ציות
 בשנים, בטיוטה האמור לפי. פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטה בנושא ציות ופונקצית ציות בתאגיד הבנקאי 5172 צמברבד 51 ביום

" הציות תכנית" המינוח כי נקבע בטיוטה. בפרט הציות סיכון ניהול ובתחום בכלל הסיכונים ניהול בתחום רבות תמורות חלו האחרונות
 עבודת כל פני על יתפרש הציות פונקצית עבודת היקף כי נקבע; הבנקאי התאגיד של הסיכון ניהול של יותר מפורט לתיאור יתייחס

 תפקיד ימלא לא הציות קצין כי הבנקאי. כן נקבע בתאגיד הקיים למידע מלאה גישה הציות לפונקצית תהיה כך ולשם הבנקאי התאגיד
 החברה נערכת ליישום הוראות הטיוטה. .הלבנת הוןהבנקאי, מלבד מילוי חובותיו בקשר עם חוק איסור  בתאגיד נוסף
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 )המשך( חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

הוראות הפיקוח בעניין הטיפול בפניות הציבור
 הציבור אמון הבטחת הינה ההוראה מטרת. טיוטה בנושא הטיפול בפניות הציבור הבנקים על הפיקוח פרסם 5172בספטמבר  71 ביום

 ציות על ושמירה הבנקאי התאגיד מוניטין על שמירה ללקוחותיו, הבנקאי התאגיד בין ביחסים ההוגנות הבטחת, הבנקאית במערכת
 התאגיד נדרש להוראה הטיוטה במסגרת. הבנקים על הפיקוח והנחיות הדין להוראות בהתאם בנקאיים תאגידים על החלות לחובות
 נציג יעמוד שבראשה הציבור בתלונות לטיפול ייעודית פונקציה להקים לכך ובהתאם הציבור בתלונות לטיפול מדיניות לקבוע הבנקאי
. פעילותו המסכמים תקופתיים דוחות והדירקטוריון ההנהלה לדיון ויגיש מהותיים ליקויים על עליו לממונה ידווח אשר הציבור תלונות

מינתה  חברת האם .הבנקים על הפיקוח בפני החלטתו על להשיג הזכות תעמוד, הבנקאי התאגיד על למתלונן, הטיוטה הוראות לפי
 נציגה לטיפול בתלונות הציבור, באופן העולה בקנה אחד עם הוראות הטיוטה.

4104 –(, התשע"ג 09חוק הבנקאות )שירות ללקוח( )תיקון מס' 
התאם לחוק תאגיד בנקאי )ובכלל זה אושרה בכנסת בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק הבנקאות שבכותרת. ב 5172במרס  1ביום 

 57אלא אם כן מסר ללקוח הודעה בכתב  –החברה( לא יעמיד הלוואה לפירעון מיידי ולא ינקוט בהליך משפטי בשל אי פירעון הלוואה 
ה חשש ימי עסקים לפני ביצוע הפעולה. להוראה נקבעו חריגים, לפיהם אין למסור הודעה מראש, כאמור לעיל, אם יש במסירת ההודע

 71ממשי לפגיעה ביכולת הגביה של התאגיד הבנקאי, בין היתר, בשל שינוי לרעה בכושר הפירעון של הלקוח. התיקון פורסם ביום 
. התיקון תקף גם בנוגע להלוואות שהוענקו בטרם חקיקת החוק.  החברה 5172בספטמבר  71, והוא נכנס לתוקף מיום 5172במרס 

ון.מיישמת את הוראות החוק והתיק

4102 –()מלווים מוסדיים, ריבית מירבית ועונשין(, התשע"ד 1תזכיר חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס' 
פרסם משרד המשפטים תזכיר חוק, הכולל טיוטה ראשונה של הצעת החוק שעניינה עדכון מנגנון תקרת  5172בפברואר  76ביום 

יקון זה מוצע בהמשך להמלצת הצוות לבחינת הגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, הריבית והחלתו גם על התאגידים הבנקאיים. ת
 אשר בחן, בין היתר, את החסמים בתחום האשראי הקמעונאי. 

שימוש בכרטיסי חיוב מיידי )"דביט"(
פרסמה רשות ההגבלים העסקיים טיוטה להערות הציבור, שעניינה הגברת היעילות והתחרות בתחום כרטיסי  5172בפברואר  75ביום 

החיוב )"המסמך"(. במסגרת המסמך סקרה רשות ההגבלים העסקיים את הכשלים הקיימים לדעתה בתחום כרטיסי האשראי, אשר 
( הקדמת מועד העברת 5( עסקאות מסוג חיוב מיידי )דביט(; )7רונם בשלושה היבטים: )גורמים לתחרות מוגבלת, והציעה המלצות לפת

( יצירת תנאים להתפתחות מגוון אמצעי תשלום מתקדמים. במסגרת המסמך 1התשלום בין מנפיקים לסולקים בעסקאות חיוב נדחה; )
על מנת להגביר את היעילות והתחרות בתחום פירטה הרשות את הצעדים שיש לנקוט לעמדתה, בגין כל אחד מהיבטים האמורים, 

כרטיסי האשראי בישראל. 
התכנסה ועדת השרים לענייני יוקר המחיה והחליטה, בין היתר, להסמיך את המפקח על הבנקים  5172באפריל  5בהמשך לכך, ביום 

שרות לחייב בתי עסק, לאפשר ללקוח לבחון קביעת עמלה צולבת דיפרנציאלית, בכרטיס חיוב נדחה, לפי גודל בית העסק; לבחון האפ
ש"ח; לבחון האפשרות לחייב חברת כרטיסי אשראי, להנפיק כרטיס  211לבחור בין עסקת חיוב נדחה או חיוב מידי, בכל עסקה מעל 

חה, חיוב מידי נוסף ללא חיוב, בעת הנפקת כרטיס חיוב נדחה, לקדם ישום פתרון שכרטיס אחד יוכל לבצע את כל סוגי החיובים )נד
ימי עסקים, בעסקאות חיוב מיידי; להסדיר העברת כספים  1מיידי, קרדיט(; להסדיר העברת כספים ממנפיק לסולק, ולבית עסק תוך 

ימי עסקים, בעסקאות חיוב נדחה; לבחון קידום מתג נוסף )על שב"א( לעסקאות בכרטיסי חיוב; לקדם את  1ממנפיק לסולק תוך 
יום הצעת  51ל מתן תמריצים לבתי העסק, וכן לפנות לממונה על ההגבלים על מנת שיגבש תוך לרבות בדרך ש השימוש בתקן 

חוק, שתסמיך את הממונה לקבוע את העמלה הצולבת. 
פרסם הפיקוח על הבנקים הודעה לפיה: 5172בפברואר  71ביום 
שבון עובר ושב; זאת, באמצעות כרטיס כרטיס חיוב מיידי הוגדר כמוצר מדף בנקאי, והוא מהווה חלק בלתי נפרד מניהול ח -

 ייעודי נפרד, ולא כזה המשלב בין סוגי חיובים שונים. 
 

 נקבע איסור על גביית עמלת פעולה בערוץ ישיר בגין כל שימוש בכרטיס חיוב מיידי; -
 

מחירה יקבע העמלה הצולבת לעסקאות חיוב מיידי )עסקאות בכרטיסי חיוב מיידי ובכרטיסים נטענים( תוכרז כבת פיקוח ו -
   , לתקופה של שנה;1.1%בשיעור מרבי של 

פורסמה טיוטת הנחייה המחייבת את הבנקים לפנות לכלל הלקוחות הקיימים בעלי חשבונות העו"ש בהצעה להנפקת כרטיס  -
א דמי חיוב מיידי, וזאת תוך פרק זמן מוגדר. לקוחות שברשותם כרטיס אשראי בנקאי יוכלו לקבל את כרטיס החיוב המיידי לל

שנים ראשונות(. כמו כן הבנקים ידרשו להציע את  1-2כרטיס נוספים, לכל הפחות בתקופת ההחזקה הראשונה של הכרטיס )
 כרטיס החיוב המיידי לכל לקוח הפותח חשבון עו"ש;
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 )המשך( חקיקה הנוגעת לפעילות כרטיסי אשראי
 

פורסמה טיוטת הוראה המסדירה את מועדי העברת הכספים בעסקאות חיוב מיידי, כך שכל שרשרת התשלום, מחיוב מחזיק  -
  הכרטיס ועד לזיכוי בית העסק תתבצע בסמוך למועד ביצוע העסקה, ולא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר הצגת העסקה;

 
י במסגרת פירוט פעולות בחשבון העו"ש של מחזיק הכרטיס )גילוי פורסמה טיוטה המסדירה את הגילוי על עסקאות חיוב מייד -

 על כל עסקה בנפרד, תוך ציון מועד העסקה, סכום ושם בית העסק(. 
 

במקביל ובנוסף, הודיע הפיקוח על הבנקים על צעדים נוספים הננקטים על ידו להגברת התחרות, החדשנות והאבטחה בתחום  -
 כרטיסי האשראי: 

, הן בצד הנפקת כרטיסים אלו והן בצד השימוש EMV (Europay MasterCard Visa)קידום הטמעת השימוש בתקן  -
 (. בהתאם פורסמה טיוטת הוראה להטמעת תקן זה;POSבטכנולוגיה תומכת בבתי העסק )

 

ישיון למתג כרטיסי בנקאיים בעלי ר-קידום התחרות בתחום הסליקה: קידום תיקון חקיקה שיאפשר חיבור של סולקים חוץ -
החיוב המופעל על ידי חברת שירותי בנקאות אוטומטיים )שבא( והסדרת מועד העברת הכספים בין מנפיק לסולק בעסקאות 
חיוב נדחה. צעדים אלו מצטרפים לפעולות נוספות ליצירת התשתית לכניסת סולקים חדשים לתחרות, כגון פרסום מסגרת 

 ך הטכנולוגי של חברת שבא, שמטרתם לאפשר מתן שירות לסולקים חדשים.לקבלת רישיון סולק ושיפורים במער
 

 הסדרת הגילוי על שירותי הסליקה לבתי העסק, בפרט בהתייחס לעסקאות חיוב מיידי. -
 

והשפעתו על תמהיל והיקף העסקאות בכרטיסי אשראי במשק  בשלב זה, נוכח הקושי בחיזוי היקפי השימוש בכרטיסי החיוב המיידי
 הישראלי, לא ניתן לאמוד את השלכותיה של הרפורמה האמורה.

4101–החזקה בגופים המנפיקים כרטיסי אשראי(, התשע"ג -חוק )רישוי( )תיקון 
זקה בגופים המנפיקים כרטיסי אשראי(, הח –הונחה על שולחן הכנסת הצעה פרטית לתיקון חוק )רישוי( )תיקון  5172במרס  75ביום 

, שעניינה הפרדת חברות כרטיסי אשראי מהבנקים השולטים בהן. הצעת החוק מצטרפת לשורה של הצעות חוק אשר 5171–התשע"ג
הוגשו בנושא בעבר.

טיוטת נב"ת בנושא נזילות
. הטיוטא 1ת בתאגיד בנקאי בהתאם להוראת באזל פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטא שעניינה יחס כיסוי הנזילו 5172ביוני  52ביום 

. בהמשך, חברות 125אשראי לא נדרשות למלא אחר ההוראה, והן תמשכנה לעמוד בהוראות הוראה  קובעת כי בשלב זה, חברות כרטיסי
כרטיסי האשראי יידרשו לעמוד במודל כמותי פיקוחי אשר יותאם למאפייני הפעילות שלהן.

קין בנושא הטבות לא בנקאיות ללקוחותהוראות ניהול בנקאי ת
בנושא הטבות לא בנקאיות ללקוחות. התיקון מבחין בין הטבות  211-ו 211פרסם הפיקוח על הבנקים תיקון להוראות  5172ביולי  6ביום 

זו נקבע, בין  בנקאיות והטבות לא בנקאיות, וקובע כללים המגבילים מתן הטבות לא בנקאיות ללקוחות התאגידים הבנקאיים. במסגרת
היתר, כי תאגיד בנקאי לא יתנה מתן הטבות לא בנקאיות בהעמדה בפועל של שירות אשראי מתגלגל. כמו כן, במסגרת התיקון נקבעו 

 כללי הגילוי ללקוחות אגב פרסום מתן הטבות לא בנקאיות.
רטיס והשימוש בו. בשלב זה, אין באפשרות התיקון צפוי להשפיע על החברה בקשר עם אופן מתן הטבות שאינן בנקאיות אגב הנפקת כ

 החברה להעריך את השלכות התיקון.
 

4102-ה"התשע(, 4' מס תיקון()מסמכים ומסירת נאות גילוי()ללקוח שירות) הבנקאות לכללי תיקון
, ההסכם בתנאי שינויים על ללקוחות להודיע יש בו אשר ובמועד באופן עוסק התיקון. שבכותרת התיקון פורסם 5172 בדצמבר 17 ביום

ריביות. התיקון מבחין בין שינויים בהסכמים בהתייחס לכלל הלקוחות ובין שינויים בהסכמיים בהתייחס  ושינויי בתעריפונים שינוי לרבות
י הנדרש ללקוחות מסוימים. עוד מבחין התיקון בין שינויים שלטובת הלקוחות לבין שינויים אחרים. התיקון קובע את אופי פרסום הגילו

 בהתאם לסוג השינוי.

המלצות הוועדה לצמצום השימוש במזומן
פורסם דוח הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי. 5172ביולי  71ביום   

 בין היתר, המליצה הוועדה כי:

 ש"ח. 2,111-ש"ח ולאחר מכן ל 71,111לסך של  סכומי העסקאות בהן ניתן להשתמש במזומן יוגבלו באופן מיידי (א
 ש"ח. 72,111-הגבלת סכום עסקה במזומן בין צדדים פרטיים ל (ב
   הגבלת השימוש בשיקים שסוחרו יותר מפעם אחת. (ג
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בין היתר, את ההמלצות הבאות:בנוסף, גיבשה הוועדה מתווה לקידום שימוש באמצעים אלקטרוניים מתקדמים, הכולל,   

 הרחבת השימוש בכרטיס חיוב מיידי ובכרטיס נטען מזוהה. הוועדה גיבשה מתווה להרחבת השימוש בכרטיס חיוב מיידי (א
ובכרטיס נטען מזוהה ולהפחתת העמלות הכרוכות בהן, באמצעות הנחיות שיפורסמו בנושא על ידי המפקח על הבנקים )בין 
היתר, באמצעות "כרטיס משולב" המאפשר ביצוע כל סוגי החיובים או באמצעות כרטיס חיוב מיידי, ללא עלות, שיונפק 

ימים לזיכוי בית העסק ע"י חברות האשראי  1זמן מקסימום של  כ"כרטיס צל" לכל כרטיס חיוב שיונפק(, לרבות קביעת
והסמכה בחקיקה של הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע באופן מיידי עמלות צולבות נפרדות לעסקאות המבוצעות 

 בכרטיס חיוב מיידי;
. כמו כן, הוועדה "EMV"האצת מעבר המערכת הבנקאית לשימוש ב"כרטיסים חכמים" תוך שימוש בתקן האבטחה המתקדם  (ב

ממליצה לקדם ארנק וירטואלי חכם, אשר יהווה אכסניה לכספים ממקורות שונים ויאפשר להשתמש באמצעי התשלום 
 הקיימים והעתידיים וכן על קידום צ'ק דיגיטלי.

תזכיר בנוסף, לצמצום השימוש במזומן.  הוועדהאמץ את המלצות מתזכיר החוק שבכותרת. תזכיר החוק פורסם  5172בינואר  2ביום 
 להסמיך את הממונה על ההגבלים העסקיים לקבוע את שיעור העמלה הצולבת הוועדההחוק מאמץ לתוכו, בין היתר, את המלצת 

 .. מועד כניסת החוק לתוקף הותלה, בין היתר, בקיומם של תנאים המבטיחים את זמינותו של כרטיס חיוב מיידיביחס לכרטיסי דביט

 פטור מהסדר כובל בקשר עם פעילות שב"א
פרסם הממונה על ההגבלים העסקיים )"הממונה"( פטור בתנאים מאישור כובל שעניינו הסדרת פעילותה של  5171באוגוסט  56ביום 

חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ )"שב"א"(. החלטת הפטור ניתנה על בסיס התחייבויותיה של שב"א בפני הממונה כי מערכותיה 
(, מתוך מטרה להסיר את חסמי הכניסה לענף 5172בספטמבר  11ליום יעברו שדרוג ושיפור מהותיים, תוך תקופה של שנתיים )עד 

 הסליקה.
 

 הקדמת מועדי הגשת דוחות כספיים
פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראות הדיווח לציבור לפיו, בין היתר, דוח רבעוני של חברת כרטיסי  5171בספטמבר  55ביום 

כיום(. זאת, בכדי להתאים את מועדי הפרסום למקובל בארה"ב ובכדי  61ימים מתאריך המאזן )במקום  22אשראי יתפרסם בתוך 
החברה נערכה ליישום  לשפר את זמינות המידע לקוראי הדוחות הכספיים. בהתאם לחוזר, הקדמת המועדים תיעשה באופן מדורג.

 ההוראה.
 

 טיוטת הוראה בנושא מתווה מעבר לשימוש בכרטיס חכם
קח על הבנקים טיוטת מכתב, במסגרתו תוגדר ההיערכות הנדרשת מהתאגידים הבנקאיים וחברות , הפיץ המפ5171ביוני  56ביום 

וסליקת  ATMכרטיסי אשראי למעבר לשימוש בכרטיסים חכמים, בתחומים הבאים: הנפקת כרטיסים, שדרוג או החלפת מכשירי 
תשלומים. כן הוגדרו במכתב לוחות הזמנים להשלמת ההיערכות בתחומים האמורים. במסגרת המכתב יידרשו התאגידים הבנקאיים 

 וחברות כרטיסי האשראי להכין תוכניות עבודה ליישום ולהקצות את המשאבים הנדרשים בהתאם.

 
 סולק ןהוראות הפיקוח בעניין תהליך קבלת רישיו

קריטריונים ותנאים כלליים לשולט פרסם הפיקוח על הבנקים שני מסמכים בנושא רישוי סולק: האחד בנושא  5171בר בדצמ 17ביום 
סליקה  ן, במסגרתו פורטו התנאים לקבלת רישיותהליך קבלת רישיון סולק, והשני בנושא ומחזיק אמצעי שליטה במבקש רישיון סליקה

 עבור סולקים חדשים ועבור סולקים קיימים. החברה לומדת את המסמכים.
 

  

http://maillist.tehila.gov.il/t/1037315/1695243/26309/0/
http://maillist.tehila.gov.il/t/1037315/1695243/26309/0/
http://maillist.tehila.gov.il/t/1037315/1695243/26309/0/
http://maillist.tehila.gov.il/t/1037315/1695243/26310/0/
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 (חיוב סליקת עסקאות בכרטיסיהבנקאות )רישוי( ) חוק

החוק עוסק בארבעה נושאים: א(  .5177-( התשע"א 79פורסם ברשומות חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס'  5177באוגוסט  72ביום 
מתן רישיונות סליקה על ידי בנק ישראל כאשר מוצע להחיל מספר סעיפים מפקודת הבנקאות על מי  באמצעות הסדרת שוק הסליקה

ה את כל הוראות חוק הבנקאות שירות ללקוח. ב( פתיחת שוק ההנפקה לתחרות כך שהמפקח על שיקבל רישיון סליקה, ובכלל ז
מסכום העסקאות או ממספר  51%הבנקים, לאחר התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים, יוכל לקבוע שסולק שסלק לפחות 

לק בעל היקף פעילות רחב להתקשר עם העסקאות בישראל בשנה קלנדרית הן "סולק בעל היקף פעילות רחב", ולכפות על סו
מנפיקים בהסכם סליקה צולבת לסליקת כרטיסיהם, אם סולק כאמור סירב להתקשר עם מנפיק מטעמים בלתי סבירים. ג( פתיחת 

ממספר הכרטיסים בישראל בשנה  71%כאשר במסגרת החוק הוטלה חובה על מנפיק שהנפיק לפחות , שוק הסליקה לתחרות
מהעסקאות כאמור, )שהוא מנפיק בעל "היקף פעילות רחב"(, להתקשר עם כל סולק  71%צעות כרטיסיו בוצעו קלנדארית או שבאמ

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

 קשירה ואיסור ניכיון חברת עם להתקשר לסרב איסור, ניכיון חברות בין להפלות איסור ניהןיב, סולקיםומציע להטיל הגבלות שונות על 
 נכנס החוק. מטבע שרותי כנותני האוצר במשרד להירשם חובה ניכיון שרותי נותני על הוטלה כן. נוספים ושירותים הסליקה שרותי בין

פרסם בנק  5171במאי  9. ביום 5175במאי  72ביום כנס לתוקף עניין פתיחת שוק הסליקה לתחרות, אשר נלתוקף עם פרסומו, למעט 
שיון, ישראל את טיוטת התנאים הנדרשים לקבלת רישיון סולק. בטיוטא נקבעו, בין היתר, תנאים המתייחסים להון הנדרש מבעלי ר

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

 

 הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק
 חקיקה" ראו"; הריכוזיות חוק: "להלן) 5171-ד"התשע, הריכוזיות ולצמצום התחרות לקידום החוק פורסם, 5171 בדצמבר 77 ביום 

 :הבאות ההוראות בשל החברה על להשפיע עשוי הריכוזיות חוק(.  להלן" ופיקוח
 7יא16 סעיף הוספת ידי על, רישוי הבנקאות חוק תוקן הריכוזיות חוק במסגרת - בסולק שליטה אמצעי להחזקת היתרים .7

 לגבי גם יחולו בנקאי בתאגיד שליטה אמצעי להחזקת היתרים לגבי הבנקאות חוק הוראות כי הקובע, רישוי הבנקאות לחוק
 על העולה בשיעור שליטה אמצעי החזקת לצורך החזקה היתר לקבל יש, אלה הוראות פי על. בסולק שליטה אמצעי החזקת

 היתר או שליטה היתר מהמפקח לקבל ידרשו, חברהב המניות בעלי, בהתאם. שונה שיעור לקבוע רשאי הנגיד אך, 2%
 . הענין לפי, החזקה

 תאגיד על איסור ובהן, צולבת החזקה על הגבלות נקבעו החוק במסגרת - פיננסיים לתאגידים ריאליים תאגידים בין הפרדה .5
 פיננסי בגוף שליטה אמצעי של מסוים מסוג 71% על העולה בשיעור להחזיק או לשלוט בו השולט על או משמעותי ריאלי

 . בסולק שליטה אמצעי החזקת לגבי גם חלה זו מגבלה. משמעותי
. משמעותי פיננסי תאגיד שהוא בסולק לשלוט משמעותי ריאלי בתאגיד 2%-מ יותר המחזיק מניות בעל על איסור חל

 וכן ח"ש מיליארד 21 על עולה מאוחד בסיס על נכסיו כלל ששווי כגוף הריכוזיות בחוק מוגדר" משמעותי פיננסי תאגיד"
 .רישוי הבנקאות לחוק( א)יב16 בסעיף כהגדרתו רחב פעילות היקף בעל סולק

 להוראות בהתאם. משמעותיים ריאליים בתאגידים שולטים אשר, חברהב המניות בעלי על להשפיע עלולות ,אלה מגבלות
 . שנים 6 בתוך להתבצע בהחזקות הירידה על המעבר

 התאגידים רשימת ואת המשמעותיים הפיננסיים הגופים רשימת את תפרסם הריכוזיות לחוק בהתאם שתוקם ועדה
 .המשמעותיים הריאליים

 למימוש מעבר ותקופת, פיננסיים ובתאגידים ריאליים בתאגידים צולבת כהונה על מגבלות גם קובע הריכוזיות חוק .1
 .המגבלות

 
 ריבוי יוזמות חקיקה

, כקודמותיה, התאפיינה בריבוי הצעות חוק פרטיות )אשר חלקן נתמכות על ידי הממשלה( שעניינן הטלת הגבלות על 5172שנת 
)בחוק או על פיו( בתחומי הפעילות השונים, ובכלל זה: הגבלות על מתן אשראי, הגבלות בעניין גביית עמלות, הגבלות  תאגידים בנקאיים

. הצעות חוק אלה ודומות להן, אם תתקבלנה, עלולות להיות בעלות השפעה שלילית מהותית על על תשלום ו/או גביית ריבית, וכיוצ"ב
להעריך איזה מבין הצעות החוק תתקבל  החברה אינה יכולהבעתיד.  ןועל תוצאות פעולותיה הוהחברות המאוחדות של חברהפעילות ה

 ומה יהיה היקף ההשפעה האמורה.
בוי הוראות רגולטוריות, הן הוראות ניהול בנקאי תקין והן הוראות שונות לגבי הדיווח לציבור, ברי 5172כמו כן, התאפיינה גם שנת 

יישום ההוראות השונות מצריך לא אחת היערכות הכרוכה בהשקעת משאבים, ולעיתים יש בה  .שהוצאו על ידי המפקח על הבנקים
 .כי מצב דברים זה צפוי להימשך גם בעתיד חברה מעריכההמשום פגיעה אפשרית בהכנסות התאגידים הבנקאיים ממקורות שונים. 
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 מדידה וגילוי של חובות פגומים והפרשה להפסדי אשראי
 

 

 91נכסים שאינם מבצעים, חובות פגומים שצוברים הכנסות ריבית, סיכון אשראי מסחרי בעייתי וחובות שאינם פגומים בפיגור של 
 ימים או יותר

 
 
 

 

 4102בדצמבר  10

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במיליוני ש"ח 
 :¹. סיכון אשראי בעייתי0

 0  -  0  סיכון אשראי פגום   
 5  -  5  סיכון אשראי נחות

 08  -  08  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת

 42  -  42  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

 . נכסים שאינם מבצעים:4    
 0  -  0  חובות פגומים   

 0  -  0  נכסים שאינם מבצעים סך הכל

    
 
 

 

 4101בדצמבר  10

 

 סה"כ חוץ מאזני מאזני

 

 במיליוני ש"ח 
 :¹. סיכון אשראי בעייתי0

 5  -  5  סיכון אשראי פגום   
 1  -  1  סיכון אשראי נחות

 51  -  51  סיכון אשראי בהשגחה מיוחדת
 52  -  52  סך הכל סיכון אשראי בעייתי

 . נכסים שאינם מבצעים:4    
 7  -  7  חובות פגומים   

 7  -  7  סך הכל נכסים שאינם מבצעים

    
 

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

 יום: , המחושבים למדדי סיכון האשראי להלן

 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

 
 באחוזים באחוזים

 1.71% 1.04% שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
ימים או יותר  51שיעור יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם פגומים שנמצאים בפיגור של 

 1.11% 1.11% בכרטיסי אשראימיתרת החייבים בגין פעילות 
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין 

 5.76% 0.81% פעילות כרטיסי אשראי
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת חייבים פגומים 

 7525.29% 0272.89% אשראי  בגין פעילות בכרטיסי
שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, מיתרת חייבים 

פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי בתוספת יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי אשר בפיגור 
 7525.29% 0272.89% ימים או יותר 51של 

 1.29% 1.54% בעייתי מסיכון אשראי כוללשיעור סיכון אשראי 

 (1.17%) 1.19% שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין 

 1.75% 1.06% פעילות בכרטיסי אשראי

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין 
 9.95% 8.12% חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 
 

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים 
 

 דוחות הכספיים.ל 5 אוריבב המדיניות המפורטת ערוכים על פי החברההדוחות הכספיים של 
 

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

וך במידה גבוהה של הערכה ואומדן, אשר נערכים על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי במהלך עריכת בהם יישום המדיניות החשבונאית כר
 הדוחות הכספיים.

יישומם של כללי החשבונאות המקובלים והוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו על ידי הנהלת החברה כרוך אפוא לעיתים בהנחות, 
וחים של נכסים והתחייבויות, לרבות התחייבויות תלויות, ועל התוצאות הכספיות הערכות ואומדנים שונים המשפיעים על הסכומים המדו

המדווחות של החברה. ייתכן שהתממשותם בעתיד של ההערכות והאומדנים כאמור, יהיה שונה מכפי שהוערך בעת עריכת הדוחות 
 הכספיים.

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

 "קריטיים".
על פי מיטב ידיעתה ושיקול הנהלת החברה בדעה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו 

 דעתה המקצועי.
 

 הפסדי אשראיבגין  ההפרש א.
 

בהתאם להוראת המפקח על הבנקים בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי מיישמת 
ASC, את תקני החשבונאות האמריקאים בנושא )5177בינואר  7החברה החל מיום  רשויות הפיקוח על ( ועמדות של 310

 הברית, כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור.-ערך בארצות-הברית ושל הרשות לניירות-הבנקים בארצות
ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי הצפויים בהתייחס לתיק האשראי מוערכת באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית" 

 ו"הפרשה קבוצתית".
  כמו כן, בוחנת החברה את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי. 
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 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים )המשך(
 

ימים או  721נקבע כי חובות הנבחנים על בסיס קבוצתי יימחקו חשבונאית כאשר הם הופכים לחובות בפיגור של זו במסגרת 
 יותר.

על שיעורי הנזק בתקופות קודמות.  ין חובות שאינם בפיגור, המבוססים בעיקרםכן נקבעו כללים לקביעת הפרשה קבוצתית בג
, קבעה החברה אומדנים לחישוב הפרשה קבוצתית להפסדי אשראי בגין מסגרות לא מנוצלות בכרטיסי אשראי, ובגין כמו כן

 אל.יתרות אשראי אשר סיכון האשראי בגינן נובע מסיכון לכשל אשראי של תאגידים בנקאיים בישר
החברה בהפרשה להפסדי אשראי בגין לקוחות הנבחנים על בסיס  מכירה, בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקיםבנוסף, 

 פרטני, בהתאם להיוון תזרימי המזומנים הצפויים להתקבל מאותם לקוחות.
 

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

יצוין עוד כי העקרונות שבבסיס ההוראה מהותית על ההפרשה להפסדי אשראי המוצגת בדוחות הכספיים של החברה. 
, בנושא סיווג חובות ומדידת הפרשות 5171בדצמבר  17הוראות שהיו בתוקף עד ליום החדשה מהווים שינוי מרחיק לכת ביחס ל

, בין היתר, לגבש מתודולוגיה בנושאים שונים, תוך שימוש חברהלהפסדי אשראי בגין חובות אלו והם חייבו את הנהלת ה
ייתכן שיחולו שינויים מסוימים מדנים ושיקול דעת. בעתיד, לאחר שהמידע המופק יילמד וינותח לאורך זמן, ובהנחות, א

 5ביאור בנושא הפרשה להפסדי אשראי ראו  לפרטים בדבר המדיניות החשבונאית מדנים האמורים.ובמתודולוגיה, בהנחות ובא
 .לדוחות הכספיים (2) ג'

 
 הפרשה למבצעי מתנות  .ב

 

הטבה אשר קיים סיכוי שתמומש  מחזיקי כרטיסי החברה צוברים במקביל לביצוע עסקאות נקודות לזכותם שגלומה בהן
 בעתיד. החברה נדרשת בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים לחשב את סך ההתחייבות שנוצרה לה בגין ההטבה הנ"ל.

הפרמטרים המשפיעים על ההפרשה למבצעי מתנות הינם כמות הנקודות שינוצלו ומחיר הנקודה. מחיר הנקודה נקבע אחת 
חודשים האחרונים, כמות הנקודות שינוצלו נקבעת על פי  75שוקלל של כל נקודה במהלך לחודש לפי שוויה הממוצע והמ

שיעור הניצול המשוקלל של הנקודות  ניתוחים כלכליים וכן על פי הניסיון הרב שנצבר בחברה בנוגע לשיעורי הניצול בפועל.
ול ואשר שימש כאומדן להפרשה לנקודות מתוך סך יתרת הנקודות ברות הניצ 5172בדצמבר  17ליום שצברו לקוחות החברה 

ש"ח לנקודה, בהתאם לסוג ההטבה  7.21אגורות לנקודה לבין  1.5בין העלות הממוצעת לנקודה נעה  .51% -ל 12%נע בין 
 ללקוח.

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

 
 יסים נדחיםמ  .ג
 

מיסים נדחים נרשמים בגין הפרשים זמניים בין ערכם של נכסים והתחייבויות במאזן לבין ערכם לצרכי מס. מיסים נדחים 
לקבל בגין הפרשי עיתוי נרשמים רק במידה שקרוב לוודאי שיוצר לגביהם חסכון במס במועד ההיפוך ואילו מיסים נדחים 

נרשמים אך ורק במידה שמימוש נכס המס העתיד הנראה לעין הינו צפוי. לפיכך, בעת  לקבל בגין הפסדים מועברים לצרכי מס
רישום מיסים נדחים לקבל נדרשת החברה לבצע הערכות ואומדנים לגבי אפשרויות ועיתוי מימוש נכסי המס בעתיד. לפרטים 

  לדוחות הכספיים. 75נוספים ראו ביאור 
 
 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
 
 

המופקדת מטעמו על הפיקוח,  ועדת הביקורתדירקטוריון החברה מופקד על בקרת העל בחברה. הדירקטוריון מינה את  א.
את המלצותיה בנוגע  ,ומגישה לדירקטוריון, בסיום עבודתההליך אישור הדוחות הכספיים בחברה הבקרה וההכוונה של ת

מיומנותם מפורטים בפרק "ההנהלה והדירקטוריון", ובפרק "דיווח על שמות חברי ועדת הביקורת ולאישור הדוחות הכספיים. 
 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית" להלן.

 
 תהליך אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים כולל את השלבים הבאים: ב.
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 )המשך(  גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים 
 

 ועדת גילוי
 

Sarbanesבחוק  115ת על סעיף והוראות בנק ישראל בנושא הגילוי בדוחות הכספיים, המתבססכחלק מיישום  Oxley,  הוקמה בחברה
בראשות מנכ"ל החברה ובה חברים נציגים מהביקורת הפנימית ומנהלים בכירים נוספים. הועדה מתכנסת אחת לרבעון , ועדת גילוי

העסקית של החברה  הודנה בהתפתחויות שחלו בנושאים שונים במהלך פעילותדוחות הכספיים(, נושא ה)קודם לתחילת הדיונים ב
חקיקה והוראות חדשות, שינויים במדיניות  יבתקופת הדיווח, שעשויה להיות להם השלכה על הגילוי בדוחות הכספיים, לרבות: שינוי

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

   
 ועדת הביקורת

 
דיון בפורום . לקראת הועדת הביקורתכאמור, הועדה המופקדת מטעם הדירקטוריון על בקרת תהליך אישור הדוחות הכספיים הינה 

 תטיוטת הדוחות הכספיים בצירוף מסמכים נוספים שנועדו לסייע להם בהבנ ועדת הביקורת", נמסרת לעיונם של חברי ועדת הביקורת"
 וניתוח הדוחות הכספיים.

 
מלבד חברי  ,"(, בו נוטלים חלקועדת הביקורתדיון מפורט בטיוטת הדוחות )פורום " ועדת הביקורתמקיימת  ,לאחר קבלת מסמכים אלו

הקשורים לדיווח הכספי )לרבות: המנכ"ל והחשבונאי הראשי(, ורואי החשבון המבקרים של  יםגם נושאי משרה בכיר ועדת הביקורת,
 החברה.

 
סוקרים המנכ"ל והחשבונאי הראשי בהרחבה את הדוחות הכספיים, תוך מתן הסברים מפורטים לגבי הגורמים לשינויים  ,במסגרת הדיון

בנכסים, בהתחייבויות ובתוצאות הכספיות, ונושאים אחרים, כגון: שינויים במדיניות החשבונאית, שינויים בחוקים ובהוראות  ולהתפתחות
בנק ישראל, התפתחויות בהתחייבויות התלויות והשפעתן על הדוחות הכספיים. בנוסף, מתקיים דיון נרחב בהתפתחויות שחלו בחובות 

 ובהפרשה למבצעי מתנות.די אשראי הפסהבעייתיים בחברה, בהפרשות ל
 

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

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

 
 דירקטוריון החברה 

 
לצורך אישור הדוחות הכספיים. לקראת הדיון נמסרת  ים דיון נוסף במליאת הדירקטוריון,מתקי ועדת הביקורת,לאחר הדיון בפורום 

"(, ועדת הביקורתעודכנת של הדוחות הכספיים )לאחר ששולבו בה ההמלצות וההחלטות שהתקבלו ב"לחברי הדירקטוריון טיוטה מ
 .ועדת הביקורת, ומסמכים נוספים, במידת הצורך, על פי החלטת ועדת הביקורתבצירוף כל המסמכים שהונחו בפני חברי 

 
הקשורים לדיווח הכספי )לרבות: המנכ"ל  יםרה בכירגם נושאי מש, מלבד חברי הדירקטוריון ,בדיון במליאת הדירקטוריון נוכחים

 והחשבונאי הראשי(, ורואי החשבון המבקרים של החברה. 
 

(, ועדת הביקורתהדוחות הכספיים על ידי המנכ"ל והחשבונאי הראשי )לרבות נושאים שנכללו בסקירה בפורום  ה שלסקיר הדיון כולל
החברה במגבלות החשיפה לסיכונים הקבועות בהוראות, או כאלה שנקבעו על ידי  עמידתעל , ועדת הביקורתדיווח על יישום המלצות 

  הדירקטוריון ודיווח על עסקאות חריגות או מהותיות לעסקי החברה.
 

דוחות הביניים, ועל נושאים נוספים שלדעתם ראוי  ביקורת הדוחות השנתיים או סקירתרואי החשבון המבקרים מדווחים על ממצאי 
 עת חברי הדירקטוריון.להביאם לידי

 
במהלך הדיון מפנים חברי הדירקטוריון להנהלה ולגורמים אחרים הקשורים לדיווח הכספי שאלות ובקשות לקבלת הבהרות לגבי 

 נושאים שונים שנכללו )או שאמורים היו להיכלל( בדוחות הכספיים.
 

 מאשר הדירקטוריון את הדוחות הכספיים.  ,בכפוף לקבלת תשובות מספקות מצד הנהלת החברה ,בתום הדיון
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 הליכים משפטיים
 

 הליכי גביית חובות
הליכים משפטיים לגביית  ותנוקט ןלגבות חובות, במהלך עסקיהם הרגיל, ה הבמסגרת מדיניות החברה והחברות המאוחדות של

חובות החייבים, לרבות מימוש בטוחות, שניתנו להם על ידי החייבים או צדדים  החובות, המגיעים להם מחייבים וממי שערבו להם לפרעון
 שלישיים כלשהם. בכלל האמור לעיל, ננקטים הליכים של כינוס נכסים, פירוק, תפיסת נכסים משועבדים וכיוצ"ב.

 
 5172הליכים משפטיים מהותיים שהסתיימו בשנת 

, 5116 –התקבלו כתב תביעה ובקשה לאישורה וניהולה כתובענה ייצוגית עפ"י חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו  5175בנובמבר  7ביום 
אשר הוגשו נגד החברה, דיינרס קלוב ישראל בע"מ ושתי חברות נוספות, בבית המשפט המחוזי במחוז המרכז. טענות המבקש הינן 

ידו המשיבות אשראי ללקוחות באמצעות כרטיסי אשראי מסוג "אקטיב". לטענת המבקש, המשיבות הטעיה ומצג שווא באופן בו העמ
בריבית גבוהה באופן חריג מהריבית המקובלת במסגרת חשבונות בנקאיים וזאת  "YOU"מעמידות ללקוחות אשראי באמצעות כרטיס 

ובה הריבית בעבור האשראי אותו העמידו. עילות התביעה הינן מבלי לגלות ללקוח כי הן עומדות להעניק לו אשראי שלא ביקש ו/או את ג
הפרת הוראות חוק הבנקאיות )שירות ללקוח(, הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, חוק הגנת הצרכן וחוק החוזים. הקבוצה 

קו בו מאז השקת הכרטיס ו/או אשר החזי "YOU"אותה ביקש התובע לייצג הוגדרה ככל הצרכנים המחזיקים בכרטיסי אשראי מסוג 
 ואשר עשו שימוש באשראי המתגלגל. 5116בחודש יוני 

 מיליון ש"ח. 751המבקש העמיד סכום תביעתו לכלל חברי הקבוצה על סך 
אישר בית המשפט את הודעת הצדדים על סילוק הבקשה בכללותה, לאור הבהרות שמסרה החברה אודות אופן  5172בחודש ינואר 

  שיווק הכרטיס.
 
 

 רעון של הנכסים וההתחייבויותימצב ההצמדה והתקופות לפ
 

 ולפי תקופה לפירעון. נכסים והתחייבויות לפי בסיס הצמדה -בדוחות הכספיים  77וביאור  71ראה ביאור 
 
 

 פעילות חברות מוחזקות עיקריות
 

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

היא עוסקת במימון  5116והחל מחודש יוני  5112דיינרס. דיינרס מימון הוקמה בשנת  מלאה שלימון הנה חברה בת בבעלות דיינרס מ
 .  (7512-תשל"ו), קיבלה אישור של שלטונות מע"מ כ"מוסד כספי" לצורכי חוק מס ערך מוסף ה זהיאשראי של דיינרס. בשל אופיה
 

 שלבשיעור עליה , 5171מיליון ש"ח בסוף שנת  557 מיליון ש"ח, לעומת סך של 157 -ב מוהסתכ 5172בדצמבר  17ליום  סך כל הנכסים
71.2%. 

 
 .91.2%, עליה בשיעור של 5171מיליון ש"ח בסוף שנת  19 מיליון ש"ח, לעומת סך של 17 -ב 5172בדצמבר  17הסתכם ביום סך כל ההון 

 
בשיעור של עליה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  25 מיליון ש"ח, לעומת סך של 61 -ב 5172הסתכמו בשנת  סך כל ההכנסות

71.6%. 
 

 .2.2% בשיעור שלירידה מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד,  12 מיליון ש"ח, לעומת סך של 11 -ב 5172הסתכם בשנת  הרווח הנקי
 
 

 פרטים בדבר עסקים עם צדדים קשורים
 

 שלה. תמאוחדה חברו החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - בדוחות הכספיים 72ראה ביאור 
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 ביקורת פנימית
 

 4102הביקורת הפנימית בשנת 
 

פרטי המבקר הפנימי
 

 .5177במאי  75המבקר הפנימי של החברה ושל חברת האם הינו מר ניר אבל שהחל את כהונתו ביום 
 

שנה בביקורת פנים. מר אבל משמש כמבקר פנימי במעמד של  51-בעל ניסיון של למעלה ממר ניר אבל הינו כלכלן ורו"ח מוסמך, 
מר ניר אבל אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה ו/או בבנק, אינו קרוב של כל אחד  סמנכ"ל בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.

 מאלה ואינו רואה חשבון המבקר או מי מטעמו.
 

)ב( לחוק החברות בכללי הבנקאות )הביקורת הפנימית( סעיף מס' 726הביקורת הפנימית עומדים בהוראת סעיף המבקר הפנימי ועובדי 
 , ואינם ממלאים תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית.9

 
 זהות הממונה על המבקר הפנימי.

 
 יו"ר הדירקטוריון הוא הממונה על המבקר הפנימי.

 
 תוכנית הביקורת

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

II ,Cobitובינלאומיות )בכלל זה באזל  Coso 1992 Soxהבלתי תלויה על ה  והסקירהICAAP.) 
 תוכנית העבודה מוגשת לוועדת הדירקטוריון לביקורת שממליצה לדירקטוריון לאשרה. 

, 5171בדצמבר  17ובתאריך  5171בדצמבר  52נידונה ואושרה בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך  5172העבודה לשנת  תוכנית
 אושרה תוכנית העבודה בדירקטוריון.

 
 היקף העסקה

 
 משרות. 1.2היו בהיקף של  5172התשומות לביקורת הפנימית בחברה בשנת 

 
 עריכת הביקורת

 
, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין, ועפ"י כללים מקובלים 7597-עפ"י הוראות חוק הביקורת הפנימית התשמ"אהביקורת הפנימית נערכת 

 של ביקורת פנימית.
 

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

 גישה למידע
 

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

 דין וחשבון המבקר הפנימי
 

 כל דוחות הביקורת מוגשים בכתב ומופצים ליו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הדירקטוריון לביקורת ולמנהל הכללי.
 

כדלקמן: דוח רבעוני על כל פעילויות הביקורת הפנימית המפרט את הממצאים  המבקר הפנימי מוציא דוחות פעילות תקופתיים
המהותיים בדוחות הביקורת שהוגשו ברבעון הנסקר, את תמצית התייחסות המבוקרים לדוחות וכן מעקב אחר דוחות ונושאים מדוחות 

 רבעוניים קודמים שהטיפול בהם טרם הסתיים.
 

 בנושא ביקורת פנימית. 111 מס' דוח שנתי במתכונת הנדרשת עפ"י הוראת ניהול בנקאי תקיןכמו כן, מוציא המבקר דוח חצי שנתי ו
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 ביקורת פנימית )המשך(
  

דוחות הפעילות נשלחים ליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר ועדת הדירקטוריון לביקורת, למנכ"ל, למנהל הסיכונים הראשי, ולרואי החשבון 
 וחברי ההנהלה הרלוונטיים ולאחר מכן בוועדת הדירקטוריון לביקורת. המבקרים, והם נדונים עם המנהל הכללי

  
 הדוח השנתי נידון גם בדירקטוריון.

 
שנערכו בחברת  םועדת הדירקטוריון לביקורת מקיימת דיונים על כל דוחות הביקורת המתייחסים לחברה וכן דוחות ביקורת ספציפיי

האם, אם עקב הממצאים שנכללו בדוח, אם בשל הנושאים המהותיים בהם הוא עוסק עפ"י החלטת יו"ר ועדת ביקורת והמלצת המבקר 
 הפנימי.

 
 הדוחות הרבעוניים והדוח השנתי הוגשו ונידונו כלהלן:

 
 5172במרס  71, הוגש ביום 5171לשנת  הדוח השנתי המסכם את פעילות הביקורת הפנימית בחברת דיינרס קלוב ישראל בע"מ -

 .5172באפריל  52ובדירקטוריון בתאריך  5172במרס  17ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך 
 
 .5172ביוני  55ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך  5172באפריל  11הוגש בתאריך  5172הדוח לרבעון הראשון לשנת  -
 
בספטמבר  72ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך  5172ביולי  51, הוגש בתאריך 5172הראשונה לשנת הדוח למחצית  -

5172. 
 
בדצמבר  55ונידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת בתאריך   5172באוקטובר  11הוגש בתאריך  5172הדוח לרבעון השלישי לשנת  -

5172. 
 
 וטרם נידון בוועדת הדירקטוריון לביקורת.  5172בינואר  52בתאריך  הוגש 5172הדוח לרבעון הרביעי לשנת  -
 
 

 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפנימי
 

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

 
 תגמול

 
 המבקר הפנימי מקבל את שכרו מבנק דיסקונט.
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 ההנהלה והדירקטוריון 
 

 שינויים בהנהלה ובדירקטוריון החברה
 

מונה מר ברק נרדי, סמנכ"ל וראש אגף הכספים בחברת האם, לתפקיד משנה למנכ"ל החברה. ההנהלה  5172בפברואר  51ביום 
החדש.והדירקטוריון מאחלים הצלחה למר נרדי בתפקידו 

 
 דירקטוריון החברה

 
 דוד פרנס

 
 7דירקטור בחברה החל מיום וכ 5171ביולי  56יו"ר הדירקטוריון מיום מכהן כ

 .5175באפריל 
 (.1/71 -מכהן כיו"ר דירקטוריון דיינרס מימון בע"מ )החל מ

  -מר פרנס הינו בעל השכלה אקדמאית בתחום ניהול כללי בבנקאות, להב 
 עסקים, אוניברסיטת תל אביב.הפקולטה למנהל 

מכהן כסגן ראש חטיבת תכנון, אסטרטגיה וכספים וראש מנהלת התכנית 
 .5172האסטרטגית בבנק דיסקונט, החל משנת 

כיהן כמנהל אגף ניהול מטה ורווחיות וראש מטה החטיבה הבנקאית בבנק 
וכחבר הנהלת החטיבה הבנקאית בבנק דיסקונט )החל ( 5177-5172)דיסקונט

 (. 5112משנת 
( 5116-5177כיהן כמנהל ענף מדיניות עסקית וחבר הנהלת החטיבה הבנקאית )

 בבנק דיסקונט לישראל בע"מ.
 ( בבנק דיסקונט.5112-5116כיהן כמנהל ענף המחרה, הרשאות ואופק )

 
 .5171בנובמבר  75מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  שלמה בראון

 חבר בועדת ביקורת, ועדת ניהול סיכונים וועדת תגמול בחברה.
 להוראות ניהול בנקאי תקין.  117מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

בעל תואר מוסמך במנהל עסקים,  -מר בראון הינו בעל השכלה אקדמאית 
במשפטים, מכללת רמת גן למשפט  B.L.Lאוניברסיטת תל אביב; בעל תואר 

 ועסקים ובעל תואר בוגר בכלכלה ובמנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן; 
 (.75/5171-מכהן כדירקטור בדיינרס מימון בע"מ )החל מ

, ביניהם: 7519-5111כיהן בתפקידי הנהלה בכירים בבנק הפועלים בע"מ בשנים 
יבת משאבי אנוש, הלוגיסטיקה חבר הנהלה במעמד משנה למנכ"ל, ממונה על חט

 והרכש, מנהל האגף העסקי ועוד.
Sab(; וכמנכ"ל 5119-5171כיהן כמנכ"ל אלעזרא אחזקות בע"מ ) Investment

Group (5111-5119;) 
  

 יוסף ברסי
 

 . 5177ביולי  2מכהן כדירקטור בחברה החל מיום 
 יו"ר ועדת ניהול סיכונים.

 וכשירות מקצועית.בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 
בעל תואר בוגר בכלכלה  -מר ברסי הינו רואה חשבון ובעל השכלה אקדמאית 

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

 (. 2/5111-לישראל בע"מ )החל מ
(, בבדל שירותי 1/5175-מכהן כדירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )החל מ

-(, בחברת נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ, ב5/5115-מחשב ומנהלה בע"מ )החל מ
Discount Reinsurance International Limited, Guernsey ( 1/5119-)החל מ

 (.9/5177-ובדיינרס מימון בע"מ )החל מ
טיסי (, כדירקטור בכר75/5119-כיהן כיו"ר דירקטוריון דיסקונט גמל בע"מ )עד ל

( ובדיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 6/5171-6/5177אשראי לישראל בע"מ )
 (.7/7555-6/5175בע"מ )
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 ההנהלה והדירקטוריון )המשך(

 . 5175בינואר  7מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  אמנון גדעון
 חבר בועדת ביקורת וועדת תגמול בחברה.

בעל תואר בוגר במדעי המדינה  –מר גדעון הינו בעל השכלה אקדמאית 
 אילן.-ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בר

 (.5/5175-מכהן כדירקטור בדיינרס מימון בע"מ )החל מ
כיהן כסמנכ"ל בכיר וראש מערך משאבי אנוש, בבנק דיסקונט לישראל בע"מ 

(5116-5177.) 
( ומנהל 5117-5116כיהן כסמנכ"ל משאבי אנוש בחברת פרטנר תקשורת בע"מ )

 (. 7552-5111אבי אנוש במוטורולה ישראל בע"מ )מש
 

 .5171במאי  57מכהנת כדירקטור בחברה החל מיום  לימור גנות
בעלת תואר בוגר בחשבונאות  –גברת גנות הינה בעלת השכלה אקדמאית 

 וכלכלה, אוניברסיטת תל אביב.
אלון וביניהם  בקבוצתבתפקידים שונים  כיהנה בעשר השנים האחרונות

כמנכ"ל משותף בחברת אלון ריבוע ו סמנכ"לית פיתוח עסקי ומיזוגים ורכישות
 .כחול ישראל בע"מ

בדיינרס מימון  יתוכדירקטורמכהנת כדירקטורית בחברות שונות בקבוצת אלון 
 .(1/5171-בע"מ )החל מ

 
 . 5116בדצמבר  52מכהן כדירקטור החל מיום  יחזקאל דסקל

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

(, 2/5172 -מכהן כיו"ר המנהלה להסדרים במגזר החקלאי בע"מ )החל מ
( וכדירקטור 5115כדירקטור חיצוני בחברת ניו הוריזון גרופ בע"מ )החל ממאי 

(, ופאלאס תעשיות )פי.איי.( בע"מ 5119חברות שלמה ביטוח בע"מ )החל מינואר ב
 -)החל מ (, נכסים ובנין בע"מ, אנלייט אנרגיות מתחדשות בע"מ5111)החל יוני 

 (.9/5177-ודיינרס מימון בע"מ )החל מ (1/5172
כמנכ"ל איגוד לשכות (, 5115-5172כדירקטור בחברת זוקו שילובים בע"מ )כיהן 

 .(5115-5112כסמנכ"ל מנהל רשות הנמלים )( ו5112-5171)סחר המ
 

 .5111במאי  52מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  עמוס עמירן
 יו"ר ועדת ביקורת, וחבר ועדת ניהול סיכונים.

 להוראות ניהול בנקאי תקין.  117מכהן כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
 צועית.בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מק

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

בדיינרס מימון בע"מ , בע"מ( 5175) לביטוח סוכנות-מכהן כדירקטור בקנה הכל
.וץ ופיתוח עסקי בע"מבריס ייע. ו(9/5177-)החל מ

 (5116-5175בחברת משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ ) כדירקטור כיהן
 (.7559-5112( בע"מ )7559ובמקפת שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח )

כיהן כסמנכ"ל ומשנה למנכ"ל בחברת ישראכרט בע"מ ויורופיי )יורוקרד( ישראל 
 (.7512-7552) בע"מ

 .5171ביולי  55מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  רוני פלד
בעל תואר מוסמך במדעי המדינה,  –מר פלד הינו בעל השכלה אקדמאית 

אוניברסיטת בר אילן ובעל תואר בוגר בפסיכולוגיה ומדעי המדינה, אוניברסיטת 
 בר אילן.

 (.77/5172 -מכהן כמנהל השירות בבנק דיסקונט לישראל בע"מ )החל מ
 (.1/5171 -מכהן כדירקטור בדיינרס מימון בע"מ )החל מ

-5117כמנהל הפרסום והתקשורת השיווקית בבנק דיסקונט לישראל בע"מ ) ןכיה
5172). 
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 ההנהלה והדירקטוריון )המשך(

 . 5175באפריל  7מכהנת כדירקטור בחברה החל מיום  קובנט מירלה ארזי
 מכהנת כיו"ר ועדת תגמול וחברת ועדת ניהול סיכונים וועדת ביקורת.

 להוראות ניהול בנקאי תקין.  117מכהנת כדירקטור חיצוני לפי הוראה 
( MBAבעלת תואר מוסמך ) - יתאגב' ארזי קובנט הינה בעלת השכלה אקדמ

העברית, ובעלת  הבמנהל עסקים )התמחות ביזמות עסקית ושיווק(, האוניברסיט
פונדסון גיטוליו  תאוניברסיטתואר בוגר במנהל עסקים )התמחות בשיווק ומימון(, 

 .פאולו וורגס, סא
מכהנת כדירקטורית בחברת שיקום ופיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה 

-וכדירקטור בדיינרס מימון בע"מ )החל מ( 6/5172 -בירושלים בע"מ )החל מ
1/5175.) 

 (.5117-5171לט בע"מ )-כיהנה כדירקטור חיצוני בחברת המ
 
 

 חשבונאית ופיננסית דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות 
 

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

 
בחברה הוחלט כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בדירקטוריון לא יפחת משני דירקטורים 

 ובועדת הביקורת לא יפחת מדירקטור אחד. 
 

בעלי להלן פרטים אודות הדירקטורים שהינם בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית והרקע המקצועי וההשכלה לפיהם יש לראותם כ
 מומחיות כזו.

   
 

בעל תואר מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל  -בעל השכלה אקדמאית  שלמה בראון
במשפטים, מכללת רמת גן למשפט ועסקים ובעל תואר  B.L.Lאביב; בעל תואר 

 בוגר בכלכלה ובמנהל עסקים, אוניברסיטת בר אילן;
 (.75/5171-מכהן כדירקטור בדיינרס מימון בע"מ )החל מ

כיהן בתפקידי הנהלה בכירים בבנק הפועלים בע"מ, ביניהם: חבר הנהלה במעמד 
משנה למנכ"ל, ממונה על חטיבת משאבי אנוש, הלוגיסטיקה והרכש, מנהל האגף 

 העסקי ועוד.
Sab(; וכמנכ"ל 5119-5171כיהן כמנכ"ל אלעזרא אחזקות בע"מ ) Investment

Group (5111-5119.) 
 

בעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות,  -חשבון ובעל השכלה אקדמאית רואה  יוסף ברסי
 אוניברסיטת תל אביב.

מכהן כסמנכ"ל בכיר, חשבונאי ראשי וראש מערך החשבות בבנק דיסקונט 
 (. 2/5111-לישראל בע"מ )החל מ

(, בבדל שירותי 1/5175-מכהן כדירקטור בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ )החל מ
-(, בחברת נדבך לנדל"ן והשקעות בע"מ ב5/5115-החל ממחשב ומנהלה בע"מ )

Discount Reinsurance International Limited, Guernsey (, 1/5119-)החל מ
 (.9/5177-ובדיינרס מימון בע"מ )החל מ

(, כדירקטור בכרטיסי 75/5119-כיהן כיו"ר דירקטוריון דיסקונט גמל בע"מ )עד ל
( ובדיסקונט ישראל שוקי הון והשקעות 6/5171-6/5177אשראי לישראל בע"מ )

 (.7/7555-6/5175בע"מ )
 

בעלת תואר בוגר בחשבונאות וכלכלה,  -רואת חשבון ובעלת השכלה אקדמאית  לימור גנות
 אוניברסיטת תל אביב.

כיהנה בעשר השנים האחרונות בתפקידים שונים בקבוצת אלון וביניהם 
סמנכ"לית פיתוח עסקי ומיזוגים ורכישות וכמנכ"ל משותף בחברת אלון ריבוע 
כחול ישראל בע"מ. מכהנת כדירקטורית בחברות שונות בקבוצת אלון 

 (.1/5171-בדיינרס מימון בע"מ )החל מוכדירקטורית 
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 והדירקטוריון )המשך(ההנהלה 

 עמוס עמירן
 

בוגר תכנית לקידום מנהלים, המסלול המורחב בניהול  -בעל השכלה אקדמאית 
 כללי, אוניברסיטת תל אביב )ללא תואר(.

יינרס מימון בע"מ בד, ( בע"מ5175סוכנות לביטוח )-מכהן כדירקטור בקנה הכל
 בריס ייעוץ ופיתוח עסקי בע"מ( ו9/5177-)החל מ
, (5116-5175ברת משקי הקיבוצים סוכנות לביטוח בע"מ )בח דירקטורכיהן כ

כסמנכ"ל , ו(7559-5112( בע"מ )7559במקפת שירותים פיננסיים סוכנות לביטוח )
-7512) ומשנה למנכ"ל בחברת ישראכרט בע"מ ויורופיי )יורוקרד( ישראל בע"מ

7552.) 
 

 
 ישיבות דירקטוריון

 
 .הדירקטוריון ישיבות ועדות 75וכן התקיימו  דירקטוריון ישיבות 75התקיימו  5172בשנת 

 
 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
 

של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות של  החשבונאי הראשיו המנכ"להנהלת החברה, בשיתוף עם 
הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות  החשבונאי הראשיו החברהמנכ"ל הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, 

י תנשוהנהלים לגבי הגילוי של החברה הינן אפקטיביות כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח ה
 בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
   

 דוד פרנס
 יו"ר הדירקטוריון

 דורון ספיר 
 מנהל כללי

 
 
 
 
 
 
 
 

 5172בפברואר  71
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 4102בדצמבר  10ליום סקירת הנהלה 
 

 מידע רב תקופתי -מאוחד מאזן 
 
 

 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

בדצמבר  10
4104 

בדצמבר  10
4100 

בדצמבר  10
4101 

 

 במיליוני ש"ח 
 נכסים:

 7  7  2  5  1  מזומנים ופיקדונות בבנקים     
 215  922  956  972  0,161  בגין פעילות בכרטיסי אשראיחייבים 

 (22) (55) (51) (79) (09) הפרשה להפסדי אשראי
 199  955  916  156  0,120  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 725  75  29  11  02  נכסים אחרים

 219  912  929  917  0,158  סך כל הנכסים

 התחייבויות:

 575  -  -  -  -  אשראי מחברה אם     
 725  221  261  229  728  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 22  715  59  15  015  התחייבויות אחרות
 272  612  629  251  881  סך כל ההתחייבויות

 751  761  511  527  075  הון המיוחס לבעלי מניות החברה
 219  912  929  917  0,158  סך כל ההתחייבויות וההון

 
 

 מיליון ש"ח. 7-*   מייצג סכום הנמוך מ
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 מידע רב תקופתי -דוח רווח והפסד מאוחד 
 
 

 

 בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

4102 4101 4104 4100 4101 

 

 במיליוני ש"ח 

 הכנסות
   

  
 717  95  99  57  95  מעסקאות בכרטיסי אשראי

 11  29  25  21  20  נטוהכנסות ריבית 

 -  (7) 7  7  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 719  716  719  712  016  סך כל ההכנסות

 הוצאות
 6  5  1  (1) 2  בגין הפסדי אשראי     

 75  72  76  72  07  תפעול

 71  72  51  51  15  מכירה ושיווק

 *-  *-  7  7  0  הנהלה וכלליות

 75  71  5  5  9  לבנקים תשלומים

 27  15  59  52  05  דמי ניהול

 57  97  91  11  80  סך כל ההוצאות

 21  22  29  65  55  רווח לפני מיסים

 72  76  79  57  40  הפרשה למיסים על הרווח

 מפעולות רגילות
 15  15  21  27  12  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה     

 למניה רגילה )בש"ח(:רוח 
 רווח בסיסי ורווח מדולל למניה רגילה בש"ח:     
 1,797  1,952  1,557  2,151  1,214  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה     

 71,111  71,111  71,111  71,111  01,111  הערך הנקוב של הון המניות המשוקלל )בש"ח(

         
 מיליון ש"ח. 7-* מייצג סכום הנמוך מ
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 וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ת שלהה המאוחדשיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחבר

 
 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום 

 
4102 4101 4104 

 

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 נכסים נושאי ריבית
 72.6 25  115  71.9 21  172  04.0 20  119  ²חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי         

 -  -  1  -  -  5  -  -  4  מזומנים ופקדונות בבנקים
 -  *-  79  1.1  *-  65  1.9  *-  05  נכסים אחרים

 71.9 25  161  77.2 21  119  00.5 20  156  סך הכל נכסים נושאי ריבית
ללא  -חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1.11 -  251  1.11 -  211  1.11 -  291  ריבית
 1.11 -  (6) 1.11 -  (2) 1.11 -  (5) ³נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית

 1.11 25  927  1.11 21  911  1.11 20  822  סך כל הנכסים

 התחייבויות נושאות ריבית          
 -  *(-) *(-) -  *(-) *(-) -  *(-) *(-) אשראי מתאגידים בנקאיים         

 -  *(-) (51) -  -  (92) -  -  (29) אחרותהתחייבויות 
 -  *(-) (51) -  *(-) (92) -  *(-) (29) סך הכל התחייבויות נושאות ריבית
 1.11 -  (226) 1.11 -  (225) 1.11 -  (554) זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 1.11 -  (51) 1.11 -  (72) 1.11 -  (04) התחייבויות אחרות שאינן נושאות ריבית

 *(-) (666) 1.11 *(-) (629) 1.11 *(-) (601) סך כל ההתחייבויות

 
 410  סך כל האמצעים ההוניים          

  
 409 

  
 085 

 822  סך כל ההתחייבויות והאמצעים ההוניים  

  

 877 

  

 850 

 פער הריבית  
 

 20  00.5 
 

 21  77.2 
 

 25  71.9 

 ישיעור          
 מיליון ש"ח. 7-*  מייצג סכום הנמוך מ          
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 )המשך( וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ת שלהה המאוחדשיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחבר

 

 
 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום 

 
4102 4101 4104 

 

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

 מטבע ישראלי לא צמוד

 71.95  25  129  77.22  21  116  00.64  20  152  ²נושאי ריביתסך נכסים          

 -  -  215  -  -  291  -  -  274  ³סך נכסים לא נושאים ריבית

 1.17  *(-)  (51) -  *(-)  (92) -  *(-)  (29) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (267) -  -  (221) -  -  (525) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 00.64 
  

 77.22 
 

 -  71.91 

 מטבע ישראלי צמוד מדד          
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  ²סך נכסים נושאי ריבית         

 -  -  5  -  -  6  -  -  5  ³סך נכסים לא נושאים ריבית

 -  *-  *-  -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (1) -  -  (9) -  -  (7) התחייבויות לא נושאות ריביתסך 

 פער הריבית
  

 - 
  

 - 
 

 -  - 

          
 מיליון ש"ח. 7-*  מייצג סכום הנמוך מ          
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 )המשך( וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ת שלהה המאוחדשיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחבר

 
 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום 

 
4102 4101 4104 

 

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון

שעור 
הכנסה 
 )הוצאה(

יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון
שעור הכנסה 

 )הוצאה(
יתרה 
 ¹ממוצעת

הכנסות 
)הוצאות( 

 מימון
שעור הכנסה 

 )הוצאה(

 
 באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח  באחוזים  במיליוני ש"ח 

מטבע חוץ )לרבות מטבע ישראלי           
 צמוד למטבע חוץ(

 -  -  5  -  -  5  -  -  5  ²סך נכסים נושאי ריבית         

 -  -  71  -  -  71  -  -  77  ³סך נכסים לא נושאים ריבית

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (2) -  -  (72) -  -  (75) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 פער הריבית
  

 - 
  

 - 
 

 -  - 

 סך פעילות          
 71.12  25  161  77.29  21  119  77.22  27  126  ²סך נכסים נושאי ריבית         

 -  -  257  -  -  255  -  -  299  ³סך נכסים לא נושאים ריבית

 1.75  *(-)  (51) -  *(-)  (92) -  *(-)  (25) סך התחייבויות נושאות ריבית

 -  -  (265) -  -  (211) -  -  (262) סך התחייבויות לא נושאות ריבית

 71.61  25  792  77.29  21 575 77.22  27 515 פער הריבית

( על נכסים נושאי 2תשואה נטו )          
 ריבית

  

 77.22 

  

 77.29 
  

 71.15 
 

 מיליון ש"ח. 7-*  מייצג סכום הנמוך משיעור
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 )המשך( וניתוח השינויים בהכנסות והוצאות ריבית ת שלהה המאוחדשיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחבר

 ניתוח השינויים בהכנסות ריבית       

      

 

 4104לעומת  4101שנת  4101לעומת  4102שנת 

 

גידול )קיטון( בגלל 
 שינוי

 

גידול )קיטון( בגלל 
 שינוי

 

 

 מחיר כמות
שינוי 

 מחיר כמות נטו
שינוי 

 נטו
 נכסים נושאי ריבית

 (6) (1) (1) (5) (2) 1  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי      
 -  -  -  -  -  -  מזומנים ופקדונות בבנקים

 *(-) *(-) *(-) *(-) *(-) *(-) נכסים אחרים

 (6) (1) (1) (4) (5) 1  סך כל הכנסות הריבית       

       
 ניתוח השינויים בהוצאות הריבית       

      
 התחייבויות נושאות ריבית       

 *(-)  *(-)  *(-)  *(-)  *(-)  *(-)  אשראי מתאגידים בנקאיים      
 -  -  -  -  -  -  שטרי הון

 *(-)  *(-)  *(-)  *(-)  *(-)  *(-)  התחייבויות אחרות

 *-  *-  *-  *-  *-  *-  סך כל הוצאות הריבית       

 (6) (1) (1) (4) (5) 1  סך הכנסות ריבית, נטו              

 יומיות(.על בסיס יתרות  –על בסיס יתרות לתחילת החודשים )במגזר מטבע ישראלי לא צמוד  .7       

לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של הפרשות להפסדי אשראי. לרבות יתרות בגין עסקאות בכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי  .5
 החברה אשר בוצע בגינן ניכיון ולרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.

 י.לרבות נכסים אחרים שאינם נושאים ריבית ובניכוי הפרשה להפסדי אשרא .1

 הכנסות ריבית נטו לחלק לסך הנכסים נושאי הריבית.  –תשואה נטו  .2
 
 מיליון ש"ח. 7-מייצג סכום הנמוך מ    *  י
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 גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 
 

 

 4102בדצמבר  10

 

 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

 

עם 
דרישה 

ועד 
 חודש

מעל 
 חודש

 1עד 
 חודשים

 1מעל 
חודשים 

ועד 
 שנה

מעל 
שנה 
ועד 

 שנתיים

מעל 
שנתיים 

 1עד 
 שנים

 1מעל 
שנים 

 5עד 
 שנים

סך 
הכל 
שווי 
 הוגן

שיעורי 
תשואה 

פנימי 
 %-ב

משך 
חיים 

ממוצע 
אפקטיבי 

 בשנים

 

 במיליוני ש"ח 
 מטבע ישראלי לא צמוד  

 1.07  2.7 0,118  4  6  42  056  052  666  נכסים פיננסיים         

 1.05  4.1 856  -  1  05  049  042  585  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  1.1 054  4  1  9  47  11  80  הריבית במגזר

 -  2.7 -  054  051  027  018  000  80  החשיפה המצטברת במגזר

 מטבע ישראלי צמוד מדד
 1.01  4.1 6  -  -  -  0  0  2  נכסים פיננסיים         

 -  2.1 7  -  -  -  -  -  7  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  1.1 (0) -  -  -  0  0  (1) הריבית במגזר

 -  4.1 -  (0) (0) (0) (0) (4) (1) החשיפה המצטברת במגזר

 מטבע חוץ*
 -  -  45  -  -  -  -  -  45  נכסים פיננסיים         

 -  -  06  -  -  -  -  -  06  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  1.1 9  -  -  -  -  -  9  הריבית במגזר

 -  1.1 -  9  9  9  9  9  9  החשיפה המצטברת במגזר

חשיפה כוללת לשינויים בשערי 
 הריבית 

 1.07  2.6 0,119  4  6  42  057  055  695  נכסים פיננסיים         

 1.05  4.1 879  -  1  05  049  042  618  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  4.1 061  4  1  9  48  10  87  הריבית במגזר

 -  1.1 -  061  058  055  026  008  87  החשיפה המצטברת במגזר
 

 הערות כלליות:
מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי, כשהם  הנתונים לפי תקופות בלוח זה (7)

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

תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן שלו. את שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה (5)
משך חיים ממוצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת  (1)

 ( בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים1.7%המכשירים הפיננסיים שייגרם כתוצאה משינוי קטן )גידול של 
הפיננסיים.

 
* לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.
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 )המשך( גילוי על חשיפה לשינויים בשיעורי הריבית
 
 

 

 4101בדצמבר  10

 

 תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים

 

עם 
דרישה 

ועד 
 חודש

מעל 
חודש 

 1עד 
 חודשים

 1מעל 
חודשים 

ועד 
 שנה

מעל 
שנה 
ועד 

 שנתיים

מעל 
שנתיים 

 1עד 
 שנים

 1מעל 
שנים 

 5עד 
 שנים

סך 
הכל 
שווי 
 הוגן

שיעורי 
תשואה 

פנימי 
 %-ב

משך 
חיים 

ממוצע 
אפקטיבי 

 בשנים

 

 במיליוני ש"ח 
 מטבע ישראלי לא צמוד  

 1.76  2.6 151  7  2  75  712  779  221  נכסים פיננסיים         

 1.76  5.1 266  -  5  75  91  52  112  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  1.1 517  7  1  1  57  52  712  הריבית במגזר

 -  2.6 -  517  511  551  551  755  712  החשיפה המצטברת במגזר

 מטבע ישראלי צמוד מדד
 1.71  5.1 2  -  -  -  7  7  1  נכסים פיננסיים         

 -  2.1 9  -  -  -  -  -  9  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  1.1 (1) -  -  -  7  7  (2) הריבית במגזר

 -  5.1 -  (1) (1) (1) (1) (2) (2) החשיפה המצטברת במגזר

 מטבע חוץ**
 -  -  75  -  -  -  -  -  75  נכסים פיננסיים         

 -  -  71  -  -  -  -  -  71  התחייבויות פיננסיות
לשינויים בשערי החשיפה 

 -  1.1 5  -  -  -  -  -  5  הריבית במגזר

 -  1.1 -  5  5  5  5  5  5  החשיפה המצטברת במגזר

חשיפה כוללת לשינויים בשערי 
 הריבית 

 1.72  2.6 972  7  2  75  712  775  262  נכסים פיננסיים         

 1.72  5.1 292  -  5  75  91  52  151  התחייבויות פיננסיות
החשיפה לשינויים בשערי 

 -  5.1 511  7  1  1  55  52  715  הריבית במגזר

 -  1.1 -  511  555  556  575  751  715  החשיפה המצטברת במגזר
 

 הערות כלליות:
כשהם הנתונים לפי תקופות בלוח זה מייצגים את הערך הנוכחי של זרמי המזומנים העתידיים של כל מכשיר פיננסי,  (7)

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

את תזרימי המזומנים הצפויים ממכשיר פיננסי אל השווי ההוגן שלו. שיעור תשואה פנימי הינו שיעור הריבית המנכה (5)
וצע אפקטיבי של קבוצת מכשירים פיננסיים מהווה קירוב לשינוי באחוזים בשווי ההוגן של קבוצת משך חיים ממ (1)

( בשיעור התשואה הפנימי של כל אחד מהמכשירים 1.7%המכשירים הפיננסיים שייגרם כתוצאה משינוי קטן )גידול של 
הפיננסיים.

 
לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.  * 
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 מידע רב רבעוני -מאוחד מאזן 
 

 

 4101 4102 שנה

 

 0 4 1 2 0 4 1 2 רבעון

  
 במיליוני ש"ח 

 נכסים:
 מזומנים ופקדונות בבנקים         
 

 1  1  1  1  5  1  1  1 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 
 0,120  805  789  794  156  197  152  919 

 נכסים אחרים
 

 02  02  24  16  11  771  52  11 

 סך כל הנכסים
 

 0,158  814  812  810  917  951  955  997 

 התחייבויות:
 אשראי מתאגידים בנקאיים         
 

 -*  -*  -*  -*  -*  7  -  - 
 אשראי מחברת האם

 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 

 728  550  546  519  229  222  225  262 
 התחייבויות אחרות

 
 015  005  28  19  15  751  775  711 

 סך כל ההתחייבויות

 

 881  666  572  578  251  662  617  617 
 הון המיוחס לבעלי מניות החברה

 
 075  066  461  451  527  515  557  571 

 סך כל ההתחייבויות וההון

 

 0,158  814  812  810  917  951  955  997 
 

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

 מידע רב רבעוני -דוח רווח והפסד מאוחד  
 

 

 4101 4102 שנה

 

 0 4 1 2 0 4 1 2 רבעון

  
 במיליוני ש"ח 

 הכנסות
 מעסקאות בכרטיסי אשראי         
 

 48  41  44  44  51  51  51  55 
 הכנסות ריבית, נטו

 
 01  00  01  01  71  77  77  77 

 הכנסות מימון שאינן מריבית
 

 -*  -*  -*  -*  7  -*  -*  -* 

 סך כל ההכנסות
 

 18  12  14  14  12  12  12  11 

 הוצאות
 בגין הפסדי אשראי         
 

 0  4  -*  0 (7)  -* (7) (7) 
 תפעול

 
 5  2  2  2  1  2  1  2 

 מכירה ושיווק
 

 02  00  8  4  1  6  1  1 
 הנהלה וכלליות

 
 -*  -*  0  -*  -*  -*  7  - 

 תשלומים לבנקים

 

 4  4  1  4  5  1  5  5 
 דמי ניהול

 
 0  5  2  5  5  2  2  2 

 סך כל ההוצאות

 

 41  42  41  02  51  75  71  71 
 רווח לפני מיסים

 
 05  01  04  08  72  72  71  76 

 הפרשה למיסים על הרווח
 

 6  2  5  6  2  2  6  6 
רווח נקי המיוחס לבעלי מניות 

 החברה
 

 9  6  7  04  5  77  77  71 

רווח בסיסי ורווח מדולל למניה 
 רגילה בש"ח:

רווח נקי המיוחס לבעלי מניות          
 החברה

 
 857  618  720  0,095  955  7,115  7,756  7,175 

הערך הנקוב של הון המניות 
 המשוקלל )בש"ח(

 
 01,111  01,111  01,111  01,111  71,111  71,111  71,111  71,111 

 

 מיליון ש"ח. 7-*  מייצג סכום הנמוך מ
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 (Certificationהצהרה )
 

 , מצהיר כי:דורון ספיראני, 
 

)להלן: "הדוח"(. 5172לשנת בע"מ )להלן "החברה"(  דיינרס קלוב ישראלשל  שנתיסקרתי את הדוח ה .7
 
ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית בהתבסס על  .5

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

דוח משקפים באופן נאות, מכל ומידע כספי אחר הכלול בהשנתיים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים  .1
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים 

ים בדוח.וצגולתקופות המ

ולבקרה  1לגבי הגילויאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .2
וכן: 7על דיווח כספי הפנימית של החברה

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

כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות 
 והנחיותיו;  חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים

את מסקנותינו לגבי בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)
וכן האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו;

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

 
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של יםהחשבון המבקר יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .2

  ותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית בי
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  (א)

 וכן כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;
בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, (ב)

תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
 

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

   5172בפברואר  71
 דורון ספיר  

 מנהל כללי
 

  

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

 , מצהיר כי:שאול מזרחיאני, 
 

)להלן: "הדוח"(. 5172לשנת בע"מ )להלן "החברה"(  דיינרס קלוב ישראלשל  שנתיסקרתי את הדוח ה .7
 
בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית  .5

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

ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל השנתיים בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים  .1
הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים 

ים בדוח.וצגמולתקופות ה

ולבקרה  2לגבי הגילויאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים  .2
וכן: 7הפנימית של החברה על דיווח כספי

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

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

הימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות כזו, המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מ
 חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו; 

את מסקנותינו לגבי בדוח הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו  (ג)
וכן ילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו;האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הג

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

 
, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של יםהחשבון המבקר יהרה זו גילינו לרואאני ואחרים בחברה המצהירים הצ .2

  הדירקטוריון של החברה, בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח  (א)

 וכן ביר שצפויים לפגוע ביכולתה של החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי;כספי, אשר ס
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם  (ב)

תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.
 

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

   5172 בפברואר 71
 שאול מזרחי  

 חשבונאי ראשי
   

 
  

 ".דוח הדירקטוריון"כהגדרתם בהוראת הדיווח לציבור בדבר   
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  דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
 

"החברה"( אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על  מ )להלןבע דיינרס קלוב ישראלהדירקטוריון וההנהלה של 
דיווח כספי )כהגדרתה בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון"(. מערכת הבקרה הפנימית של החברה תוכננה כדי 

ורסמים לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה של החברה לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפ
בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. ללא תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל 
מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. לפיכך גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות הן יכולות לספק מידה 

הצגה של דוח כספי.סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ול
ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות 

נהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח הההנהלה, הנכסים מוגנים, והרישומים החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ה
( ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית.ומנטרים ) שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים

בדצמבר  17הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 
-, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה5172

, 5172בדצמבר  17( כי ליום . בהתבסס על הערכה זו, ההנהלה מאמינה )
הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי הינה אפקטיבית.

די רואי החשבון המבקרים של בוקרה על י 5172בדצמבר  17האפקטיביות של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 
אשר בו נכללה חוות דעת בלתי מסוייגת בדבר האפקטיביות  11החברה ה"ה סומך חייקין, כפי שצויין בדוח שלהם בעמוד מספר 

.5172בדצמבר  17של הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי ליום 
  

 
 
 

 
 

  
 דוד פרנס

 יו"ר הדירקטוריון
 דורון ספיר 

 כללימנהל 
 שאול מזרחי 

 חשבונאי ראשי
 
 

 .5172 בפברואר 71שור הדוח: תאריך אי



 
 סומך חייקין
 13   982  8111 טלפון KPMGמגדל המילניום 

 13   982  8222 פקס 916תא דואר  ,07רחוב הארבעה 

 www.kpmg.co.il אינטרנט 90119תל אביב 

 
 
 

 ישראל בערבון מוגבל של דיינרס קלובלבעלי המניות  יםהחשבון המבקר ידוח רוא
 בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי

 
 17"( ליום החברהוחברות בנות )להלן ביחד "דיינרס קלוב ישראל בערבון מוגבל ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 

 Committee of-במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי ה, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו 5172בדצמבר 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – 1992  להלן("COSO 1992" הדירקטוריון וההנהלה של .)
דיווח כספי,  אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של בקרה פנימית על החברה

הנכללת בדוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית 
 בהתבסס על ביקורתנו. החברהעל דיווח כספי של 

דבר ביקורת בארה"ב ב  Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את -של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על 
בנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחינה דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת ה

והערכה של אפקטיביות התכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים 
 נאות לחוות דעתנו. אחרים כאלה שחשבנו כנחוצים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס

הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימנות של  חברת כרטיסי אשראיבקרה פנימית על דיווח כספי של 
ובהתאם  (Israeli GAAP)כללי חשבונאות מקובלים בישראל דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות בהתאם ל

כוללת את אותם מדיניות  חברת כרטיסי אשראיבקרה פנימית על דיווח כספי של  ים והנחיותיו.להוראות המפקח על הבנק
( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ובאופן נאות את העסקאות וההעברות של 7ונהלים אשר: )

עסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת ( מספקים מידה סבירה של ביטחון ש5(; )ה)לרבות הוצאתם מרשות החברהנכסי 
 ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, (Israeli GAAP)כללי חשבונאות מקובלים בישראל דוחות כספיים בהתאם ל

( מספקים 1)-; והחברהנעשים רק בהתאם להרשאות הדירקטוריון וההנהלה של  החברהושקבלת כספים והוצאת כספים של 
ביטחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של מידה סבירה של 

 , שיכולה להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.החברהנכסי 

נות לגבי בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסק
העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות 

 או שמידת הקיום של המדיניות או הנהלים תשתנה לרעה.

, בהתבסס על 5172 בדצמבר 17, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום קיימה החברהלדעתנו, 
 .COSO 1992קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

נקבע  חברת כרטיסי אשראיביקרנו גם, בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של 
ולכל  5171-ו 5172בדצמבר  17לימים  החברהלפי הוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו, את הדוחות הכספיים המאוחדים של 

, כלל חוות דעת בלתי 5172 פברוארב 71והדוח שלנו, מיום  5172בדצמבר  17אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
 מסויגת על אותם דוחות כספיים.

 
 יןסומך חייק
 רואי חשבון
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 סומך חייקין
 13   982  8111 טלפון KPMGמגדל המילניום 

 13   982  8222 פקס 916תא דואר  ,07רחוב הארבעה 

 www.kpmg.co.il אינטרנט 90119תל אביב 

 
 
 

 דוחות כספיים שנתיים -דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של דיינרס קלוב ישראל בע"מ 
 

ואת המאזנים  5171 -ו 5172בדצמבר  17החברה( לימים  -ביקרנו את המאזנים המצורפים של דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן 
של החברה  -דוחות רווח והפסד, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים המאוחדים לאותם תאריכים ואת 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 5172בדצמבר  17לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -ומאוחדים 
 ס על ביקורתנו.הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבס

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 

ותקני ביקורת מסוימים שיישומם בביקורת של תאגידים בנקאיים נקבע לפי הוראות המפקח על  7511 - רואה חשבון(, התשל"ג
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין -הבנקים והנחיותיו. על

ת של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמי
הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 תנו.דע
 

של  -לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי 
של החברה  -ואת תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  5171 -ו 5172בדצמבר  17החברה ובמאוחד לימים 

בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל  5172בדצמבר  17שהסתיימה ביום לכל אחת משלוש השנים בתקופה  -ובמאוחד 
(Israeli GAAP).כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו . 
 

יקורת של בקרה בארה"ב בדבר ב Public Company Accounting Oversight Board  (PCAOB) -לתקני הביקרנו גם, בהתאם 
 17על דיווח כספי ליום של החברה , את הבקרה הפנימית לשכת רואי חשבון בישראלפנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי 

 Committee of Sponsoring -הל , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית ש5172בדצמבר 

Organizations of the Treadway Commission – 1992 (COSO 1992),  כלל חוות דעת  5172 פברוארב 71והדוח שלנו מיום
 .החברהבלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של 
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 מאזן ליום       
 
 

  

 חברה מאוחד

 

 ביאור
בדצמבר  10

4102 
בדצמבר  10

4101 
בדצמבר  10

4102 
בדצמבר  10

4101 

  
 במיליוני ש"ח 

 נכסים:
     

 5  1  5  1  1  בבנקים מזומנים ופקדונות

 **275  716  **972  0,161  2  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 *-  *-  (79) (09) 2  הפרשה להפסדי אשראי

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו
 

 0,120  156  716  275 

 19  70  -  -  5  השקעה בחברה מוחזקת

 521  090  11  02  6  נכסים אחרים

 סך כל הנכסים
 

 0,158  917  0,110  915 

 התחייבויות והון:
 אשראי מתאגידים בנקאיים     
 

 -*  -*  -  - 

 **229  728  **229  728  7  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 71  78  15  015  8  התחייבויות אחרות

 סך כל ההתחייבויות

 

 881  251  846  269 

 527  075  527  075  9  לבעלי מניות החברההון המיוחס 

 סך כל ההתחייבויות וההון

 

 0,158  917  0,110  915 
 
 

 מיליון ש"ח. 7-סכום הנמוך מ    * 
 **   סווג מחדש

 
 

 
 
 
 
 
 

 .5172 בפברואר 71 הכספיים:תאריך אישור הדוחות 
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 דוד פרנס

 יו"ר הדירקטוריון
 דורון ספיר 

 מנהל כללי
 אול מזרחיש 

 חשבונאי ראשי
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 בדצמבר 10דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 
 
 

  

 חברה מאוחד

 

 4104 4101 4102 4104 4101 4102 ביאור

  
 במיליוני ש"ח 

 הכנסות
 91  95  92  99  57  95  05  מעסקאות בכרטיסי אשראי       

 2  1  4  25  21  20  06  הכנסות ריבית, נטו
 הכנסות מימון שאינן מריבית

 
 -*  7  7  -*  7  7 

 סך כל ההכנסות
 

 016  712  719  96  51  55 

 הוצאות
 *-  *-  *-  1  (1) 2  2  בגין הפסדי אשראי       

 76  76  08  76  72  07  07  תפעול
 51  51  15  51  51  15  08  מכירה ושיווק

 הנהלה וכלליות
 

 0  7  7  0  7  7 
 תשלומים לבנקים

 
 9  5  5  9  5  5 

 דמי ניהול
 

 05  52  59  10  15  16 
 סך כל ההוצאות

 
 80  11  91  92  92  92 

 רווח לפני מיסים
 

 55  65  29  4  9  1 
 *-  5  0  79  57  40  09  הפרשה למיסים על הרווח

 רווח לאחר מיסים
 

 12  27  21  0  6  1 
חלק החברה ברווחים של חברה מוחזקת לאחר 

 11  12  11  -  -  -   השפעת המס

 רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה
 

 12  27  21  12  27  21 

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

 1,214  2,151  1,557  1,214  2,151  1,557 
 
 

  מיליון ש"ח. 7-* מייצג סכום נמוך מ
 
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 דוח על השינויים בהון 
 
 

 

 סה"כ עודפים פרמיה הנפרע המניות הון

 

 במיליוני ש"ח 

 761 716 52  *-   4104בינואר  0יתרה ליום 

 21 21 -  -  רווח נקי בשנת החשבון

 511 716 52  *-  4104בדצמבר  10יתרה ליום 

 27 27 -  -  רווח נקי בשנת החשבון

 420 407 42  *-  4101בדצמבר  10יתרה ליום 

 (011) (011) -  -  דיבידנד

 12 12 -  -  רווח נקי בשנת החשבון

 075 050 42  *-  4102בדצמבר  10יתרה ליום 
 
 

 מיליון ש"ח. 7-* מייצג סכום נמוך מ
 
 

 .הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 בדצמבר 10דוח על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 
 

 

 חברה מאוחד

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
   

   
 21  27  12  21  27  12  רווח נקי לתקופה

 התאמות:
חלק החברה ברווחים בלתי מחולקים של חברה       

 (11) (12) (11) -  -  -  מוחזקת

 *-  *-  0  *-  7  (0) מסים נדחים, נטו

 -  -  -  1  (1) 2  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 שינויים בנכסים שוטפים:
 (7) 7  *-  12  79  (44) נטואשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק,       

 (56) (6) (400) (55) (2) (440) עלייה בחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו

 77  (57) 58  (16) 72  09  נכסים אחרים

 שינויים בהתחייבויות שוטפות:
 75  (1) 082  79  (5) 085  עליה בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו      

 (9) 5  68  (12) (66) 011  התחייבויות אחרות
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששמשו לפעילות( 

 5  (57) 010  1  (5) 010  שוטפת

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
 -  51  -  -  -  -  דיבידנד מחברה מאוחדת      

 -  51  -  -  -  -  מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה

 מזומנים מפעילות מימוןתזרימי 
 -  -  (011) -  -  (011) דיבידנד ששולם לבעלי מניות      

 -  -  (011) -  -  (011) מזומנים נטו ששמשו לפעילות מימון

 5  (7) 0  1  (5) 0  עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

 *-  *-  *- *-  *-  *- השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים

 7  1  4  7  2  4  יתרת מזומנים לתחילת התקופה

 1  5  1  2  5  1  יתרת מזומנים לסוף התקופה

 ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו:       
 *- *- 0  25  22  20  ריבית שהתקבלה      

 *(-)  *(-)  *(-)  (7) *(-)  *(-)  ריבית ששולמה

 -  51  -  -  -  -  דיבידנד שהתקבל

 -  -  (011) -  -  (011) דיבידנד ששולם

 2  2  1  1  2  2  מיסים על הכנסה שהתקבלו

 (6) (6) (6) (51) (52) (48) מיסים על הכנסה ששולמו
 

 מיליון ש"ח. 7-* מייצג סכום נמוך מ
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 4102בדצמבר  10ות הכספיים ליום וחאורים לדיב
 

 כללי - 0ביאור 
 

 היישות המדווחת    .א
 

  .זכיינית של רשת דיינרס קלוב הבינלאומיתבישראל ו תאגיד( הינה או "דיינרס" דיינרס קלוב ישראל בע"מ )להלן "החברה"
 –בת שלה )להלן  הברח, כוללים את אלה של החברה ושל 5172בדצמבר  17הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

( וכן בהתאם להוראות Israeli GAAP"הקבוצה"(. הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )
 המפקח על הבנקים והנחיותיו.

דים של החברה והחברה ולדוחות הכספיים המאוח הביאורים לדוחות הכספיים מתייחסים לדוחות הכספיים של החברה
 המאוחדת שלה, פרט למקרים בהם צויין בביאור כי הוא מתייחס לחברה בלבד או למאוחד בלבד.

במניות החברה דור אלון  ות. כמו כן, מחזיק)להלן: "כאל"( בשליטת חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מהינה החברה 
 בע"מ.כחול ישראל בע"מ ודור אלון פיננסים הריבוע ב החזקות

 

. תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית 7557משנת  "דיינרס" מהמותג האשראי יכרטיס פועלת בתחוםהחברה 
 .5171הינו עד שנת 

  

 .7597 –החברה הינה "תאגיד עזר" על פי חוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 
 

המהווה נחתם הסכם בין כאל, החברה, דור אלון פיננסים בע"מ ואלון החזקות בריבוע הכחול בע"מ  5175בחודש מרס 
 המועבריםהסכמים הקיימת בין הצדדים. בתוספת נקבעו מחדש פרמטרים מסוימים לחישוב התשלומים התוספת למערכת 

 .החברה לכאל בתמורה לשירותים המסופקים על ידי כאל לחברה ע"י
 

כללו נכסים והתחייבויות מפעולות בכרטיסי אשראי מסוג דיינרס  5177ביוני  11נכסי החברה והתחייבויותיה עד ליום 
להלן, רכשה  'ד 71כמתואר בביאור . עם השלמת השינוי במבנה הבעלות בחברה, "YOU"ומשתייכים למועדון הצרכנות 

מפעילות בכרטיסי אשראי מסוג "דיינרס" שאינם משתייכים  והתחייבויותנכסים  5177ביולי  7החברה מחברת האם ביום 
 ."YOU"למועדון הצרכנות 
  .5172 פברוארב 71יום אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ב הדוחות הכספיים

 

 הגדרות   .ב
  -בדוחות כספיים אלה 

 בינלאומיים חשבונאות לתקני הוועדה ידי על שאומצו ופרשנויות תקנים -( "IFRS": להלן) בינלאומיים כספי דיווח תקני
(IASB )בינלאומיים כספי דיווח תקני כוללים והם (IFRS )בינלאומיים חשבונאות ותקני (IAS), לתקנים פרשנויות לרבות 

 המתמדת הוועדה ידי על שנקבעו פרשנויות או( IFRIC) בינלאומי כספי דיווח של לפרשנויות הועדה ידי על שנקבעו אלה
.בהתאמה(, SIC) לפרשנויות

. ליישם נדרשים ב"בארה שנסחרים אמריקאיים שבנקים החשבונאות כללי - ב"בארה בבנקים מקובלים חשבונאות כללי
 בחשבונאות לתקינה המוסד, ב"בארה ערך ניירות רשות, ב"בארה הבנקים על הפיקוח רשויות ידי על נקבעים אלה כללים
 ,FAS 168 (ASC 105-10) -ב שנקבעה להיררכיה בהתאם ומיושמים, ב"בארה נוספים וגופים ב"בארה כספית

 החשבונאות כללי של וההיררכיה ב"בארה כספית בחשבונאות לתקינה המוסד של החשבונאות תקני של הקודיפיקציה
FAS את המחליף תקן - המקובלים  -ב שנקבעה ההיררכיה למרות, הבנקים על הפיקוח לקביעת בהתאם, לכך בנוסף. 162
FAS  הפיקוח רשויות צוות ידי על או ב"בארה הבנקים על הפיקוח רשויות ידי על לציבור שנמסרה עמדה כל כי הובהר, 168

 בבנקים המקובל חשבונאות כלל היא ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי של היישום אופן לגבי ב"בארה הבנקים על
.ב"בארה

"(.דיינרס" או "החברהישראל בע"מ )להלן: "דיינרס קלוב   - החברה

ה, דיינרס )מימון( בע"מ.של תהמאוחד הוהחבר דיינרס - הקבוצה

.החברה דוחות עם, בעקיפין או במישרין, מלא באופן מאוחדים שדוחותיה החבר  - תמאוחד החבר

 .כלולות וחברות מאוחדות חברות - מוחזקות חברות
 

 שבה הסביבה של המטבע זהו, כלל בדרך. תפועל החברה שבה העיקרית הכלכלית הסביבה של המטבע - הפעילות מטבע
 . המזומנים עיקר את ומוציא מפיק התאגיד

 

 . הכספיים הדוחות מוצגים לפיו המטבע - ההצגה מטבע
 

 .עניין בעל למעט, קשור לצד בהקשר גילויים, IAS 24 -ב כהגדרתם - קשורים צדדים
 

 .7569-ח"התשכ ערך ניירות לחוק 7 בסעיף" בתאגיד", "עניין בעל" תלהגדר 7 בפסקה כהגדרתם - עניין בעלי
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 )המשך( כללי – 0ביאור 
 

 )המשך( הגדרות    .ב
 

 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת כפי בישראל לצרכן המחירים מדד - מדד

 
 של 16-ו 51 דעת גילויי להוראות בהתאם, 5111 דצמבר חודש בגין למדד שהותאם היסטורי נומינלי סכום - מותאם סכום

 .בישראל חשבון רואי לשכת

 
 בהתאם הישראלי המטבע של הכללי הקניה בכח השינויים פי על המותאמים בערכים כספי דיווח - מותאם כספי דיווח

 .בישראל החשבון רואי לשכת של הדעת גילויי להוראות

 
 מועד לאחר שנוספו, נומינליים בערכים סכומים בתוספת(, 5111 בדצמבר 17) המעבר למועד מותאם סכום - מדווח סכום

 .המעבר מועד לאחר שנגרעו סכומים ובניכוי המעבר

 
 . מדווח בסכום עלות -  עלות

 
 .מדווחים סכומים על המבוסס כספי דיווח - נומינלי כספי דיווח

 
 

 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית כללי – 4ביאור 
 
 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  .א

 :להלן המפורט באופן והוכנ אלה כספיים דוחות
 

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

, בהכנסה הכרה, היתר בין, כולל פיננסיים כמכשירים הבנקים על הפיקוח ידי על הוגדרו הבנקאי העסק בליבת נושאים
 .מגזרי ודיווח כספיים דוחות הצגת, והפרשות תלויות התחייבויות, אשראי להפסדי הפרשה

 

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

 פי על מיושמת הבינלאומית התקינה, הבנקים על הפיקוח של לציבור הדיווח להוראות בהתאם. אליהם המתייחסות
 :להלן המפורטים העקרונות

במקרים בהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של  -
בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שחלים ספציפית על  הקבוצה מטפלתהמפקח, 

 נושאים אלו;

במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר חלופות  -
 לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח;  הקבוצה פועלתלטיפול בנושא מהותי, 

 

הקבוצה יווח לציבור, קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדשאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 בהתאם להוראות התקן הבינלאומי; פועלת

הקבוצה קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור, שאומץ במקומות בהם בתקן בינלאומי  -
 ;בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל פועלת

ימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור, תבוא      במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קי -
 הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית.

 
  הצגה ומטבע פעילות מטבע (0) 

  
 צוין אם למעט, הקרוב למיליון ומעוגלים, החברה של הפעילות מטבע שהינו, ח"בש מוצגים המאוחדים הכספיים הדוחות

  הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.ת. השקל אחר
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 )המשך( דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית כללי – 4ביאור 
 

 המדידה בסיס (4) 

  
 ;הפרשותו נדחים מסים והתחייבויות נכסי למעט ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות 

  
 עד לצרכן המחירים במדד לשינויים הותאם, ההיסטורית העלות בסיס על שנמדדו הון ופריטי כספיים לא נכסים של ערכם

 5112 בינואר 7 מיום החל. אינפלציונית-היפר ככלכלה ישראל כלכלת נחשבה זה למועד שעד היות, 5111 בדצמבר 17 ליום
 .מדווחים בסכומים הכספיים הדוחותי את חברהה כתעור

 
 באומדנים שימוש (1) 

 
 הבנקים על המפקח והוראות( Israeli GAAP) בישראל מקובלים חשבונאות לכללי בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת

 המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות אומדנים ,בהערכות דעת בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת והנחיותיו
 .אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסות, והתחייבויות נכסים של הסכומים ועל

 
 באשר הנחות להניח החברה הנהלת נדרשת, הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת

 על החברה הנהלת מתבססת, האומדנים בקביעת דעתה בשיקול. משמעותית וודאות באי הכרוכים ולאירועים לנסיבות
 . אומדן לכל המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים, שונות עובדות, העבר ניסיון

 
 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים
 .מושפעת עתידית תקופה ובכל האומדנים

 
  הבנקים על הפיקוח והוראות חשבונאית תקינה עדכוני, חשבונאות תקני של לראשונה יישום .ב

 
 :להלן כמפורט והוראות חשבונאיים תקנים חברהה מתמייש 5172 לשנת הכספיים בדוחות

 
מדידת הוראה בנושא מתכונת דוח רווח והפסד לתאגיד בנקאי ואימוץ כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא 

 הכנסות ריבית.
 

 
, החברה מיישמת את ההנחיות שנקבעו בחוזר הפיקוח על הבנקים בנושא אימוץ כללי החשבונאות 5172בינואר  7החל מיום 

, אשר, בין היתר, קובע כללים לטיפול בעמלות יצירת (ASC 310-20)המקובלים בבנקים בארה"ב בנושא מדידת הכנסות ריבית 
 ן אשראי, שינוי בתנאי חוב, ועמלות פירעון מוקדם.אשראי, התחייבויות למת

 
 ליישומה לראשונה של ההוראה, לא היתה השפעה מהותית על הכנסות החברה ומצבה הכספי.

 
 שיושמה בעריכת הדוחות הכספיים תיחשבונא מדיניות .ג
 
 והצמדה חוץ מטבע (0)
 

 חוץ במטבע עסקאות
 

 נכסים. העסקאות בתאריכי שבתוקף החליפין שער לפי חברהה של הפעילות למטבע מתורגמות חוץ במטבע עסקאות
. יום לאותו שבתוקף החליפין שער לפי הפעילות למטבע מתורגמים, הדיווח במועד חוץ במטבע הנקובים כספיים והתחייבויות

 מתואמת כשהיא, השנה לתחילת הפעילות במטבע המופחתת העלות שבין ההפרש הינם הכספיים הפריטים בגין שער הפרשי
 . השנה לסוף החליפין שער לפי מתורגמת חוץ במטבע המופחתת העלות לבין, השנה במשך ולתשלומים האפקטיבית לריבית
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 
 
 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג
 

 החליפין שער לפי הפעילות למטבע מתורגמים, הוגן שווי לפי והנמדדים חוץ במטבעות הנקובים כספיים לא והתחייבויות נכסים
 לפי מתורגמים, היסטורית עלות לפי והנמדדים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא פריטים. ההוגן השווי נקבע בו ביום שבתוקף

 .העסקה למועד שבתוקף החליפין שער

 
 .והפסד ברווח מוכרים הפעילות למטבע מתרגום הנובעים שער הפרשי

 
הוגן שווי לפי נמדדים שאינם מדד צמודי והתחייבויות נכסים

.יתרה כל לגבי שנקבעו ההצמדה תנאי לפי נכללים, למדד הצמודים והתחייבויות נכסים

: בהם השינוי ושיעורי (5171)בסיס  לצרכן המחירים ומדדשל הדולר של ארה"ב  היציגים החליפין שערי על פרטים להלן
 

 

 שיעור השינוי באחוזים )%( בשנת בדצמבר 10

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 
 שער החליפין בש"ח של:

 (5.1) (1.1) 04.1  1.111  1.217  1.889  הדולר של ארה"ב      

 מדד המחירים לצרכן בנקודות:
 7.6  7.9  (1.4) 712.1  711.6  017.2  לחודש דצמבר      

 
 איחודה בסיס (4)
 

 צירופי עסקים
 

 (. Acquisition method) הרכישה שיטת את העסקים צירופי כל לגבי מיישמת הקבוצה
 

 בעלת או, חשופה היא כאשר בנרכשת שולטת הקבוצה. הנרכשת על שליטה משיגה הרוכשת בו המועד הינו הרכישה מועד
 שלה ההשפעה כוח באמצעות אלה תשואות על להשפיע היכולת את לה ויש בנרכשת ממעורבותה משתנות לתשואות, זכויות

 .אחרים ידי ועל הקבוצה ידי על המוחזקות ממשיות זכויות בחשבון נלקחות שליטה בבחינת. בנרכשת
 

 כלשהן זכויות בגין שהוכרו סכומים לרבות שהועברה התמורה של ההוגן השווי לפי הרכישה למועד במוניטין מכירה הקבוצה
, הרוכשת ידי על לכן קודם שהוחזקה בנרכשת הונית זכות של הרכישה למועד ההוגן השווי וכן בנרכשת שליטה מקנות שאינן
 .שניטלו ולהתחייבויות שנרכשו לזיהוי הניתנים לנכסים ברכישה שיוחס נטו הסכום בניכוי

 

  5177בינואר  7צירופי עסקים שאירעו לפני 

, אימוץ לראשונה IFRS 1 -ל C5 -ו C4בהתאם להנחיות המפקח על הבנקים, הקבוצה אימצה את ההקלה שנקבעה בסעיפים 
למפרע לגבי צירופי עסקים, רכישות  IFRS 3 (2008)של תקני דיווח כספי בינלאומיים. בהתאם לכך הקבוצה לא מיישמת את 

המוניטין כאמור, . עבור רכישות 5177בינואר  7שהתרחשו לפני  שאינן מקנות שליטהשל חברות כלולות, ורכישות של זכויות 
 שהוכר ועודפי העלות שנוצרו מייצגים את הסכומים שהוכרו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל. 

בנות חברות

 מיום המאוחדים הכספיים בדוחות נכללים בנות חברות של הכספיים הדוחות. הקבוצה ידי על הנשלטות ישויות הינן בנות חברות
 . השליטה הפסקת ליום ועד השליטה השגת

 
באיחוד שבוטלו עסקאות

 הדוחות הכנת במסגרת בוטלו, חברתיות בין מעסקאות הנובעות, מומשו שטרם והוצאות והכנסות בקבוצה הדדיות יתרות
. המאוחדים הכספיים
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 
 
 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג
 
 ובהוצאות בהכנסות ההכרה בסיס  (1) 

הכנסות מעמלות סליקה והנפקה נרשמות על בסיס מצטבר, בעת קליטת עסקה בחברה )בעיקר בסמוך לקבלת  (א)
הנתונים משב"א(. בעסקאות תשלומים, הממומנות על ידי בית העסק, נזקפות ההכנסות לגבי כל תשלום כעסקה 

 נפרדת.

 פגומים כחובות שסווגו בעייתיים חובות על שנצברה ריבית למעט, צבירה בסיס על נכללות  מימון והוצאות הכנסות (ב)
 כאשר והפסד ברווח מוכרות שירותים מתן בגין מעמלות הכנסות. מזומן בסיס על שמוכרת הכנסה נושאים שאינם
 . לקבלתן זכאות נצמחת לחברה

 .צבירה בסיס על מוכרות - אחרות והוצאות הכנסות (ג)
 
 אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות  (2) 

 אשראי להפסדי והפרשה אשראי סיכון, פגומים חובות של וגילוי מדידה בנושא הבנקים על המפקח של להוראה בהתאם
 על הפיקוח רשויות של ועמדות (ASC 310) אמריקאי חשבונאות תקן את, 5177 בינואר 7 מיום החל, חברהה מתמייש

 על הפיקוח ובהנחיות בעמדות, לציבור הדיווח בהוראות שאומצו כפי, ב"בארה ערך לניירות הרשות ושל ב"בארה הבנקים
, כן כמו. בעייתיים בחובות טיפול בנושא הבנקים על הפיקוח הנחיות את חברהה מתמייש מועד מאותו החל, בנוסף. הבנקים

 של האשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות את חברהה מתמייש 5175 בינואר 7 מיום החל
 את חברהה מת, מייש5172בינואר  75בנוסף, בהתאם לחוזר הפיקוח על הבנקים מיום  .אשראי להפסדי הפרשה ועל חובות

הנחיות הפיקוח על הבנקים בנוגע לחישוב ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי שאינו לדיור ובפרט בנוגע לאשראי 
 לאנשים פרטיים.

אחרות חוב ויתרות איחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשר

 לציבור אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי וכו'., בבנקים פיקדונות: כגון, החוב יתרות כל לגבי מיושמת ההוראה
 אשראי להפסדי הפרשה מדידת בנושא ספציפיים כללים לציבור הדיווח בהוראות נקבעו לא לגביהם אחרות חוב ויתרות

, החוב כיתרת מוגדרת הרשומה החוב יתרת. רשומה חוב יתרת לפי חברהה בספרי מדווחים'( וכד בבנקים פיקדונות: כגון)
 כוללת אינה הרשומה החוב יתרת. חוב אותו בגין אשראי להפסדי הפרשה ניכוי לפני אך, חשבונאיות מחיקות ניכוי לאחר
 ספציפיים כללים קיימים לגביהן, אחרות חוב יתרות לגבי. בוטלה מכן ולאחר בעבר שהוכרה או, הוכרה שלא צבורה ריבית
.מדידה כללי אותם את ליישםהחברה ממשיכה  ,ערך לירידת הפרשה של והכרה מדידה בנושא

פגומים חובות וסיווג זיהוי
 

 החובות כל את תמסווג חברהה, אלו לנהלים בהתאם. כפגומים חובות ולסיווג בעייתי אשראי לזיהוי נהלים הקבע חברהה
 כפגום מסווג חוב. פגום או נחות, מיוחדת השגחה: בסיווגים מאזני החוץהבעייתי  האשראי פריטי ואת השל הבעייתיים

 התנאים לפי הל המגיעים הסכומים כל את לגבות תוכל לא חברהשה צפוי עדכניים ואירועים מידע על בהתבסס כאשר
 מצבו הערכת, החוב של הפיגור מצב על, היתר בין, מבוססת החוב סיווג בדבר החלטה קבלת. החוב הסכם של החוזיים
 בחוב לתמוך ומחוייבותם, קיימים אם, ערבים של הפיננסי מצבם, הביטחונות ומצב קיום, הלווה של הפירעון וכושר הפיננסי

'.ג מצד מימון להשיג הלווה ויכולת
 

 גם החוב אם למעט, יותר או ימים 51 של בפיגור מצויים בגינו הריבית או הקרן כאשר פגום כחוב מסווג חוב מקרה בכל
 הפירעון לתנאי בהתייחס נקבע אשר הפיגור ימי מצב אחר תוקבע חברהה כך לצורך. גבייה בהליכי נמצא וגם היטב מובטח

 המועד שהגיע לאחר שולמו לא בגינם הריבית או הקרן כאשר בפיגור נמצאים( אחריםנכסים  לרבות) חובות. שלו החוזיים
"(.מבצע שאינו חוב" ייקרא כאמור חוב) ריבית הכנסות צובר שאינו כחוב יטופל החוב כפגום הסיווג ממועד החל. לפירעונם

 
 .פגום כחוב יסווג בעייתי חוב של מחדש ארגון במסגרת שונו שתנאיו חוב כל, כן כמו

 בדצמ 17ם הכספיים ליום י
  מחדש בארגון בעייתי חוב

, חייב של פיננסיים לקשיים הקשורות משפטיות או כלכליות מסיבות, לגביו אשר כחוב מוגדר מחדשחוב בעייתי בארגון 
 הקרוב בטווח המזומן תשלומי נטל את החייב על להקל במטרה החוב בתנאי שינוי של בדרך ויתורהחברה  מידההע

או בדרך של קבלת נכסים אחרים כפירעון החוב )בחלקו או  (מהחייב שנדרשים במזומן תשלומים של דחייה או הפחתה)
במלואו(.
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 

 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג

 של איכותית בחינה תמבצע חברהה, בעייתי חוב של מחדש ארגון מהווה חברהה ידי על שבוצע חוב הסדר האם קביעה לצורך
: האם לקבוע במטרה וזאת, בוצע הוא במסגרתן והנסיבות ההסדר של התנאים מכלול

. לחייב ויתור ההעניק חברהה ההסדר במסגרת( 5) -ו פיננסיים בקשיים מצוי החייב( 7)

 הלווה של היותו על המצביעים סממנים קיימים האם נתבוח חברהה, פיננסיים בקשיים נמצא החייב האם קביעה לצורך
 נתבוח חברהה, היתר בין. ההסדר לולא פיננסיים לקשיים יקלע שהלווה סבירה אפשרות קיום על או ההסדר במועד בקשיים

:להלן המפורטות מהנסיבות יותר או אחת קיום

; בכשל הינו הלווה של כלשהו אחר חוב כאשר לרבות, בכשל נמצא הלווה החוב הסדר למועד •
 כי סבירות קיימת הנוכחית הפירעון ליכולת בהתאם האם כהמערי חברהה בפיגור אינם ההסדר שלמועד החובות לגבי •

; החוב של המקוריים החוזיים בתנאים יעמוד ולא כשל של למצב ייקלע הלווה לעין הנראה בעתיד
 הלווה של קיומו להמשך משמעותיים ספקות קיימים או נכסים כינוס של בתהליך נמצא, רגל כפושט הוכרז החייב •

  וכן; חי כעסק
 שאינם חייבים לגבי המקובלת שוק בריבית אחרים ממקורות חוב לגייס מסוגל יהיה לא החייב, החוב תנאי שינוי ללא •

.בכשל

 מתקיים אם, החוזית בריבית העלאה בוצעה ההסדר במסגרת אם גם, ויתור לחייב הוענק ההסדר במסגרת כי המסיק חברהה
: הבאים מהמצבים יותר או אחד

 (;החוזיים לתנאים בהתאם שנצברה ריבית לרבות) החוב סכומי כל את לגבות הצפוי לא חברהה, מחדש מארגון כתוצאה •
החוזית ומצביע על היעדר יכולת שווי הוגן עדכני של הביטחון לגבי חובות מותנים בביטחון אינו מכסה את יתרת החוב  •

 ;מי החובוגבייה של כל סכ
 שהועמד הדומים לחוב ומאפיינים תנאים בעל חוב עבור בשוק הנהוג בשיעור מקורות לגייס אפשרות קיימת לא לחייב •

. ההסדר במסגרת

דחיית תשלומים שאינה בנוסף, החברה לא מסווגת חוב כחוב בעייתי שאורגן מחדש אם במסגרת ההסדר הוענקה לחייב 
מהותית בהתחשב בתדירות התשלומים, בתקופה החוזית לפירעון ובמשך החיים הממוצע הצפוי של החוב המקורי. לעניין זה, 
אם בוצעו מספר הסדרים הכרוכים בשינוי תנאי החוב, החברה מביאה בחשבון את ההשפעה המצטברת של הארגונים 

לומים אינה מהותית.הקודמים לצורך קביעה האם הדחייה בתש
 

חובות שתנאיהם שונו בארגון מחדש של חוב בעייתי, לרבות כאלו שטרם הארגון מחדש נבחנו על בסיס קבוצתי, יסווגו כחוב 
פגום ויוערכו על בסיס פרטני לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי או מחיקה חשבונאית. לאור העובדה שהחוב שלגביו 

יתי לא ייפרע בהתאם לתנאים החוזיים המקוריים שלו, החוב ממשיך להיות מסווג כחוב פגום בוצע ארגון מחדש של חוב בעי
 גם לאחר שהחייב חוזר למסלול פירעון בהתאם לתנאים החדשים.

 
 אשראי להפסדי הפרשה

 
 הפסדי לכיסוי מתאימה ברמה הפרשה לקייםהחברה קבעה נהלים לסיווג אשראי ולמדידת ההפרשה להפסדי אשראי כדי 

הפרשה ברמה מתאימה כדי  םולקיהנדרשים  החברה קבעה נהלים, בנוסף. הבהתייחס לתיק האשראי של צפויים אשראי
, מסגרות אשראי שלא התקשרויות למתן אשראי :כגון)לכסות הפסדי אשראי צפויים הקשורים למכשירי אשראי חוץ מאזניים 

 . (וערבויות נוצלו
 

באחד משני מסלולים: "הפרשה פרטנית"  מוערכתצפויים בהתייחס לתיק האשראי ההפרשה לכיסוי הפסדי האשראי ה
 כמו כן, בוחנת החברה את הנאותות הכוללת של ההפרשה להפסדי אשראי.ו"הפרשה קבוצתית". 

 

 
 211מעל הינה החוזית יתרתםשסךחובותפרטניתבחינהלצורךבחרה לזהות החברה -פרטנית להפסדי אשראי  הפרשה

הפרשה פרטנית להפסדי אשראי מוכרת לגבי כל חוב שסווג כפגום. חוב מסווג כפגום כאשר בהתבסס על מידע  .ש"חאלפי 
ואירועים עדכניים צפוי שהחברה לא תוכל לגבות את כל הסכומים המגיעים לה לפי התנאים החוזיים של הסכם החוב. בכל 

ימים או יותר. כמו כן, כל חוב שתנאיו שונו  51יים בפיגור של מקרה, חוב מסווג כחוב פגום כאשר קרן או ריבית בגינו מצו
 במסגרת ארגון מחדש של חוב בעייתי יסווג כחוב פגום. 

 
בהתבסס על תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, מהוונים בשיעור הריבית  מוערכתההפרשה הפרטנית להפסדי אשראי 

  . של החוב ת המקוריתהאפקטיבי
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 
 

 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג
 

פרטנית מזוהיםבלתיאשראיהפסדיבגיןלירידת ערךהפרשותלשקףמחושבת כדי - ת להפסדי אשראיקבוצתי הפרשה
 אינם שהם ונמצא פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן דומים,מאפייני סיכוןבעליקטניםחובותשלגדולותבקבוצותהגלומים
 FAS 5 -ב שנקבעו לכללים בהתאם מחושבת קבוצתי בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים

(ASC 450טיפול חשבונאי בתלויות ,) ,הפרשות  לשקףמחושבת כדי - להפסדי אשראי תקבוצתי הפרשהעל בהתבסס
מאפייני סיכון בעליקטניםחובותשלגדולותבקבוצותפרטנית הגלומיםבלתי מזוהיםאשראיהפסדיבגיןלירידת ערך

 בסיס על המוערכים חובות בגין אשראי להפסדי ההפרשה. פגומים אינם שהם ונמצא פרטנית שנבחנו חובות בגין וכן דומים,
תוהמפורטהנחיות על בהתבסס, טיפול חשבונאי בתלויות ,FAS 5 (ASC 450) -ב שנקבעו לכללים בהתאם מחושבת יקבוצת
בעייתי אשראיביןבחלוקה, שוניםמשקבענפיהיסטורייםהפסד שיעוריעלמבוססתהנוסחה.הדיווח לציבור  תובהורא

ת נטו חשבונאיו מחיקותהפסדי העבר המייצגים שיעורישנים שהסתיימו במועד הדיווח.  2בטווח של , בעייתילא לאשראי
 חברהה. ( או שיעורי ההפרשה ביחס יתרה ממוצעת של החובות5177 בינואר 7 מיום החלבשנים אלו ) בפועלשנרשמו
 שיעורי לממוצע בנוסףבשיעור ההפסדים אשר מהווה ממוצע של שיעורי הפסדי העבר בטווח השנים כאמור לעיל.  תמשתמש

 חברההבקשר לאשראי לציבור  הנאות ההפרשה שיעור קביעת לצורך, לעיל כאמור שונים משק בענפי היסטוריים הפסד
 מקרו נתונים, ענפיים ותנאים ענף בכל האשראי יקפיבה מגמות לרבות, )התאמות איכותיות( נוספים נתונים בחשבון תלוקח

 והשפעות פגומות ויתרות בפיגור יתרות של ובמגמה בנפח שינויים, משק לענף האשראי של כללית איכות הערכת, כלכליים
מחייבים . לעניין זה, בקשר לאשראי לאנשים פרטיים שאינו בעייתי, למעט סיכון אשראי הנובע האשראי בריכוזיות השינויים

בגין כרטיסי אשראי בנקאיים ללא חיוב ריבית, נקבע כי שיעור ההתאמות האיכותיות בגין גורמים איכותיים הרלוונטיים 
מיתרת האשראי שאינו בעייתי לאנשים פרטיים במועד הדיווח בהתייחס לממוצע שיעורי  1.12%-לסיכוי הגבייה לא יפחת מ

 ההפסד בטווח השנים.
 

מאזני חוץ אשראי
. FAS 5 (ASC 450) -ב שנקבעו לכללים בהתאם מוערכת מאזניים החוץ האשראי למכשירי בהתייחס הנדרשתההפרשה 
 עבור שנקבעו ההפרשה שיעורי על מבוססת מאזניים החוץ האשראי מכשירי עבור קבוצתי בסיס על המוערכת ההפרשה
 שיעור. מאזני החוץ האשראי סיכון של הצפוי לאשראי המימוש בשיעור התחשבות תוך(, לעיל כמפורט) המאזני האשראי
 מספר תקין בנקאי ניהול בהוראת כמפורט לאשראי המרה מקדמי על בהתבסס חברהה ידי על מחושב לאשראי המימוש

 עבר ניסיון חברהב קיים בהם במקרים מסוימות בהתאמות, הסטנדרטית הגישה - אשראי סיכון - הון והלימות מדידה, 511
.לאשראי המימוש שיעורי על המצביע

 שיקול על מתבססת כאמור נאותות הערכת. אשראי להפסדי ההפרשה של הכוללת הנאותות את נתבוח חברהה, בנוסף
 לקביעת חברהה ידי על שמיושמות ההערכה ובשיטות האשראי בתיק הגלומים בסיכונים מתחשב אשר ההנהלה של הדעת

.ההפרשה
 

 הפרשה קבוצתית בגין אנשים פרטייםחוזר הפיקוח על הבנקים בנושא 
פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים לעדכון הוראות הדיווח לציבור בנושא "הפרשה קבוצתית בגין אשראי   5172בינואר   75ביום 

לאנשים פרטיים". בהתאם  לחוזר בקביעת הפרשה להפסדי אשראי על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי, בין היתר, 
בון הן את הפסדי העבר, אשר יחושבו בהתאם לממוצע הפסדי העבר בחמש השנים האחרונות, והן את ההתאמות להביא בחש

מיתרת האשראי הצרכני הלא  1.12% -בגין הגורמים האיכותיים שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים, בשיעור שלא יפחת מ
ראי בנקאיים ללא חיוב ריבית. כמו כן, נקבע כי תאגידים פגום. מהאמור הוחרג סיכון אשראי הנובע מחייבים בגין כרטיסי אש

מיתרת  1.2%-בנקאיים אשר שיעורי ההפסד השנתיים שלהם נמוכים במיוחד יישמו שיעור התאמה איכותי שלא יפחת מ
 האשראי כאמור.

 
יתוח ויישום לפ כהבדרישות החדשות ונער תא עומדימדיניות שנועדה להבטיח כי ה גיבשה החברהבחוזר,  בהתאם לאמור

החברה  מהמתודולוגיית החישוב ההפרשה הקבוצתית המביאה בחשבון מקדם התאמה איכותי כנדרש בהוראות. כמו כן, ייש
מעל ממוצע הפסדי העבר בטווח  1.12%את ההנחיות שנקבעו בהוראות הפיקוח בנוגע לשיעור ההתאמה האיכותי בשיעור של 

יישום הוראות ראות החדשות שנקבעו בחוזר יושמו באופן של מכאן ולהבא. של חמש שנים שהסתיימו במועד הדיווח. ההו
 הפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי.הביא לגידול בהחוזר לא 

 
מחיקה חשבונאית

החברה מוחקת חשבונאית כל חוב או חלק ממנו בהתבסס על תקופת הפיגור שלו לגבי חובות המוערכים על בסיס קבוצתי, 
פרמטרים אחרים של בעייתיות.סמך ימי פיגור רצופים( ועל  721)ברוב המקרים מעל 

לגבי החובות המוערכים על בסיס פרטני, החברה מבצעת מחיקה לכל חוב )או חלק ממנו( שנחשב כאינו בר גביה ובעל ערך 
ותרתו כנכס אינה מוצדקת, או חוב בגינו מנהלת החברה מאמצי גביה ארוכי טווח )המוגדרים ברוב המקרים נמוך כך שה

  כתקופה העולה על שנתיים(. 
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 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג
 

יובהר כי מחיקות חשבונאיות אינן כרוכות בויתור משפטי והן מקטינות את יתרת החוב המדווחת לצרכים חשבונאיים בלבד, 
  תוך יצירת בסיס עלות חדש לחוב בספרי החברה.

 
בהכנסה הכרה

 .ריבית ומפסיקה לצבור בגינו הכנסות ריביתבמועד סיווג החוב כפגום החברה מגדירה את החוב כחוב שאינו צובר הכנסות 
אך טרם  כמו כן, במועד סיווג החוב כפגום החברה מבטלת את כל הכנסות הריבית שנצברו והוכרו כהכנסה ברווח והפסד

. החוב ממשיך להיות מסווג כחוב שאינו צובר ריבית, כל עוד לא בוטל לגביו הסיווג כחוב פגום. חובות שנבחנים נגבו
 הכנסות ריבית.צוברים  אינםיום או יותר,  51על בסיס קבוצתי אשר מצויים בפיגור של  ומופרשים

 
 עדכון לאימוץ אשראי להפסדי הפרשה ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על הפיקוח הוראות
 ASU 2010-20 חשבונאית תקינה

 
 להפסדי הפרשה ועל חובות של אשראי איכות על הגילוי עדכון בנושא הבנקים על המפקח חוזר הוראות את החברה מיישמת

 ההפרשה ביתרת תנועה, חובות תיתר לגבי רחב גילוי דורש אשר, ASU 2010-20 חשבונאית תקינה עדכון לאימוץ אשראי
.האשראי לאיכות בנוגע וגילויים הדיווח תקופת במהלך חובות של כלשהן מהותיות ומכירות רכישות, אשראי להפסדי

 ארגון בדבר החדשות הגילוי מדרישות חלק. ולהבא מכאן של בדרך 5175 בינואר 7 מיום החל ההוראות את מתמייש חברהה
מיישמת החברה  5172החל מהדוח לשנת בהנוסף, . 5171 בינואר 7 מיום החל החברה ידי על מיושמות בעייתי חוב של מחדש

.השוואתי מידע לכלולת החברה נדרש לא, כאמור חדשים גילויים לגבידרישות גילוי נוספות בדבר דירוג אשראי. 
חייבים בגין פעילות , אשראי סיכון 2 בביאור הגילוי מתכונת עדכון למעט השפעה הייתה לא לראשונה ההוראות ליישום

.על בסיס מאוחד אשראי להפסדי והפרשהבכרטיסי אשראי 
 

פיננסיים מכשירים של הוגן שווי קביעת  (5) 

 עקבית עבודה מסגרת וקובע הוגן שווי מגדיר אשר FAS 157 (ASC 820-10) -ב שנקבעו הכללים את מיישמת החברה
 יישום והנחיות הוגן שווי מדרג וקביעת והתחייבויות נכסים לגבי הוגן שווי הערכת טכניקות הגדרת ידי על הוגן שווי למדידת

 הדיווח בהוראות המשלבת, הוגן שווי מדידות בנושא הבנקים על הפיקוח הוראת את חברהה מתמייש, כן כמו. מפורטות
 להשגת תיקונים: (ASC 820) הוגן שווי מדידת בנושא ASU 2011-04 חשבונאית תקינה בעדכון שנקבעו הכללים את לציבור
 .IFRS -וב U.S. GAAP -ב אחידות גילוי ודרישות הוגן שווי מדידת

 בין רגילה בעסקה התחייבות בהעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל היה אשר כמחיר מוגדר הוגן שווי
 בנתונים שניתן ככל מרבי שימוש לעשות, הוגן שווי הערכת לצורך מחייב התקן, היתר בין. המדידה במועד בשוק משתתפים

 ואילו תלויים בלתי ממקורות המתקבל בשוק הזמין מידע מייצגים נצפים נתונים. נצפים לא בנתונים שימוש ולמזער נצפים
 השאלה על בהתבסס מדידה טכניקות של היררכיה מפרט FAS 170. חברהה של ההנחות את משקפים נצפים לא נתונים

 הוגן שווי מדרג יוצרים נתונים של אלו סוגים. נצפים לא או נצפים הינם ההוגן השווי קביעת לצורך ששימשו הנתונים האם
:להלן כמפורט

 יש חברהל אשר, זהים להתחייבויות או לנכסים פעילים בשווקים( מותאמים לא) מצוטטים מחירים: 7 רמה נתוני 
 .המדידה במועד אליהם לגשת יכולת

 הנכללים מצוטטים מחירים שאינם, בעקיפין או במישרין, התחייבות או הנכס עבור הנצפים נתונים: 5 רמה נתוני 
 .7 ברמה

 ההתחייבות או הנכס עבור נצפים לא נתונים: 1 רמה נתוני. 
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 נגזרים שאינם נוספים פיננסיים מכשירים

 בו פעיל שוק קיים שלא מכיוון", שוק מחיר" לצטט ניתן לא( בבנקים פיקדונות: כגון) זו בקטגוריה הפיננסיים המכשירים לרוב
 עתידי מזומנים תזרים של נוכחי ערך כגון, לתמחור מקובלים מודלים באמצעות נאמד ההוגן השווי, לפיכך. נסחרים הם

 העתידיים המזומנים תזרימי, כך לצורך. הפיננסי במכשיר הגלומה הסיכון רמת את המשקף בשיעור ניכיון בריבית המהוון
 בגין אשראי להפסדי הפרשות ושל חשבונאיות מחיקות של השפעות ניכוי לאחר חושבו אחרים וחובות פגומים חובות עבור

 הנחיות מתמייש חברהה, סחירות לא פיננסיות התחייבויות של הוגן שווי מדידת לצורך, מסוימים במקרים, כן כמו. החובות
 במחירים שימוש תוך ההוגן שוויים את כהמערי חברהה, בפרט. הוגן שווי לפי התחייבויות מדידת ,ASU 2009-05 -ב שנקבעו

  .כנכסים נסחרות אשר( דומות התחייבויות של או) ההתחייבויות של מצוטטים
 
 והתחייבויות נכסים קיזוז  (6) 

 
 המצטברים התנאים בהתקיים ,נטו יתרתם את במאזן ומציגה נגדי צד מאותו הנובעים והתחייבויות נכסים תמקזזחברה ה

:הבאים

 ; מהנכסים ההתחייבויות לקיזוז (legally enforceable right) לאכיפה ניתנת חוקית זכות קיימת, ההתחייבויות אותן בגין •
 ;זמנית בו או נטו בסיס על הנכסים את ולממש ההתחייבות את לפרוע כוונה קיימת •
 .(determinable amounts) לקביעה הניתנים סכומים לשני אחד חייבים הנגדי הצד וגם חברהה גם •

  
תלויות התחייבויות (7) 

 יועציה הערכות על ובהתבסס ההנהלה להערכת בהתאם, תביעות בגין נאותות הפרשות כוללים הכספיים הדוחות
 מסווגות הקבוצה כנגד שהוגשו שהתביעות באופן, הבנקים על המפקח הוראות פי על הינה הגילוי מתכונת. המשפטיים

:קבוצות לשלוש
   בקבוצת הנכללת תביעה בגין. 11% -ל מעל הינה לסיכון החשיפות להתממשות הסתברות - (Probable) צפוי סיכון (7)

 .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה זו סיכון
 או וקטנה 51% -ל מעל הינה לסיכון החשיפות להתממשות הסתברות - (Reasonably Possible) אפשרי סיכון (5)

 .גילוי ניתן רק אלא, הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא זו סיכון בקבוצת הנכללת תביעה בגין. 11% -ל שווה
 תביעה בגין. 51% -ל שווה או קטנה הינה לסיכון החשיפות להתממשות הסתברות – (Remote) קלוש סיכון (1)

 .גילוי ניתן ולא הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא זו סיכון בקבוצת הנכללת

 הפרשה בגינה ונערכת כצפויה מסווגת, כספים להשיב תנדרש חברהה כי הבנקים על המפקח של קביעה יש שלגביה תביעה
.להשיב תנדרש חברהשה הסכום בגובה

 של ההתממשות סיכויי את להעריך ניתן לא כי, המשפטיים יועציה על בהסתמך, קבעה חברהה הנהלת נדירים במקרים
.הפרשה בוצעה לא, ייצוגית כתביעה שאושרה תביעה ובגין רגילה תביעה בגין לסיכון החשיפה

 
, רק במקרים נדירים רשאי תאגיד בנקאי לקבוע בדוחות הכספיים שלא ניתן להעריך ת המפקח על הבנקיםבהתאם להורא

את סיכויי ההתממשות של החשיפה לסיכון בגין תביעה רגילה ותביעה שאושרה כייצוגית, וכן בארבעה דוחות כספיים )כולל 
ן תקופה זו לא תיכלל תקופה דוח שנתי אחד( שיפורסמו לאחר שתוגש תביעה עם בקשה להכיר בה כייצוגית, כאשר במני

שבה עוכבו ההליכים לפי החלטה של בית המשפט. החברה תארה הליכים משפטיים מהותיים המתנהלים כנגד החברה 
מההון של  1.2%וחברות הקבוצה. לענין זה קבעה החברה כי בדרך כלל, יתואר הליך משפטי שהסכום הנתבע בו עולה על 

מההון אם סבירות התממשות הסיכון הינה  7%על ויי ההתממשות של החשיפה לסיכון, החברה אם לא ניתן להעריך את סיכו
 . או קלושה אפשרית
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 ההכנסה על מסים הוצאות (8)

 נובעים המסים אם אלא והפסד רווח לדוח נזקפים ונדחים שוטפים מסים. ונדחים שוטפים מסים כוללים הכנסה על מסים
.בהון ישירות מוכרים אשר מפריטים ונובעים במידה להון ישירות נזקפים או, עסקים מצירוף

 
שוטפים מסים

 המס שיעורי לפי מחושב כשהוא לשנה במס החייבת ההכנסה על( להתקבל או) להשתלם הצפוי המס סכום הינו השוטף המס
.קודמות לשנים המתייחסים המס בתשלומי שינויים והכולל, הדיווח למועד למעשה נחקקו או שנחקקו החוקים לפי החלים

 רווח מס כוללת, מוסף ערך מס לצרכי כספי מוסד יאשה השל תמאוחד הוחבר חברהה של ההכנסה על למסים ההפרשה
 . מוסף ערך מס חוק לפי ההכנסה על המוטל

 
 נדחים מסים

 לבין כספי דיווח לצורך והתחייבויות נכסים של בספרים הערך בין זמניים להפרשים בהתייחס הינה נדחים במסים ההכרה
: הבאים הזמניים ההפרשים לגבי נדחים במסים מכירה לא הקבוצה, אולם. מסים לצרכי ערכם

 , במוניטין לראשונה ההכרה •
 הרווח על משפיעה ושאינה עסקים צירוף מהווה שאינה בעסקה ובהתחייבויות בנכסים לראשונה ההכרה •

 , מס לצרכי הרווח ועל החשבונאי
 וכן, ההפרש היפוך במועד שולטת והקבוצה במידה, כלולות ובחברות בנות בחברות מהשקעה הנובעים הפרשים •

 דיבידנדים חלוקת של בדרך אם ובין ההשקעה מימוש של בדרך אם בין, לעין הנראה תידבע יתהפכו לא שהם צפוי
 .ההשקעה בגין

          
 או להשיב, הדיווח תקופת בתום, צופה חברהה בו מהאופן שינבעו המס השלכות את משקפת נדחים מסים של המדידה

.והתחייבויות נכסים של בספרים הערך את לסלק

 החוקים על בהתבסס, ימומשו בו במועד הזמניים ההפרשים על לחול הצפויים המס שיעורי לפי נמדדים הנדחים המסים
.המאזן לתאריך למעשה שנחקקו או שנחקקו

 more) צפוי כאשר בספרים מוכר לניכוי הניתנים זמניים והפרשים מס הטבות, מועברים הפסדים בגין נדחה מס נכס

likely than not )מס לתכנון הזדמנויות שקיימות במידה או, אותם לנצל ניתן יהיה שכנגדה, חייבת הכנסה תהיה שבעתיד. 
. מופחתים הם, יתממשו המתייחסות המס הטבות כי צפוי ולא ובמידה, דיווח מועד בכל נבדקים הנדחים המסים נכסי

 

, החיוביות הראיות הן - הזמינות הראיות כל את בחשבון מביאה הקבוצה, נדחה מס בנכס להכיר ניתן כי הקביעה לצורך
  .נדחה מס בנכס הכרה השוללות השליליות הראיות והן  נדחה מס בנכס בהכרה התומכות

 מסים נכסי, מס לתכנון הזדמנויות לקבוצה קיימות לא או/ו מספיקה חייבת הכנסה תהיה שלקבוצה צפוי זה ואין במידה
.במס החייבים זמניים הפרשים סכום על יעלו לא נטו נדחים

נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז

 והתחייבויות נכסים של לקיזוז לאכיפה הניתנת חוקית זכות וקיימת במידה נדחים מסים והתחייבות נכסי תמקזזחברה ה
 או, נישומה ישות אותה בגין מס רשות אותה ידי על הממוסה במס חייבת הכנסה לאותה מיוחסים והם, שוטפים מסים

 המסים והתחייבויות שנכסי או נטו בסיס על שוטפים מסים והתחייבויות נכסי לסלק בכוונתן אשר, בקבוצה שונות בחברות
.זמנית בו מיושבים

בינחברתיות עסקאות

.הרוכשת החברה על החל המס שיעור לפי נרשם המאוחד בדוח בינחברתיות עסקאות בגין נדחה מס
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 

 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג

 וודאיות לא מס פוזיציות

 או המס רשויות ידי על יתקבלו שהפוזיציות (more likely than not) צפוי אם רק מס פוזיציות בהשפעת המכיר חברהה
 או בהכרה שינויים. 21% על עולה התממשותו שסבירות המקסימלי הסכום לפי נמדדות שמוכרות מס פוזיציות. המשפט בית

 .הדעת בשיקול לשינוי הובילו אשר בנסיבות שינויים חלו בה בתקופה ביטוי לידי באים במדידה
 

 למניה רווח     (9) 

 ידי על מחושב למניה הבסיסי הרווח. שלה הרגילות המניות הון לגבי ומדולל בסיסי למניה רווח נתוני מציגה הקבוצה
 הרגילות המניות של המשוקלל הממוצע במספר חברהה של הרגילות המניות לבעלי המיוחסים ההפסד או הרווח חלוקת

.התקופה במשך במחזור שהיו
 התאמות ביחס לחישוב הרווח הבסיסי למניה.בחישוב הרווח המדולל למניה של החברה, לא נדרשות כל 

 
מגזרי דיווח   (01)       

 תוצאות; בהוצאות ולשאת הכנסות להפיק עשוי הוא שמהן בפעילויות עוסק אשר בנקאי בתאגיד מרכיב הוא פעילות מגזר
 והערכת משאבים להקצאת בנוגע החלטות קבלת לצורך והדירקטוריון ההנהלה ידי על סדיר באופן נבחנות פעולותיו

 הדיווח בהוראות נקבעה החברה של הפעילות מגזרי על לדיווח המתכונת. נפרד פיננסי מידע לגביו קיים וכן; ביצועיו
 . הבנקים על המפקח של לציבור

       
קשור לצד בהקשר גילויים   (00)          

 
IAS 24, עסקאות על וכן קשור צד עם יחסיה על לתת ישות שעל הגילוי דרישות את קובע, קשור לצד בהקשר ילוייםג 

 .קשור צד עם נפרעו שטרם ויתרות
בנוסף, נדרש מתן גילוי על תגמול לאנשי מפתח ניהוליים. אנשי מפתח ניהוליים מוגדרים כאנשים שיש להם סמכות 

ו )פעיל או לא פעיל( ות דירקטור כלשהבואחריות לתכנון פעילות הישות, להכוונה ושליטה עליה במישרין או בעקיפין, לר
של ישות זו.

 שליטה בעלי עם עסקאות   (04)             

 בעל לבין בנקאי תאגיד בין בפעולות חשבונאי טיפול לצורך ב"בארה המקובלים החשבונאות כללי את מתמייש חברהה
 את חברהה מתמייש, הטיפול לאופן התייחסות קיימת לא כאמור בכללים בהם במצבים. תהבשליט חברה ובין בו שליטה

 ישות בין בעסקאות החשבונאי הטיפול בנושא בחשבונאות לתקינה הישראלי המוסד של 51 מספר בתקן שנקבעו הכללים
.בה השליטה בעל לבין

. העסקה במועד הוגן שווי לפי נמדדים, שליטה בעל עם עסקה בוצעה שלגביהם והתחייבויות נכסים
 

 בבנקיםופקדונות מזומנים    (01)       
 

פקדונות בבנקים כוללים פקדונות לזמן קצר ויתרות בחשבונות עובר ושב בבנקים, שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת 
 ההשקעה בהם, לא עלתה על שלושה חודשים.

סילוק התחייבויות   (02)         

העברות ושירות  ,FAS 140 (ASC 860-10)את כללי המדידה והגילוי שנקבעו בתקן חשבונאות אמריקאי  מתמייש החברה
-ASC 860) העברות ושירות של נכסים פיננסים, FAS 166של נכסים פיננסיים ולסילוק של התחייבויות, כפי שתוקן על ידי 

 לצורך הטיפול בהעברות של נכסים פיננסיים וסילוק של התחייבויות., (10
 שילמה החברה)א(  :כלומר התקיים אחד מהתנאים הבאים התחייבות אם ורק אם ההתחייבות סולקה, תגורע החברה

בהסכמת המלווה  משפטית בהליך משפטי או השוחרר חברהבגין ההתחייבות, או )ב( ה הממחויבות הלמלווה והשתחרר
 מהיותו החייב העיקרי בגין ההתחייבות.
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 

 (המשך) הכספיים הדוחות בעריכת שיושמה חשבונאית מדיניות    .ג
 

הפרשה לנזקים( 05)     
 

הדוחות הכספיים כוללים הפרשות בגין נזקי זיוף וגניבה שנערכות בעת גילוי חשד לשימוש לרעה בכרטיס אשראי. 
 העבר בנוגע לשיעורי הנזק בפועל. שיעור ההפרשה נעשה על בסיס נסיון

 

חייבים/זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (06)       
 

במועד ביצוע העסקה נוצרים לחברת כרטיסי אשראי הסולקת את העסקה, נכס בגין חוב של מנפיק הכרטיס או מחזיק 
  הכרטיס ובמקביל התחייבות לבית העסק.

 

כמו כן, לחברת כרטיסי אשראי כמנפיקה, נוצר נכס בגין חוב של מחזיק הכרטיס או של הבנק המנפיק ובמקביל 
 התחייבות כלפי חברת כרטיסי אשראי הסולקת.

 יתרות חייבים וזכאים בגין פעילויות בכרטיסי אשראי מייצגות תנועות שעובדו עד ליום העסקים שקדם ליום הדיווח. 
 

 הפרשה למבצעי מתנות (07)          
  

הדוחות הכספיים כוללים הפרשה למבצעי מתנות )נקודות( למחזיקי כרטיסים. בקביעת נאותות ההפרשה התבססה 
ההנהלה על הניסיון שנצבר בעבר ואומדן לגבי שיעורי המימוש בעתיד ועל העלות החזויה כפי שמתעדכנת מעת לעת 

 בהתאם לתקנונים.
 

 פרסוםהוצאות ( 08)          
 

 בהתאם לתקופת השירות בה נצרכו.הוצאות פרסום נזקפות לדוח רווח והפסד     
 

 
 יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני  .ד

 

 דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון .0
 

פרסם המפקח על הבנקים הוראה בנושא דיווח לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב  5172באוקטובר  6ביום 
הנוגעים להבחנה בין התחייבויות והון. זאת, בהמשך למדיניות הפיקוח על הבנקים, לאמץ בנושאים מהותיים את 

קובלים מערך הדיווח הכספי שחל על בנקים בארה"ב. בהתאם להוראה, נדרש ליישם את כללי החשבונאות המ
בארה"ב בנושא סיווג כהון או כהתחייבות של מכשירים פיננסיים, לרבות מכשירים מורכבים. לצורך כך נדרש 

 ליישם, בין היתר, את כללי ההצגה, המדידה והגילוי, שנקבעו במסגרת הנושאים הבאים בקודיפיקציה:

  בדבר "הבחנה בין התחייבויות והון".291נושא , 
  ב עם אפשרות להמרה ואפשרויות אחרות"., בדבר "חו211-51נושא 

  בדבר "מניות באוצר".212-11נושא , 
 

יווח לציבור בנושא נגזרים משובצים.בנוסף, ביישום ההבחנה בין התחייבויות והון, נדרש להתייחס להוראות הד
 

במקביל לפרסום החוזר כאמור, פורסם קובץ שאלות ותשובות בנושא, במסגרתו הובהר כי יש לסווג מכשירי חוב 
ולפי הוראות המעבר עונה  IIלפי הוראות באזל  7קיימים עם רכיב המרה מותנה למניות )אשר נכלל בהון עצמי רובד 

( כהתחייבות שתימדד לפי IIIלהוראות באזל על הגדרת מכשיר הון מורכב, או שנכלל כרכיב הון פיקוחי בהתאם 
 עלות מופחתת, מבלי להפריד נגזר משובץ.

 
, כאשר בעת היישום לראשונה נדרש לפעול בהתאם להוראות 5172בינואר  7החברה יישמה כללים אלה החל מיום 

 טי.המעבר שנקבעו בנושאים בקודיפיקציה אשר פורטו לעיל, לרבות תיקון מספרי השוואה ככל שרלוונ
 להערכת החברה, ליישום ההוראה לא תהיה השפעה מהותית.
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 דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( כללי – 4ביאור 

)המשך( יישומם שלפני בתקופה הבנקים על המפקח של חדשות והוראות חדשים חשבונאות תקני  .ד
 

 החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"באימוץ כללי  .4

פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי  5115בחודש יוני 
( אשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי IFRSבישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים )

קאיים. בהתאם לחוזר, בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי, אומצו על ידי תאגידים בנ( IFRS)בינלאומיים 
בדבר הטבות עובדים  IAS 75( למעט IFRS, תקני דיווח כספי בינלאומיים )5175 -ו 5177בהדרגה במהלך השנים 

אשר יישומו נדחה למועד מאוחר יותר. בנושאים שבליבת העסק הבנקאי, הבהיר הפיקוח על הבנקים כי תתקבל 
החלטה סופית שתקבע בהתחשב בלוח הזמנים שיקבע בארה"ב ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה 

 הבינלאומית והאמריקאית.
 IFRS -הפיקוח על הבנקים כי תאגידים בנקאיים לא יידרשו לאמץ את כללי ה הובהר על ידי 5172במהלך ינואר 

אלא לאמץ באופן מלא את כללי התקינה החשבונאית האמריקאית, המיושמים על ידי בנקים בארה"ב. עם זאת יצוין 
 כי טיטה בנושא טרם הועברה לדיון בוועדה המייעצת לענייני בנקאות.

 
 לקוחותהכרה בהכנסה מחוזים עם  .1

פורסמה טיוטת חוזר בנושא אימוץ עדכון לכללי חשבונאות בנושא הכנסה מחוזים עם  5172בדצמבר  77ביום 
המאמץ בכללי החשבונאות   ASU 5172-15לקוחות. הטיוטה מעדכנת את הוראות הדיווח לציבור לאור פרסום 

ום שצפוי שיתקבל בתמורה האמריקאים תקן חדש בנושא הכרה בהכנסה. התקן קובע כי הכנסה תוכר בסכ
 להעברת הסחורות או מתן שירותים ללקוח.

 
. בהתאם 5171בינואר  7בנקים נדרשים ליישם את התיקונים להוראות הדיווח לציבור בהתאם לטיוטה החל מיום 

 להוראות המעבר בטיוטה, בעת היישום לראשונה ניתן לבחור בחלופה של יישום למפרע תוך הצגה מחדש של 
 

ההשוואה או בחלופה של יישום בדרך של מכאן ולהבא תוך זקיפת ההשפעה המצטברת להון במועד היישום מספרי 
  לראשונה.

 

 171התקן החדש אינו חל, בין השאר, על מכשירים פיננסיים וזכויות או מחוייבויות חוזיות אשר בתחולת פרק 
 לקודיפיקציה.

 
 תקן על מצבה הכספי של החברה.בשלב זה, לא ניתן להעריך את ההשפעה הצפויה של ה

  
 

 פקדונות בבנקיםמזומנים ו – 1ביאור 
 

 חודשים. 1היתרה מורכבת מפקדונות בבנקים לתקופה מקורית של עד 
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 על בסיס מאוחד והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 

 בגין פעילות בכרטיסי אשראי ואשראי חייבים .א
 

 

 חברה מאוחד 4102בדצמבר  10

   
 בדצמבר 10 בדצמבר 10

 

שיעור ריבית 
 4101 4102 4101 4102 שנתית ממוצעת

 
 ליתרה ליום

לעסקאות 
בחודש 
 אחרון

 במיליוני ש"ח 

     
 

% % 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים:    

 (7אנשים פרטיים: )      

  

 516  222  409  769 
 769  409  769  409  - - (5מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי )

 -  -  591  107  01.2 01.2 ( 5מזה: אשראי )

 מסחרי:       

  

 7  1  7  1 
 7  5  7  5  - - (5מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי )

 5  4  5  4  1.5 1.5 (1( )5מזה: אשראי )
 סך הכל סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

  
 521  229  446  717 

 סיכון אשראי בערבות בנקים ואחרים:
 127  510  127  514  - - חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 -  -  77  00  9.5 9.4 אשראי
 **1  9  **2  2  - - הכנסות לקבל

 -  -  -  -  - - אחרים 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסך כל 
  

 0,161  972  716  275 

       
        
בדבר "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי משק על בסיס  621-2אנשים פרטיים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בעמוד  (7)

  מאוחד".
ללא חיוב ריבית. כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים ע"ח בית העסק  –חייבים בגין כרטיסי אשראי (   5)

אשראי עם חיוב ריבית הכולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי  –ועסקאות אחרות. אשראי 
 ישיר, אשראי שאינו למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.

 , בהתאמה.5171בדצמבר  17-ו 5172בדצמבר  17מיליוני ש"ח ליום  5 -"ח ומיליון ש 7מקדמות לבתי עסק בסך  (1)
 
 מיליון ש"ח. 7-הנמוך ממייצג סכום    *    
 סווג מחדש.   **  
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 4102בדצמבר  10ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 והפרשה להפסדי אשראי על בסיס מאוחד )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 חובות** ומכשירי אשראי חוץ מאזניים: .ב
 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי: .7

 
 מאוחד

 
 

 4102בדצמבר  10ליום 
 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 

סיכון  סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים
אשראי 
בערבות 
בנקים 

 (1ואחר)

  
 

 מסחרי אנשים פרטיים
  

 

חייבים בגין 
כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 

 במיליוני ש"ח 
 40  *-  *-  *-  41  0  יתרה לתחילת התקופה 
 2  *-  *-  *-  2  *-  הוצאות בגין הפסדי אשראי 
 (00) -  -  -  (00) -  מחיקות חשבונאיות 
גביית חובות שנמחקו חשבונאית  

 9  -  -  -  9  -  בשנים קודמות 
 (4) -  -  -  (4) -  מחיקות חשבונאיות, נטו 
 41  *-  *-  *-  44  0  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה 

 מזה: ¹ 
 2  *-  -  *-  1  0  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       

          
 

 
 מאוחד

 
 

 ***4101בדצמבר  10ליום 
 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 

סיכון  סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים
אשראי 
בערבות 
בנקים 

 (1ואחר)

  
 

 מסחרי אנשים פרטיים
  

 

חייבים בגין 
כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 

 במיליוני ש"ח 
 56  *-  *-  *-  52  7  יתרה לתחילת התקופה 
 (1) *-  *-  *-  (1) *-  הוצאות בגין הפסדי אשראי 
 (75) -  -  -  (75) -  מחיקות חשבונאיות 
גביית חובות שנמחקו חשבונאית  

 71  -  -  -  71  -  בשנים קודמות 
 (5) -  -  -  (5) -  מחיקות חשבונאיות, נטו 
 57  *-  *-  *-  51  7  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה 
 מזה: ¹ 

 1  *-  -  *-  5  7  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים       
שאינו , אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל .5 

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.
פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל חייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  .1

 וחייבים אחרים.

 מיליון ש"ח. 7 -מייצג סכום הנמוך מ *     
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.   **  
הגילוי על איכות האשראי ות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון יישמה החברה לראשונה את הורא 5172 שנתהחל מהדוחות הכספיים ל  *** 

שניתן כדי להתאימם למתכונת סווגו מחדש ככל  5171בדצמבר  17ם של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה ליו
 הנדרשת לפי ההוראות כאמור.
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 4102בדצמבר  10ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 והפרשה להפסדי אשראי על בסיס מאוחד )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 חובות** ומכשירי אשראי חוץ מאזניים: .ב
 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי: .7

 

 
 מאוחד

 
 ***4104בדצמבר  10ליום 

 
 הפרשה להפסדי אשראי

 
 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 

 (1ואחר)

 

 
 מסחרי אנשים פרטיים

 

 

חייבים בגין 
כרטיסי 
 (4אשראי) אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ (4אשראי) אשראי

 
 במיליוני ש"ח 

 56  *-  *-  -  52  7  יתרה לתחילת התקופה

 1  *-  *-  -  1  *-  הוצאות בגין הפסדי אשראי

 (72) -  -  -  (72) -  מחיקות חשבונאיות
גביית חובות שנמחקו חשבונאית בשנים 

 77  -  -  -  77  -  קודמות 

 (1) -  -  -  (1) -  מחיקות חשבונאיות, נטו

 56  *-  *-  *-  52  7  ¹יתרת הפרשה לסוף התקופה

 מזה: ¹
 6  *-  -  -  2  7  בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים      

        
שאינו , אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל .5

 למחזיקי כרטיס ועסקאות אחרות.
בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל  חייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים, פקדונות .1

 וחייבים אחרים.

 מיליון ש"ח. 7 -מייצג סכום הנמוך מ *     
  **     חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של חובות  5172החל מהדוחות הכספיים לשנת ***   
סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת  5175בדצמבר  17 -ו  5171 בדצמבר 17 לימיםועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה 

 הנדרשת לפי ההוראות כאמור.
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 4102בדצמבר  10ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 והפרשה להפסדי אשראי על בסיס מאוחד )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 

 :)המשך( חובות** ומכשירי אשראי חוץ מאזניים .ב
 חושבה:מידע נוסף על דרך חישוב הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות**, ועל החובות** בגינם היא  .5

 

 

 מאוחד

 
 

 4102בדצמבר  10ליום 

 
 

 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 
 ואחר

  
 

 מסחרי אנשים פרטיים
  

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 אשראי אשראי

חייבים בגין 
כרטיסי 
 סה"כ אשראי אשראי

 
 

 במיליוני ש"ח 

 יתרת חוב רשומה של חובות***: 
 01  1  4  2  0  *-  שנבדקו על בסיס פרטני       

 0,151  507  -  0  106  409  שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 0,161  541  4  5  107  409  סך הכל חובות*** 
 

 הפרשה להפסדי אשראי בגין חובות***:        
 *-  *-  *-  -  *-  -  שנבדקו על בסיס פרטני       

 09  *-  -  -  09  *-  קבוצתישנבדקו על בסיס  
 09  *-  -  -  09  *-  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

          

 
 מאוחד

 
 

 ****4101בדצמבר  10ליום 

 
 

 סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים

סיכון 
אשראי 
בערבות 
בנקים 
 ואחר

  
 

 מסחרי אנשים פרטיים
  

 

חייבים 
בגין 

כרטיסי 
 אשראי אשראי

בגין חייבים 
כרטיסי 
 סה"כ אשראי אשראי

 
 

 במיליוני ש"ח 

 יתרת חוב רשומה של חובות***: 
 9  5  5  7  5  7  שנבדקו על בסיס פרטני       

 919  **126  -  *-  592  761  שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 976  129  5  7  591  769  סך הכל חובות*** 
 

 חובות***:הפרשה להפסדי אשראי בגין         
 *-  *-  -  -  *-  -  שנבדקו על בסיס פרטני       

 79  *-  -  -  79  *-  שנבדקו על בסיס קבוצתי 
 79  *-  -  -  79  *-  סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

         
 
 

 מיליון ש"ח. 7 -מייצג סכום הנמוך מ     *   
 סווג מחדש.       **

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים.      ***
      וי על איכות האשראי של חובות יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגיל 5172החל מהדוחות הכספיים לשנת  **  ** 

ווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות ס 5171בדצמבר  17הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה ליום ועל
 כאמור.
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 4102בדצמבר  10ות הכספיים ליום וחביאורים לד
 

 והפרשה להפסדי אשראי על בסיס מאוחד )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 :7חובות .ג
 איכות אשראי ופיגורים: .7

 
 מאוחד

 
 4102בדצמבר  10ליום 

  
 (4בעייתיים)

-חובות לא פגומים
 מידע נוסף

 

לא 
 (7בעייתיים)

לא 
 סה"כ (1פגומים) פגומים

בפיגור 
 91של 

ימים 
 (2ויותר)

בפיגור 
 11של 
 89ועד 

 (5ימים)

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      
 *-  -  409  *-  0  408  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 1  -  107  0  44  492  אשראי
 מסחרי

 -  -  5  -  -  5  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 -  -  4  -  -  4  אשראי

 -  -  541  -  -  541  (6חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 1  -  0,161  0  41  0,119  סך הכל

       
 

 

 מאוחד

 

 ***4101בדצמבר  10

  

 (4בעייתיים)
מידע -חובות לא פגומים

 נוסף

 

לא 
 בעייתיים

לא 
 סה"כ (1פגומים) פגומים

בפיגור של 
ימים  91

 (2ויותר)

בפיגור של 
 89ועד  11

 (5ימים)

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      
 *-  -  769  -  7  761  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 5  -  591  5  55  561  אשראי
 מסחרי

 -  -  7  -  -  7  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 -  -  5  -  -  5  אשראי

 -  -  129  -  -  **129  (6חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 5  -  976  5  51  157  סך הכל

 בבנקים וחובות אחרים. חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות (7)

 חובות פגומים, נחותים, או בהשגחה מיוחדת. (5)

ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית. למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב בעייתי ראה ביאור  (1)
 .ג להלן.5.ג.2

 .תמסווגים כחובות בעייתיים שאינם פגומים. צוברים הכנסות ריבי (2)

 אינם צובים הכנסות ריבית. (2)

 מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. (6)

ליוני מי 7,117בסך  מזה: חובות אשר דירוג האשראי שלהם במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות החברה (1)
 .5172בדצמבר  17ש"ח ליום 

 מיליון ש"ח. 7 -מייצג סכום הנמוך מ  *      
 **    סווג מחדש. 

חובות  עדכון הגילוי על איכות האשראי שליישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא  5172החל מהדוחות הכספיים לשנת *  **   
סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי ההוראות  5171בדצמבר  17אה ליום ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוו

  . כאמור
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  4102 בדצמבר 10ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 )המשך(: 7ג.   חובות

 .   מידע נוסף על חובות פגומים:5
 א. חובות פגומים והפרשה פרטנית:

 

 
 מאוחד

 
 4102בדצמבר  10

 

( 4יתרת)
חובות פגומים 
בגינם קיימת 

הפרשה 
 (1פרטנית)

יתרת הפרשה 
 (1פרטנית)

( 4יתרת)
חובות פגומים 

בגינם לא 
קיימת 

הפרשה 
 פרטנית

סך הכל 
( 4יתרת)

 חובות פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

 חובות פגומים

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים     
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 0  0  -  *-  0  אשראי

 מסחרי
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 -  -  -  -  -  אשראי

 -  -  -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)

 0  0  -  *-  0  (5סך הכל)

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

 0  -  *-  0  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
  

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. (7)

 יתרת חוב רשומה. (5)

 להפסדי אשראי.הפרשה פרטנית  (1)

 מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. (2)

 
  מיליון ש"ח 7 -*     מייצג סכום הנמוך מ
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  4102 בדצמבר 10ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי פעילות בכרטיסי אשראיחייבים בגין סיכון אשראי,  – 2ביאור 
 

 )המשך(: 7ג.   חובות
 .   מידע נוסף על חובות פגומים:5

 א. חובות פגומים והפרשה פרטנית:
 

 
 מאוחד

 
 **4101בדצמבר  10

 

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם קיימת 

הפרשה 
 (1פרטנית)

יתרת 
הפרשה 
 (1פרטנית)

( 4יתרת)
חובות 

פגומים 
בגינם לא 

קיימת 
הפרשה 
 פרטנית

סך הכל 
( 4יתרת)

חובות 
 פגומים

יתרת קרן 
חוזית של 

חובות 
 פגומים

 
 במיליוני ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים     
 -  -  -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי     

 5  5  -  *-  5  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  -  -  כרטיסי אשראיחייבים בגין      
 -  -  -  -  -  אשראי

 -  -  -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)      
 5  5  -  *-  5  (5סך הכל)

 (מזה:2)
 5  -  *-  5  נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי מזומנים      

 5  -  *-  5  חובות בארגון מחדש של חובות בעייתיים 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. (7) 

 יתרת חוב רשומה. (5)

 הפרשה פרטנית להפסדי אשראי. (1)

 מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. (2)

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

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של  5172*  החל מהדוחות הכספיים לשנת *
סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי  5171בדצמבר  17חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה ליום 

  .ההוראות כאמור
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 4102 בדצמבר 10ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 :)המשך( 7חובותג.   

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(: .5
 יתרה ממוצעת והכנסות ריבית: .ב

 

 מאוחד

 

 4102בדצמבר  10ביום לשנה שהסתיימה 

 

 יתרת חוב רשומה

 

יתרה ממוצעת של 
 (4חובות פגומים)

הכנסות ריבית 
 (1שנרשמו)

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 *-  *-  0  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  כרטיסי אשראיחייבים בגין    
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)
 *-  *-  0  סך הכל

    
 

 מאוחד

 

 **4101בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 יתרת חוב רשומה

 

יתרה ממוצעת של 
 (4חובות פגומים)

הכנסות ריבית 
 (1שנרשמו)

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 *-  *-  5  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)
 *-  *-  5  סך הכל

    
 

 בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. תחייבים בגין פעילו (7)

 יתרת חוב רשומה ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח. (5)

 הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצע של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים. (1)

 וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות  (2)

אילו החובות הפגומים היו צוברים ריבית לפי התנאים המקוריים, היו נרשמות הכנסות ריבית בסך הנמוך ממיליון ש"ח בכל אחת  (2)
 .5172 -ו 5171מהשנים 

 
 

  מיליון ש"ח. 7 -מייצג סכום הנמוך מ    * 
יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי  5172הכספיים לשנת החל מהדוחות  ** 

סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת  5171בדצמבר  17של חובות ועל הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה ליום 
 .הנדרשת לפי ההוראות כאמור
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 4102 בדצמבר 10ת הכספיים ליום ביאורים לתמצית הדוחו
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 :)המשך( 7חובות.   ב
 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(:  . 5

 
 מאוחד

 

לשנה שהסתיימה ביום 
 4104בדצמבר  10

 
 במיליוני ש"ח 

 2  חוב רשומה ממוצעת של אשראי לציבור פגום בתקופת הדיווחיתרת   
 7  סך הכנסות ריבית שנרשמו בתקופת הדיווח בגין אשראי זה בפרק הזמן בו סווג כפגום*

סך הכנסות ריבית שהיו נרשמות בתקופת הדיווח אילו האשראי היה צובר ריבית לפי תנאיו 
 7  המקוריים

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

   
 חובות בעייתיים בארגון מחדש: .ג

 

 מאוחד

 

 4102בדצמבר  10לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 

 יתרת חוב רשומה

 

שאינו צובר הכנסות 
 (1סך הכל) (, לא בפיגור4צובר) ריבית

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 0  0  *-  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)
 0  0  *-  סך הכל

     

 

 מאוחד

 

 **4101בדצמבר  10לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 

 יתרת חוב רשומה

 

צובר הכנסות שאינו 
 (1סך הכל) (, לא בפיגור4צובר) ריבית

 

 במיליוני ש"ח 
 חובות שאינם בערבות בנקים

 אנשים פרטיים   
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   

 5  7  7  אשראי
 מסחרי

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי   
 -  -  -  אשראי

 -  -  -  (2חובות בערבות בנקים ואחרים)
 5  7  7  סך הכל

 בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. תחייבים בגין פעילו (7)    

 צובר הכנסות ריבית. (5)

  נכלל בחובות פגומים. (1)

 מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. (2)
  מיליון ש"ח. 7 -סכום הנמוך ממייצג      *

יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של  5172החל מהדוחות הכספיים לשנת   ** 
נדרשת סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת ה 5171בדצמבר  17הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה ליום  חובות ועל 

   .לפי ההוראות כאמור
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 4102 בדצמבר 10ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 על בסיס מאוחד )המשך( והפרשה להפסדי אשראי חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראיסיכון אשראי,  – 2ביאור 
 )המשך(: (7)חובות .ג
 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(: .5
 חובות בעייתיים בארגון מחדש: .ג

 

 מאוחד

 
 4102בדצמבר  10לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 (4שכשלו)

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

לפני ארגון 
 מחדש

  
 במיליוני ש"ח 

  

במיליוני 
 ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 

 -  - 
 0  0  018  אשראי

 
 089  0 

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 
 -  - 

 -  -  -  אשראי
 

 -  - 

 -  -  -  (1חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 

 -  - 

 0  0  018  סך הכל
 

 089  0 
 

 

 מאוחד

 
 **4101בדצמבר  10לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 
 ארגונים מחדש שבוצעו בתקופת הדיווח

 

ארגונים מחדש 
 (4שכשלו)

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

יתרת חוב 
רשומה 

לאחר ארגון 
 מחדש

 

מספר 
 חוזים

יתרת חוב 
רשומה 

לפני ארגון 
 מחדש

  
 במיליוני ש"ח 

  

במיליוני 
 ש"ח 

 חובות שאינם בערבות בנקים
 אנשים פרטיים      

 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      
 

 -  - 
 7  7  515  אשראי

 
 219  7 

 מסחרי
 -  -  -  חייבים בגין כרטיסי אשראי      

 
 -  - 

 -  -  -  אשראי
 

 -  - 

 -  -  -  (1חובות בערבות בנקים ואחרים)       
 

 -  - 
 7  7  515  סך הכל

 

 219  7 
 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פקדונות בבנקים וחובות אחרים. (7)
  בעייתי. אשר אורגנו מחדש בארגון מחדש של חוב חובות שהפכו בשנת הדיווח לחובות בפיגור, (5)

 בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. מחזיקי כרטיס בערבות הבנקים, פקדונות (1)
 

  מיליון ש"ח. 7 -מייצג סכום הנמוך מ     *    
יישמה החברה לראשונה את הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא עדכון הגילוי על איכות האשראי של  5172החל מהדוחות הכספיים לשנת   **    

סווגו מחדש ככל שניתן כדי להתאימם למתכונת הנדרשת לפי  5171בדצמבר  17הפרשה להפסדי אשראי. מספרי ההשוואה ליום חובות ועל 
  .ההוראות כאמור
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 4102 בדצמבר 10ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ליום 
 

 ופרטים עליהת מוחזק הבחבר ההשקע - 5ביאור 
 

 רכבה       .א

 

 4101בדצמבר  10 4102בדצמבר  10

 

 חברה מאוחדת

 

 במיליוני ש"ח 

 19  70  השקעות במניות לפי שיטת השווי המאזני

 -מזה 
 19  70  רווחים שנצברו ממועד הרכישה  

 
 תמוחזק החלק החברה ברווחים או בהפסדים של חבר       .ב

 

 4104בדצמבר  10 4101בדצמבר  10 4102בדצמבר  10

 

 חברה מאוחדת

 

 במיליוני ש"ח 

 25  22  51  חלקה של החברה ברווחים של חברה מוחזקת
 הפרשה למיסים:

 75  75  44  מיסים שוטפים   
 -  -  (4) מיסים נדחים

 75  75  41  סך כל ההפרשה למיסים
חלקה של החברה ברווחים של חברה מוחזקת לאחר 

 11  12  11  השפעת המס
 

 מוחזקת  הפרטים על חבר .ג

פרטים על  שם החברה
 החברה

חלק בהון 
המקנה זכות 

לקבלת 
 רווחים

חלק בזכויות 
 הצבעה

השקעה 
במניות לפי 
 שווי מאזני

תרומה לרווח 
הנקי המיוחס 
לבעלי מניות 

 החברה

דיבידנד 
 שנרשם

  

4102 4101 4102 4101 4102 4101 4102 4101 4102 4101 

  

 במיליוני ש"ח באחוזים

 51  -  12  11  19  70  711% 011% 711% 011% אשראי מתן דיינרס )מימון( בע"מ
 
 

 נכסים אחרים - 6ביאור 
 

 

 חברה מאוחד

 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

 

 במיליוני ש"ח 
 5  0  5  01  נטו -מסים נדחים לקבל 

 5  2  5  2  עודף מקדמות ששולמו למס הכנסה על העתודות השוטפות
 חייבים אחרים ויתרות חובה:

 *-  *-  7  *-  הוצאות מראש    
 526  086  57  *-  חברות קשורות

 526  086  55  *-  סך כל חייבים אחרים ויתרות חובה

 521  090  11  02  סך כל הנכסים האחרים
 

   מיליון ש"ח 7-* מייצג סכום נמוך מ 
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 4102בדצמבר  10ות הכספיים ליום וחביאורים לד 
 

 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי - 7ביאור 
 
 

 

 חברה מאוחד

 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

 

 במיליוני ש"ח 
 **216  746  **216  746  (7בתי עסק )

 71  01  71  01  הפרשה לנקודות
 6  8  6  8  הוצאות לשלם

 *-  4  *-  4  וארגונים בינלאומייםחברות כרטיסי אשראי 
 1  4  1  4  הכנסות מראש

 229  728  229  728  סך הכל
 
בתנאי  שעמדו ,5171מיליון ש"ח בשנת  11 -בהשוואה ל 5172שנת למיליון ש"ח  16בניכוי יתרת ניכיון שוברים לבתי עסק בסך  (7)

 .FAS 166סילוק התחיבות על פי הוראות 
 ש"ח.מיליון  7-מייצג סכום נמוך מ  *  
 ** סווג מחדש. 
 

 התחייבויות אחרות - 8ביאור 
 

 

 חברה מאוחד

 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

בדצמבר  10
4102 

בדצמבר  10
4101 

 

 במיליוני ש"ח 
 -  -  2  5  עודף עתודות שוטפות למס הכנסה על מקדמות ששולמו

 זכאים אחרים ויתרות זכות:
    

 9  00  9  00  הוצאות לשלם
 7  0  7  0  הפרשה לנזקים משימוש לרעה בכרטיסי אשראי

 7  0  7  0  מוסדות
 *-  *-  1  2  הפרשה למסגרות אשראי

 *-  65  72  001  אחרים
 71  78  51  011  סך כל זכאים ויתרות זכות

 71  78  15  015  סך כל ההתחייבויות האחרות
 

 מיליון ש"ח 7-נמוך מ * מייצג סכום
 

 לפי הוראות המפקח על הבנקיםהון הלימות ה – 9 ביאור
 

 הון המניותא.     
 

 :להלן פרטים בנושא הון מניות החברה

 

 4101-ו 4102בדצמבר  10

 

 מונפק ונפרע רשום

 

 ש"ח 

 01,111  41,111  ש"ח 7.11מניות רגילות, בנות 

 01  01  ש"ח 71מנית בכורה א' בנות 

 01,101  41,101  סך הכל הון המניות
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 לפי הוראות המפקח על הבנקים )המשך(הון הלימות ה – 9 ביאור
 

 דיבידנד תוחלוק  ב.
 

 להלן מידע אודות חלוקות דיבידנדים בשלוש השנים שקדמו למועד המאזן:

 החלוקהמועד  מועד הכרזת האסיפה כללית
סך הדיבידנד 

 )במיליוני ש"ח(
דיבידנד למניה 

 )בש"ח(

 71,111  711  5172בספטמבר  11 5172בספטמבר  11    
 

 ההון הלימות יעד .ג

בנושא מדידה והלימות הון, על מנת  517-577תיקן המפקח על הבנקים את הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  5171במאי 
.IIIלהתאימן להנחיות באזל 
קובעות שינויים משמעותיים בחישוב דרישות ההון הרגולטורי, בין היתר, בכל הקשור ל: IIIיודגש, כי הוראות באזל 

רכיבי ההון הפיקוחי -
ניכויים מההון והתאמות פיקוחיות -
טיפול בחשיפות לסיכון אשראי בגין חובות פגומים -

, כאשר היישום הינו באופן מדורג בהתאם להוראות המעבר 5172בינואר  7התיקונים להוראות הנ"ל נכנסו לתוקף החל מיום 
הוראות מעבר, וזאת על מנת  -ההון הפיקוחי  -בנושא מדידה והלימות הון  555שנקבעו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

ולקבוע תקופת מעבר עד ליישומן המלא.  IIIבמסגרת יישום באזל לאפשר עמידה בדרישות החדשות של ההון הפיקוחי 
הוראות המעבר מתייחסות, בין היתר, להתאמות הפיקוחיות והניכויים מההון, וכן למכשירי הון שאינם כשירים להכללה בהון 

פיקוחיות הפיקוחי בהתאם לקריטריונים החדשים שנקבעו בהוראות באזל. בפרט, בהתאם להוראות המעבר, ההתאמות ה
בכל שנה,  51%והניכויים מההון וכן זכויות המיעוט שאינן כשירות להיכלל בהון הפיקוחי ינוכו מההון בהדרגה בשיעור של 

 91%. מכשירי ההון שאינם כשירים עוד כהון פיקוחי יוכרו עד לתקרה של 5179בינואר  7ועד ליום  5172בינואר  7החל מיום 
.5155בינואר  7נוספים עד ליום  71% -עוקבת תופחת תקרה זו בובכל שנה  5172בינואר  7ביום 

פורסם חוזר הפיקוח על הבנקים בנושא דרישות הגילוי של באזל הנוגעות להרכב ההון  5171באוגוסט  55בנוסף, ביום 
.III)להלן: "החוזר"(. החוזר קבע דרישות גילוי מעודכנות שיידרשו הבנקים לכלול כחלק מאימוץ הוראות באזל 

, נכלל הגילוי על מספרי 5172 בדצמבר 17ליום ר על הלימות ההון בדוח הכספי השנתי בהתאם לכך, במסגרת הביאו
כפי שאומצו על ידי המפקח על הבנקים, וכן הגילוי על  IIהשוואה לתקופות קודמות הערוכים בהתאם להוראות באזל 

 .IIIהערוכים בהתאם להוראות באזל  5172בינואר  7מספרי השוואה מבוקרים ליום 

פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב הנחיה  5171במרס  59בישראל, ביום  IIIכחלק מתהליך הדרגתי של אימוץ הוראות באזל 
ן ליבה מינימאליים הדורשת מבנקים ומחברות כרטיסי אשראי לעמוד ביחס הון עצמי יחסי הו – IIIבנושא מסגרת באזל 

.5172בינואר  7עד ליום  75.2%הקיים היום( וביחס הון כולל בשיעור של  1.2%)במקום  5%)הון ליבה( בשיעור של  7רובד 
 

התאם ליעד ההון שהינו גבוה מהיחס לקבוצה מדיניות שאושרה על ידי הדירקטוריון וההנהלה, להחזיק רמת הלימות הון ב
יעד ההון שנקבע על ידי הדירקטוריון וההנהלה משקף, לדעת המזערי הנדרש כפי שהוגדר על ידי המפקח על הבנקים. 

 הקבוצה, את רמת ההון הנאותה הנדרשת בהתחשב בפרופיל הסיכון ובתאבון הסיכון שלה. 

מדיניות לפיה יחס הלימות ההון הכולל של החברה לא יפחת משיעור של אימץ דירקטוריון החברה  5175בדצמבר  51ביום 
 .7%. כן נקבע כי החברה תשמור כרית הונית בשיעור של 71%ויחס הלימות הון הליבה לא יפחת משיעור של  72%
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 הבנקים )המשך(לפי הוראות המפקח על הון הלימות ה – 9 ביאור
 
 .     הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקיםד

 
בנושא  577-517תקין מספר מחושבים בהתאם להוראות ניהול בנקאי  5172בדצמבר  17הון רגולטורי והלימות ההון ליום 

 :III) מדידה והלימות ההון )באזל 
 

  

בדצמבר  10
 4102בינואר  0 4102

בדצמבר  10
4101 

 

  
 II  (4)באזל  III  (0)באזל 

 

  
 במיליוני ש"ח 

 הלימות הון לפי המפקח על הבנקים א. 
 הון לצורך חישוב יחס ההון: .7    

    

 
 527  527  075  , לאחר ניכויים7הון עצמי רובד 

 

 
 -  5  00  , לפני ואחרי ניכויים5הון רובד 

 

 
 527  521  086  סה"כ הון כולל

 של נכסי סיכון: יתרות משוקללות .5 
 

 
 

 

 
 695  116  817  סיכון אשראי

 

 
 1  1  9  סיכון שוק

 

 
 579  579  405  (1סיכון תפעולי)

 

 
 511  551  0,160  סה"כ יתרות משוקללות של נכסי סיכון

 יחס ההון לרכיבי סיכון )באחוזים(: .1 
 

 
 

 

 
 56.1 56.1 06.5 לרכיבי סיכון 7יחס הון עצמי רובד 

 

 
 56.1 56.5 07.5 יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

 

 

מזערי הנדרש ע"י המפקח על  7יחס הון עצמי רובד 
 9.1 5.1 9.1 הבנקים

 

 

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש ע"י המפקח על 
 5.1 75.2 04.5 (2הבנקים)
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 לפי הוראות המפקח על הבנקים )המשך(הון הלימות ה – 9 ביאור

 

  

בדצמבר  10
 4102בינואר  0 4102

בדצמבר  10
4101 

 

  
 II  (4)באזל  III  (0)באזל 

 

  
 במיליוני ש"ח 

 רכיבי ההון לצורך חישוב יחס ההון )בנתוני המאוחד( ב. 
    

 
 7. הון רובד 7

    

 
 527 527 075 מניות החברההון עצמי המיוחס לבעלי 

 

 
 -  -  -  7הבדלים בין הון עצמי לבין הון עצמי רובד 

 

 

, לפני ולאחר התאמות פיקוחיות 7סך הון עצמי רובד 
 527 527 075 וניכויים

 

 
 5. הון רובד 5

    

 
 -  5  00  : הפרשות, לפני ניכויים5הון רובד 

 

 
 -  5  00  , לפני ולאחר ניכויים5סך הון רובד 

 0השפעת הוראות המעבר על יחס הון עצמי רובד  ג. 
    

      

 
 באחוזים יחס ההון לרכיבי סיכון

  

 

לרכיבי סיכון לפני יישום השפעת  7יחס הון עצמי רובד 
 56.1 06.9 555הוראות המעבר בהוראה 

  

 
 (1.1) (1.2) השפעת הוראות המעבר

  

 

לאחר יישום לרכיבי סיכון  7יחס הון עצמי רובד 
 56.1 06.5 555השפעת הוראות המעבר בהוראה 

  

       
 .5172בינואר  7בדבר "מדידה והלימות ההון", החלות מיום  555, 517-577 מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר (7)

 .5171בדצמבר  17ליום , בדבר "מדידה והלימות ההון", שחלו עד 517-577 מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר (5)

 נכסי הסיכון התפעולי מחושבים בהתאם לגישה הסטנדרטית. (1)

 .75.2%יעמוד יחס ההון הכולל המינימלי על  5172בינואר  7החל מיום  (2)
 

בדבר "מדידה והלימות  515בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין  –: התאמות פיקוחיות וניכויים IIIהערה: לעניין החישובים לצורך באזל 
 .555ההון הפיקוחי". נכסי הסיכון וההתאמות הפיקוחיות מוצגים בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בהוראות ניהול בנקאי תקין  –הון 
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 מאוחד -נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה  - 01 ביאור
 

 

 4102בדצמבר  10

 

פריטים  מטבע חוץ*** מטבע ישראלי
שאינם 
 כספיים

 

 

 לא צמוד
צמוד 
 סך הכל אחר  דולר למדד

 

 במיליוני ש"ח 

 נכסים:
 1  -  -  1  -  *-  מזומנים ופקדונות בבנקים      

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, 
 0,120  -  -  45  1  0,101  (7נטו )

 02  01  *-  (1) 1  2  נכסים אחרים

 0,158  01  -  45  6  0,107  סך כל הנכסים

 התחייבויות:
 *-  -  -  -  -  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים      

 728  4  *-  06  1  747  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 015  -  *-  *-  2  010  התחייבויות אחרות

 881  4  -  06  7  858  סך כל ההתחייבויות

 075  8  -  9  (0) 059  הפרש
 
 
 

 

 4101בדצמבר  10

 

פריטים  מטבע חוץ*** מטבע ישראלי
שאינם 
 כספיים

 

 

 לא צמוד
צמוד 
 סך הכל אחר  דולר למדד

 

 במיליוני ש"ח 
 נכסים:

 5  -  7  7  -  *-  מזומנים ופקדונות בבנקים      
חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, 

 156  -  -  71  5  **192  (7נטו )

 11  71  *-  *-  5  57  נכסים אחרים

 917  71  7  77  2  912  סך כל נכסים

 התחייבויות:
 *-  -  -  -  -  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים      

 229  1  *-  71  1  **225  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

 15  -  *-  *-  2  51  התחייבויות אחרות

 251  1  -  71  9  265  סך כל ההתחייבויות

 527  1  7  7  (2) 516  הפרש
 

(   לאחר ניכוי הפרשה להפסדי אשראי.7)  
 

ש"ח.מיליון  7-מייצג סכום נמוך מ     *   
סווג מחדש.  **    

כולל צמודי מטבע חוץ. * **  
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 מאוחד - *נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה ולפי תקופה לפרעון - 00ור אבי
 

 

 

 4102בדצמבר  10

 

 יתרה מאזנית**** תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 
 

 

עם 
דרישה 
 עד חודש

מעל 
חודש ועד 

 חודשים 1

 1מעל 
חודשים 
 ועד שנה

מעל שנה 
ועד 

 שנתיים

מעל 
שנתיים 

 1עד 
 שנים

 1מעל 
שנים עד 

 שנים 2

 2מעל 
שנים עד 

 שנים 5

 5מעל 
שנים עד 

 שנים 01

סך הכל 
תזרימי 
 מזומנים

ללא 
תקופת 

 סך הכל פרעון

שיעור תשואה 
חוזי 

 באחוזים*****

 

 במיליוני ש"ח 
 מטבע ישראלי )לרבות צמוד מט"ח( 

 2.62  0,141  **0  0,017  -  09  40  20  80  440  058  566  ¹נכסים            

 4.11  867  -  867  -  -  -  1  06  014  045  590  ²התחייבויות

 056  0  421  -  09  40  18  65  89  11  (45) הפרש
 מטבע חוץ*** 

 -  45  -  45  -  -  -  -  -  -  -  45  ¹נכסים            

 -  06  -  06  -  -  -  -  -  -  -  06  ²התחייבויות

 9  -  9  -  -  -  -  -  -  -  9  הפרש
 9  -  9  -  -  -  -  -  -  -  9  מזה: הפרש בדולר 
 כספייםפריטים לא  

 -  01  01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ¹נכסים            

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ²התחייבויות

 01  01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  הפרש
 סך הכל 

 2.51  0,158  00  0,014  -  09  40  20  80  440  058  590  ¹נכסים            

 0.99  881  -  881  -  -  -  1  06  014  045  617  ²התחייבויות

 075  00  429  -  09  40  18  65  89  11  (06) הפרש
 -  0,121  0  0,042  -  09  40  20  80  440  058  581  . מזה: חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי7 

 -  725  -  725  -  -  -  4  06  014  045  271  . מזה: זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי5
 הפרשות להפסדי אשראי.הנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחיקות חשבונאיות ושל  הנותרות למועד הפרעון החוזי של כל תזרים.*         בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי מטבעות, בהתאם לתקופות      

 ש"ח שזמן פרעונם עבר.מליון  7נכסים ללא תקופת פרעון כולל נכסים בסך         **
 לא כולל מט"י צמוד למטבע חוץ.  *     **

 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בין נגזרים, שאינם מסולקים נטו. 71 בביאורכפי שנכללה   *   ***
   ה המאזנית שלו.שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתר  *****     
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 4101בדצמבר  10

 

 יתרה מאזנית***** תזרימי מזומנים עתידיים חוזיים צפויים 
 

 

עם דרישה 
 עד חודש

מעל חודש 
 1ועד 

 חודשים

 1מעל 
חודשים 
 ועד שנה

מעל שנה 
 ועד

 שנתיים

מעל 
שנתיים עד 

 שנים 1

 1מעל 
 2שנים עד 

 שנים

 2מעל 
 5שנים עד 

 שנים

 5מעל 
שנים עד 

 שנים 01

סך הכל 
תזרימי 
 מזומנים

ללא 
תקופת 

 סך הכל פרעון

שיעור תשואה 
חוזי 

 באחוזים******

 

 במיליוני ש"ח 
 מטבע ישראלי )לרבות צמוד מט"ח( 

 2.26  915  ***7  926  -  71  79  16  11  761  755  **211  ¹נכסים            
 5.16  211  7  211  -  -  -  1  71  96  52  **191  ²התחייבויות

 515  -  515  -  71  79  11  21  12  51  21  הפרש
 מטבע חוץ**** 

 -  75  -  75  -  -  -  -  -  -  -  75  ¹נכסים            
 -  71  -  71  -  -  -  -  -  -  -  71  ²התחייבויות

 5  -  5  -  -  -  -  -  -  -  5  הפרש
 7  -  7  -  -  -  -  -  -  -  7  מזה: הפרש בדולר 
 פריטים לא כספיים 

 -  71  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ¹נכסים            
 -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  ²התחייבויות

 1  6  -  -  -  -  -  -  -  -  -  הפרש
 סך הכל 

 2.21  917  71  969  -  71  79  16  11  761  755  222  ¹נכסים            
 5.17  251  2  291  -  -  -  1  71  96  52  151  ²התחייבויות

 527  6  597  -  71  79  11  21  12  51  22  הפרש
 -  156  7  925  -  71  79  16  11  761  755  **275  אשראי. מזה: חייבים בגין פעילות בכרטיסי 7 

 -  229  2  222  -  -  -  5  71  96  52  **129  . מזה: זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי5
 ועד הפרעון החוזי של כל תזרים.בביאור זה מוצגים תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים בגין סעיפי הנכסים וההתחייבויות לפי מטבעות, בהתאם לתקופות הנותרות למ *         

 ות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי.קהנתונים מוצגים בניכוי ההשפעה של מחי            
 סווג מחדש. **         

 ש"ח שזמן פרעונם עבר. מיליון 7נכסים ללא תקופת פרעון כולל נכסים בסך        ***
 *     לא כולל מט"י צמוד למטבע חוץ.***

 "נכסים והתחייבויות לפי בסיסי הצמדה", לרבות סכומים חוץ מאזניים בין נגזרים, שאינם מסולקים נטו. 71*   כפי שנכללה בביאור ****
 ה המאזנית שלו. שיעור תשואה חוזי הינו שיעור הריבית המנכה את תזרימי המזומנים העתידיים החוזיים הצפויים המוצגים בביאור זה בגין פריט כספי אל היתר  ******
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 יםימכשירים פיננסשווי הוגן של מדני ויתרות וא – 04ביאור 
 

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים א.
 

 הביאור כולל מידע בנושא הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים.
לא ניתן לצטט "מחיר שוק" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי ההוגן  חברהלרוב המכשירים הפיננסיים ב

המשקף את עתידי המהוון בריבית ניכיון בשיעור ניםנאמד באמצעות מודלים מקובלים לתמחור, כגון ערך נוכחי של תזרים מזומ
העתידי וקביעת שיעור ריבית  ניםהערכת תזרים המזומ רמת הסיכון הגלומה במכשיר הפיננסי. אומדן של השווי ההוגן באמצעות

. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים, הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי יםסובייקטיבי נםהניכיון הי
יווח ואינה לוקחת מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הד

בחשבון את התנודתיות של שיעורי הריבית. תחת הנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכול שיהיו שונים באופן 
מהותי. בעיקר הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת ערכי השווי 

בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב הפעילות העסקית וכן אינם כוללים את השפעת הזכויות שאינן מקנות ההוגן לא הובאו 
שליטה ואת השפעת המס. יותר מכך, הפער בין היתרה במאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים 

של כל אלו, יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפירעון. ב העשוי חברהה
כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת הרחבה של טכניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע  חברהלהצביע על שווי ה

 שונים. תאגידים בנקאייםהערכת השווי ההוגן, יש להיזהר בעת עריכת השוואות ערכי שווי הוגן בין 
 
 השיטות וההנחות העיקריות לצורך אומדן השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים   .ב

 
ה עסקאות דומות במועד ביצע חברהשיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהם ה - פקדונות בבנקיםמזומנים ו

 הדיווח.
 

נאמד לפי שיטת  החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטוהשווי ההוגן של יתרת  - , נטואשראיחייבים בגין פעילות בכרטיסי 
פולחה לקטגוריות הומוגניות. בכל קטגוריה חושב  היתרההערך הנוכחי של תזרימי מזומן עתידיים מנוכים בשיעור נכיון מתאים. 

ון הגלומה באשראי התזרים של התקבולים העתידיים )קרן וריבית(. תקבולים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכ
 באותה קטגוריה.

 עסקאות דומות במועד הדיווח.  חברהבדרך כלל שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות ב
השווי ההוגן של חובות פגומים חושב תוך שימוש בשיעורי ריבית נכיון המשקפים את סיכון האשראי הגבוה הגלום בהם. בכל 

 במועד הדיווח. הבעסקאותי חברהפחתו משיעור הריבית הגבוה ביותר המשמש את המקרה, שיעורי נכיון אלה לא 
 

העתידיים עבור חובות פגומים וחובות אחרים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל  ניםתזרימי המזומ
 הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות.

 
מנוכים בשיעור עתידיים  ניםלפי שיטת הערך הנוכחי של תזרימי מזומ דהשווי ההוגן נאמ – זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

פולחה לקטגוריות הומוגניות. בכל קטגוריה חושב התזרים של התשלומים העתידיים )קרן וריבית(.  היתרהניכיון מתאים. 
 .תשלומים אלה הוונו בשיעור ריבית המשקף את רמת הסיכון הגלומה באותה קטגוריה

 בחברה עסקאות דומות במועד הדיווח. בדרך כלל, שיעור ריבית זה נקבע לפי שיעור ריבית לפיו נעשות
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 )המשך( יםישווי הוגן של מכשירים פיננסמדני ויתרות וא - 04ביאור 
 
 

 להלן טבלה המציגה גילוי היררכיית שווי הוגן:. ג
 

 

 4102בדצמבר  10

 

 מאוחד

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
 מצוטטים בשוק

נתונים נצפים 
 משמעותיים

נתונים לא 
 נצפים 

  

 

 (4אחרים )רמה  (0פעיל )רמה 
משמעותיים 

 יתרה במאזן סך הכל (1)רמה 

 

 במיליוני ש"ח 
 נכסים פיננסיים:

 1  1  -  -  1  מזומנים ופקדונות בבנקים     
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 0,120  0,114  0,114  -  -  אשראי, נטו
 2  2  2  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 0,128  0,119  0,116  -  1  סך כל הנכסים הפיננסיים
 התחייבויות פיננסיות:

זכאים בגין פעילות בכרטיסי      
 726  722  722  -  -  אשראי

 015  015  015  -  -  פיננסיות אחרותהתחייבויות 
 880  879  879  -  -  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

       

 

 4101בדצמבר  10

 

 מאוחד

 

 -מדידות שווי הוגן המשתמשות ב

 

מחירים 
 מצוטטים בשוק

נתונים נצפים 
 משמעותיים

נתונים לא 
 נצפים 

  

 

 (4אחרים )רמה  (0פעיל )רמה 
משמעותיים 

 יתרה במאזן סך הכל (1)רמה 

 

 במיליוני ש"ח 

 נכסים פיננסיים:

 5  5  -  -  5  מזומנים ופקדונות בבנקים     
חייבים בגין פעילות בכרטיסי 

 156  195  *195  -  -  אשראי, נטו

 51  51  51  -  -  נכסים פיננסיים אחרים

 957  972  975  -  5  סך כל הנכסים הפיננסיים

 התחייבויות פיננסיות:

זכאים בגין פעילות בכרטיסי      
 222  225  *225  -  -  אשראי

 15  15  15  -  -  התחייבויות פיננסיות אחרות

 291  292  292  -  -  סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

       

 סווג מחדש *
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 התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 01ביאור 
 

 

  

 מאוחד וחברה

  

 בדצמבר 10 בדצמבר 10 בדצמבר 10 בדצמבר 10

  

4102 4101 4102 4101 

  

 במיליוני ש"ח 

    
 הפרשה להפסדי אשראי 

 מכשירים פיננסיים חוץ מאזניים  א.
    

 

 מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו:
    

 

 1  2  7,255  0,681  האשראי באחריות החברהסיכון 

 

 *-  *-  7,921  0,917  סיכון האשראי באחריות הבנק

 

 -  *-  -  41  ערבויות אחרות

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

 התקשרויות עם תאגידים בנקאיים וארגונים בינלאומיים .ב
 

)להלן: "הבנקים שבהסדר"( לצורך הנפקת כרטיסי אשראי ללקוחותיהם. החברה קשורה בהסכמים עם בנקים שונים 
 והפצתם ללקוחות נעשית על ידי הבנק.  הנפקת הכרטיסים נעשית במשותף על ידי הבנק והחברה

הסכמי ההנפקה המשותפת מסדירים את אופן תפעול כרטיסי האשראי והעמדת האשראי, את חלוקת האחריות בין 
ההכנסות בין הבנק לבין החברה בגין הנפקת הכרטיסים. הסכמי ההפצה כוללים הסדרים  החברה לבנק ואת חלוקת

  דומים ביסודם ומסדירים את שיעור הסכומים שתשלם החברה לבנק בגין הפצת הכרטיסים. 
  .5171נת החברה עוסקת בתפעול כרטיס האשראי "דיינרס". תוקף הזכיון שניתן לה מדיינרס קלוב הבינלאומית הינו עד ש

 

 הסכם שירותים בין חברתי עם כאל .ג
 

נחתם הסכם בין החברה, כאל, דור אלון פיננסים בע"מ ואלון החזקות בריבוע הכחול בע"מ המהווה  5175בחודש מרס 
תוספת למערכת הסכמים הקיימת בין הצדדים. בתוספת נקבעו מחדש פרמטרים מסוימים לחישוב התשלומים המועברים 

אישר דירקטוריון החברה  5172בפברואר  71ביום  ורה לשירותים המסופקים על ידי כאל לדיינרס.ע"י החברה לכאל בתמ
עדכונים נוספים למערכת ההסכמים הקיימת בין הצדדים. תחולת תיקונים אלה תהא רטרואקטיבית. התיקונים באו לידי 

 ביטוי בתוצאות הכספיות המדווחות בדוחות אלה.
 

 הסכם עם קבוצת אלון.   ד
 

תוספת  5177 באוגוסט 17נחתמה ביום , YOUבמסגרת מהלך להידוק שיתוף הפעולה והעמקת החדירה של מועדון 
בוע כחול ישראל בע"מ, מגה קמעונאות בע"מ, דור אלון אנרגיה יראלון החזקות בלמערכת ההסכמים בין החברה לבין 

דור אלון )להלן במשותף: "קבוצת אלון"(  –( בע"מ, דור אלון פיננסים בע"מ ומועדון לקוחות רבוע כחול 7599בישראל )
ות , שונה ההסכם הקודם בנושא הפעילהתוספתעל פי בנושא המשך הבעלות המשותפת בדיינרס )להלן: "התוספת"(. 

ה מחדש חלוקת רווחי דיינרס כך תתוווה בתוספת. 5172עד תום שנת  Youהמשותפת בחברה וכן הוארך הסכם מועדון 
מהון המניות של דיינרס נמכרו  25%, התוספת. ע"פ YOUשלא תהיה מותנית בהשגת יעד כמותי של פעילות מועדון 

 לקבוצת אלון. 
 .5177ביולי  7ההסכם נכנס לתוקפו החל מיום 

אישרו החברה, דיינרס ודור אלון הריבוע הכחול בע"מ שינויים בתנאי ההסכם למכירת מניות  5172בספטמבר  51יום ב
ביולי  72לפיהם יוארך הסכם המועדון עד ליום  ,YOUדיינרס מכאל לקבוצת דור אלון, וכן שינויים בתנאי הסכם מועדון 

5175. 
 

 שנים וכוללים אפשרות הארכה לתקופות שונות נוספות, בכפוף ההסכמים הינם לתקופת התקשרות ראשונית של חמש
  לזכויות ביטול העומדות לצדדים, בנסיבות מסוימות.

 .5172בספטמבר  1מועדון הלקוחות הושק ביום 
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 )המשך( התקשרויות מיוחדותהתחייבויות תלויות ו - 01ביאור 
 

 חברת אל עלהסכם עם .   ה

מותגים. כן מסדירים על זכאית לתמורה המבוססת אף היא על היקף השימוש בכרטיסי האשראי המ-על פי ההסכם, אל
 ההסכמים השתתפות בהוצאות פרסום, שיווק וקידום מכירות וכן שירות לקוחות למחזיקי כרטיסי האשראי הממותגים.

 
 .     התחייבויות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרהו
 

שייגרם החברה התחייבה לפטור מראש דירקטורים ונושאי משרה בחברה )כהגדרתם בהחלטה(, מאחריות בשל נזק 
 לחברה עקב הפרת חובת זהירות מצד הדירקטור או נושא המשרה.

בנוסף, התחייבה החברה לשפות הדירקטורים ונושאי משרה, בשל התחייבות כספית אפשרית שתוטל עליהם, ובגין 
למתן הוצאות התדיינות סבירות בגין סוגי אירועים מסויימים המפורטים בהצגת ההחלטה. הפטור מאחריות וההתחייבות 

 כפופים לעקרונות ולהתניות הבאים: –השיפוי, כאמור 
 5177הפטור מאחריות וההתחייבות למתן השיפוי יחולו רק על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שכיהנו משנת  .7

 ואילך.

 הפטור מאחריות והתחייבות למתן שיפוי לא יחולו בשל אירועים הכרוכים בפעולות או מחדלים, כדלקמן: .5

 אמונים. הפרת חובת 
 .)פעולה שנעשתה מתוך  הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה ובפזיזות )למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד

 כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
 .קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה 

ה, מההון של החבר 71%הסכום המרבי של השיפויים שיינתנו לכל נושאי המשרה והדירקטורים בחברה לא יעלה על  .1
, ובתנאי 177ובתנאי שמימוש השיפוי לא יפגע ביחס ההון המזערי הנדרש על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

 שמימוש השיפוי לא יגרום לחריגה ממגבלות השיפוי הקבוצתיות שנקבעו בבנק דיסקונט.

  

על הסכם להנפקת כרטיסי אשראי ממותגים לחברי מועדון הנוסע המתמיד של  ו כאל והחברהחתמ 5172ביוני  77ביום 
 )להלן: "כרטיסי אשראי ממותגים"(. על"(-אל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ )"אל

כרטיסי אשראי ממותגים לציבור הרחב, בהתאם ליעדי שיווק  החברה, באופן בלעדי,ו כאלבמסגרת ההסכם יונפקו על ידי 
 ,, כרטיסי אשראי ממותגים ללקוחות יוקרהבאופן לא בלעדי, החברה וכאלשהוגדרו על ידי הצדדים. כמו כן, יונפקו על ידי 

         עומדים בתנאי זכאות מתאימים.  אשר
בהתאם לסוג הכרטיס והיקף הפעילות בו, והכל בהתאם כרטיסי האשראי הממותגים יקנו למחזיקיהם הטבות ייחודיות 

לתנאים המסחריים שנקבעו בין הצדדים. הטבות אלה כוללות, בין היתר, צבירת נקודות נוסע מתמיד בגין ביצוע עסקאות 
 בכרטיסי האשראי הממותגים.
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 ת שלהמאוחד הוחבר החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - 02ביאור 
 חברה אם, בעל שליטה וחברות בנות

 יתרות א.

 

 מאוחד

 

 4102בדצמבר  10

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
   אנשי מפתח ניהוליים

 

 (2אחרים) (1אחרים) בעלי שליטה

 
(0) (4) (0) (4) (0) (4) (0) (4) 

 
 במיליוני ש"ח 

 נכסים:
 -  -  -  -  0  *-  4  4  מזומנים ופקדונות בבנקים        

 *-  *-  0  0  *-  *-  1  1  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 *-  *-  -  -  -  -  15  -  נכסים אחרים 

       
    

 התחייבויות:         
 -  -  -  -  -  -  *-  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים        

 26  11  -  -  *-  *-  *-  *-  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 05  05  *-  *-  -  -  98  98  התחייבויות אחרות

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ 
 -  -  0  0  -  -  08  05  (2מאזניים)

 

 

 מאוחד

 

 4101בדצמבר  10

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
   אנשי מפתח ניהוליים

 

 (2אחרים) (1אחרים) בעלי שליטה

 
(0) (4) (0) (4) (0) (4) (0) (4) 

 
 במיליוני ש"ח 

 נכסים:
 -  -  -  -  7  7  5  7  מזומנים ופקדונות בבנקים        

 7  7  *-  *-  *-  *-  1  1  חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 *-  *-  -  -  -  -  52  57  נכסים אחרים 

       
    

 התחייבויות:         
 -  -  -  -  -  -  *-  *-  אשראי מתאגידים בנקאיים        

 69  25  -  -  *-  *-  -  *-  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי
 15  2  *-  *-  -  -  11  5  התחייבויות אחרות

סיכון אשראי במכשירים פיננסיים חוץ 
 7  *-  *-  *-  -  -  71  76  (2מאזניים)

         
 יתרה לתאריך המאזן (7)   

 יתרה הגבוהה ביותר במשך השנה על בסיס רבעונים. (5)
 לרבות מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של החברה או את מנהלה הכללי.  (1)
תאגידים, שאדם או תאגיד שנכלל באחת הקבוצות של בעלי העניין, שולט בהם מחזיק בהם שליטה משותפת, יש לו בהם השפעה מהותית או  (2)

 או יותר מהדירקטורים שלהם. 52%או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכח  ההצבעה בהם או רשאי למנות  52%מחזיק 
  יים כפי שחושב לצורך מגבלות של לווה.סיכוני אשראי במכשירים חוץ מאזנ (2)

  
  מיליון ש"ח. 7-סכום הנמוך ממייצג   *  
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 )המשך(ת שלה מאוחד הוחבר החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - 02ביאור 
 

 תמצית תוצאות עסקיות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ב.

 

 מאוחד

 

 4102בדצמבר  10שהסתיימה ביום  לשנה

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
 

 

 (4אחרים) (0אחרים) בעלי שליטה

 

 במיליוני ש"ח 
 6  *-  4  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

 -  *-  *-  הכנסות מימון
 (0) -  *-  הוצאות תפעול

 (4) -  -  הוצאות מכירה ושיווק
 (0) (0) (2) (1תשלומים לבנקים)

 06  -  (10) דמי ניהול
 08  (0) (11) סך הכל

 

 
 מאוחד

 
 4101בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 
 בעלי עניין

 
 מחזיקי מניות

 
 

 (4אחרים) (0אחרים) בעלי שליטה

 
 במיליוני ש"ח 

 1  -  5  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי
 -  -  5  הכנסות מימון

 (7) -  -  הוצאות תפעול
 (5) -  -  הוצאות מכירה ושיווק

 (7) (7) (2) (1תשלומים לבנקים)
 5  -  (11) דמי ניהול

 75  (7) (11) סך הכל
 

 

 מאוחד

 

 4104בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 בעלי עניין

 

 מחזיקי מניות
 

 

 (4אחרים) (0אחרים) בעלי שליטה

 

 במיליוני ש"ח 
 1  7  1  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

 -  -  7  הכנסות מימון
 (7) -  -  הוצאות תפעול

 (7) -  -  הוצאות מכירה ושיווק
 (7) (7) (2) (1תשלומים לבנקים)

 71  -  (19) דמי ניהול
 72  -  (19) סך הכל

 לרבות מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של החברה או את מנהלה הכללי. (7)

תאגידים, שאדם או תאגיד שנכלל באחת הקבוצות של בעלי העניין, שולט בהם, מחזיק בהם שליטה משותפת, יש לו בהם השפעה מהותית או  (5)
 או יותר מהדירקטורים שלהם. 52%או יותר מהון המניות המונפק שלהם או מכח ההצבעה בהם או רשאי למנות  52%מחזיק 

 עם תאגידים בנקאיים. ' בדבר התקשרויותב 71ביאור ראה גם  (1)

   לעיל. א' 7בדבר הסכמים עם כאל, החברה האם, ראה ביאור לפרטים      .ג
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 )המשך(ת שלה מאוחד הוחבר החברהבעלי עניין וצדדים קשורים של  - 02ביאור 
 
 תגמול וכל הטבה אחרת לבעלי עניין .ד
 

 

 מאוחד

 

 לשנה שהסתיימה ביום 

 

 4101בדצמבר  10 4102בדצמבר  10

 

 סך הטבות

מספר 
מקבלי 
 סך הטבות הטבה

מספר 
מקבלי 
 הטבה

 

 אלפי ש"ח 
 

 אלפי ש"ח 
 

 2  126  5  200  דירקטור שאינו מועסק בחברה או מטעמה

      
 

 הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי - 05ביאור 
 

 

 

 חברה מאוחד

 

 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 10שהסתיימה ביום לשנה 

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 
 הכנסות מבתי עסק :

 **61  **62  66  **61  **62  66  עמלות בתי עסק      

 2  2  2  2  2  2  הכנסות אחרות

 61  69  71  61  69  71  ברוטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 

 (**7) (**7) *-  (**7) (**7) *-  בניכוי עמלות למנפיקים אחרים

 66  61  71  66  61  71  נטו -סך כל ההכנסות מבתי עסק 
 הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי:

 7  5  4  7  5  4  עמלות מנפיק      

 75  51  44  51  55  41  עמלות שירות

 7  *-  -  7  *-  -  הכנסות אחרות
סך כל ההכנסות בגין מחזיקי כרטיסי 

 57  55  42  55  52  45  אשראי
סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי 

 91  95  92  99  57  95  אשראי
 

 מיליון ש"ח. 7-נמוך מה* מייצג סכום 
 סווג מחדש. **
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 נטוהכנסות ריבית,  – 06ביאור 
 
 
 

 

 חברה מאוחד

 

 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום 

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 
 הכנסות ריבית בגין נכסים 

 -  -  -  25  21  20  מאשראי למחזיקי כרטיס      

 -  *-  *-  -  *-  *-  מאשראי לבתי עסק

 2  1  4  (5) *-  *-  מנכסים אחרים
 2  1  4  21  21  20  סך הכל הכנסות ריבית

 הוצאות ריבית בגין התחייבויות 
 -  *-  *-  7  *-  *-  על התחייבויות אחרות      

 -  *-  *-  7  *-  *-  סך הכל הוצאות ריבית

 2  1  4  25  21  20  סך כל הכנסות ריבית, נטו

        
 מיליון ש"ח. 7-נמוך מה* מייצג סכום 

 
 

 הוצאות תפעול - 07ביאור 
 
 

 

 חברה מאוחד

 

 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום 

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 

 1  1  8  1  1  8  תשלומים לארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי

 2  2  5  2  2  5  הנפקת כרטיסים ודיוור

 7  7  0  7  7  0  נזקים משימוש לרעה בכרטיסי אשראי

 7  7  0  7  7  0  עמלות תפעוליות

 1  1  1  1  5  4  אחרות

 76  76  08  76  72  07  סך כל הוצאות התפעול
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 הוצאות מכירה ושיווק - 08ביאור 
 

 

 חברה מאוחד

 

 בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום  בדצמבר 10לשנה שהסתיימה ביום 

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 

 75  71  48  75  71  48  פרסום, שימור וגיוס לקוחות
 71  71  7  71  71  7  מבצעי מתנות למחזיקי כרטיסי אשראי

 7  -  -  7  -  -  אחרות

 51  51  15  51  51  15  כל הוצאות מכירה ושיווקסך 

 
 

 הפרשה למיסים על הרווח  - 09ביאור 
 
 הרכב  .א

 

 חברה מאוחד

 

 לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 

 5  5  *-  51  51  44  מיסים שוטפים בגין שנת החשבון

 )בניכוי(:בתוספת 
 *-  *-  0  *-  7  (0) מיסים נדחים בגין שנת החשבון      

 (5) -  *-  (5) -  *-  מיסים בגין שנים קודמות

 *-  5  0  79  57  40  סך הכל הפרשה למיסים על ההכנסה
 
החל בישראל על  התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו הרווח היה מתחייב במס לפי שיעור המס הסטטוטורי .ב

 תאגיד בנקאי לבין ההפרשה למיסים על הרווח כפי שנזקפה בדוח רווח והפסד:
 

 

 חברה מאוחד

 

 לשנה שהסתיימה ביום לשנה שהסתיימה ביום

 

4102 4101 4104 4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 

 %45 %45 %46.5 %45 %45 %46.5 שיעור המס החל בישראל על החברה )אחוזים(

 5  5  0  72  72  05  סכום המס על בסיס שיעור המס הסטטוטורי

 מס )חסכון מס( בגין:
 *-  -  -  2  6  6  הבדלים בשיעור מס של חברה מאוחדת      

 (5) -  -  (5) -  -  מסים בגין שנים קודמות

 *-  5  0  79  57  40  סך הכל הפרשה למיסים על ההכנסה
 

לחברת הבת דיינרס מימון הוצאו שומות מס סופיות עד וכולל שנת . 5171 הוצאו לחברה עד וכולל שנת המסשומות סופיות      .ג
5171. 

 
 התחייבויות מיסים שלא הוכרו   .ד 

 

( בגין הפרשים 5171בדצמבר  17מיליוני ש"ח ליום  2מיליוני ש"ח ) 6, התחייבות מיסים נדחים בסך 5172בדצמבר  17ליום       
, לא הוכרה מאחר בת ההמתייחסים להשקעה בחבר (5171בדצמבר  17מיליוני ש"ח ליום  72מיליוני ש"ח ) 51בסך זמניים 

 בעתיד הנראה לעין. ה, ובכוונתה שלא לממשחברהנתונה בידי ה זו חברהוההחלטה האם למכור 
 

   מיליון ש"ח. 7-מייצג סכום נמוך מ    *  
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 )המשך( הפרשה למיסים על הרווח מפעולות רגילות - 09ביאור 
 
 יתרות מיסים נדחים .     ה 

 

 

 חברה מאוחד

 

4102 4101 4102 4101 4102 4101 4102 4101 

 

 במיליוני ש"ח 
שיעור מס ממוצע 

 במיליוני ש"ח  באחוזים
שיעור מס ממוצע 

 באחוזים
 -  -  -  -  11.1% 17.7% 1  9  להפסדי אשראימהפרשה 

 56.2% 46.5% 5  0  56.2% 46.5% 5  0  הפרשה לנקודות

 5  01  סך הכל

  

 0  5 

   
 המסים הנדחים חושבו בהתאם לשיעור המס הסטטוטורי שיחול על החברות בעת הניצול.       

 
 מיסוי על הכנסה.    ו  
 

המס בתחום חקיקה שינויי

חברות מס א.

:5175-5172להלן שיעורי מס החברות הרלוונטיים לחברה בשנים 

5175 – 52%
5171 – 52%
5172 – 56.2% 

 -ו 5171עבר בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  5171באוגוסט  2ביום 
כך שיעמוד  7.2%ואילך בשיעור של  5172, אשר קבע, בין היתר, העלאת שיעור מס החברות החל משנת 5171 - ( התשע"ג5172

.56.2%על 
 

 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים בטבלה לעיל.

מס ערך מוסף  ב.

, החל 79% -ל 71% -ך מוסף בגין עסקה ויבוא טובין מחתם שר האוצר על צו להעלאת שיעור מס ער 5171במאי  59ביום 
.5171ביוני  5מתאריך 

, 5171-פורסם ברשומות צו מס ערך מוסף )שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים( )תיקון(, התשע"ג 5171ביוני  5ביום 
. כתוצאה 5171ביוני  5ום החל מי 79%אשר מעדכן את שיעור מס שכר ומס רווח החל על מוסדות כספיים, כך שיעמוד על 
לשיעור של  12.25%משיעור של  5171מהשינוי האמור, שיעור המס הסטטוטורי אשר חל על מוסדות כספיים, עלה בשנת 

.11.17%ואילך עלה לשיעור של  5172, ובשנת 16.57%
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 מגזרי פעילות  - 41ביאור 

 

 כללי .ב
 

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

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

 מעבירה החברה, כמנפיק, את תמורת העסקה לסולק )בניכוי עמלה צולבת(, וגובה את תמורת העסקה מחשבון הלקוח.
מחויבת לזכות בית עסק בגין במסגרת זו, החברה  .קידה כסולקמגזר זה כולל את פעילות החברה, בתפ – מגזר הסליקה

עסקאות שאושרו על ידה ונבדקו מול המנפיק. התחייבות זו, מותנית בעמידת בית העסק בנהלי התפעול הקבועים בהסכם 
על ידי  ביניהם. פעילות זו כוללת ניכיון שוברי עסקאות אשראי במותגי האשראי השונים, ביניהם מותגים שאינם נסלקים

 החברה.
 

 

 מידע כמותי על מגזרי פעילות: .ג
 

 

 

 4102בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 מגזר הנפקה מגזר סליקה
סך הכל 

 מאוחד

 

 במיליוני ש"ח 
 מידע על הרווח והפסד:

   
 הכנסות:

   
 95  45  71  הכנסות עמלות מחיצונים

 -  16  (16) הכנסות עמלות בינמגזרים

 95  60  12  סך הכל

 20  20  *-  הכנסות ריבית, נטו

 *-  -  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 016  014  12  סך כל ההכנסות

 הוצאות:    
   

 2  2  *-  בגין הפסדי אשראי

 07  02  1  הוצאות תפעול

 15  16  (0) הוצאות מכירה ושיווק

 0  0  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 9  9  -  תשלומים לבנקים

 05  05  -  דמי ניהול 

 80  79  4  סך כל ההוצאות

 55  41  14  רווח לפני מיסים

 40  9  04  הפרשה למיסים על הרווח

 12  02  41  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 02.9% 8.9% 251.0% תשואה להון    

 825  812  00  יתרה ממוצעת של נכסים

 961  951  01  (7נכסי סיכון )יתרה ממוצעת של 
 604  59  551  יתרה ממוצעת של התחייבויות

 
 .571-517כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  –נכסי סיכון  (7)

 
  מיליון ש"ח. 7-*  מייצג סכום הנמוך מ 
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 )המשך(מגזרי פעילות  – 41ביאור 
 5175בדצמבר  17ות הכספיים ליום וחיאורים לד

 

 

 4101בדצמבר  10לשנה שהסתיימה ביום 

 

 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:
    הכנסות:

 57  52  61  הכנסות עמלות מחיצונים

 -  11  (11) הכנסות עמלות בינמגזרים

 57  21  12  סך הכל
 21  25  7  הכנסות ריבית, נטו

 7  7  *-  הכנסות מימון שאינן מריבית

 712  711  12  סך כל ההכנסות

    הוצאות:

 (1) (1) *-  בגין הפסדי אשראי

 72  75  1  הוצאות תפעול

 51  51  *-  הוצאות מכירה ושיווק

 7  7  *-  הוצאות הנהלה וכלליות

 5  5  -  תשלומים לבנקים

 52  52  -  דמי ניהול 

 11  11  1  סך כל ההוצאות

 65  11  15  רווח לפני מיסים

 57  71  77  הפרשה למיסים על הרווח

 27  51  57  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 79.9% 71.5% 122.2% תשואה להון    

 919  922  52  יתרה ממוצעת של נכסים

 576  957  52  (7יתרה ממוצעת של נכסי סיכון )

 629  57  261  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 

 .517-571מס' כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין  -נכסי סיכון  (7)
 
 מיליון ש"ח. 7-*  מייצג סכום הנמוך מ 
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 סך הכל מאוחד מגזר הנפקה מגזר סליקה

 

 במיליוני ש"ח 

    מידע על הרווח והפסד:
    הכנסות:

 99  51  62  הכנסות עמלות מחיצונים 

 -  12  (12) הכנסות עמלות בינמגזרים

 99  21  17  סך הכל 

 25  29  7  הכנסות ריבית, נטו

 7  7  -  הכנסות מימון שאינן מריבית

 719  716  15  סך כל ההכנסות 

    הוצאות:

 1  1  -  בגין הפסדי אשראי

 76  75  2  הוצאות תפעול

 51  55  7  הוצאות מכירה ושיווק

 7  7  -  הוצאות הנהלה וכלליות

 5  5  -  תשלומים לבנקים

 59  59  -  דמי ניהול 

 91  12  2  סך כל ההוצאות

 29  17  51  רווח לפני מיסים

 79  71  9  הפרשה למיסים על הרווח

 21  57  75  רווח נקי המיוחס לבעלי מניות החברה

 51.5% 75.5% 112.7% תשואה להון    

 922  915  72  יתרה ממוצעת של נכסים 

 522  511  76  (7סיכון )יתרה ממוצעת של נכסי 

 615  777  267  יתרה ממוצעת של התחייבויות
 

 .517-571כפי שחושבו לצורך הלימות הון, עפ"י הוראות ניהול בנקאי תקין מס'  -נכסי סיכון  (7)
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 של החברה מידע על בסיס נתונים נומינליים היסטוריים לצרכי מס  - 40ביאור 
 

 :מאזן א.
 
 

 

 בדצמבר 10ליום 

 

4102 4101 

 

 במיליוני ש"ח 

 *915  0,110  סך כל הנכסים

 *269  846  סך כל ההתחייבויות

 527  075  הון המיוחס לבעלי המניות

   
 

 * סווג מחדש.
 
 
 

 :רווח והפסד ב.

 

 בדצמבר 10 שנסתיימה ביום לשנה

 

4102 4101 4104 

 

 במיליוני ש"ח 

 21  27  12  רווח נקי
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


