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  לשלושת "( "MAX"החברה" או "הקבוצה" או  -בע"מ )להלן  הדוחות הכספיים המאוחדים הבלתי מבוקרים של מקס איט פיננסים

. דוחות כספיים  2020  במאי  27ביום  החברה שהתקיימה    הדירקטוריון שלאושרו בישיבת    2020  במרס  31החודשים שהסתיימו ביום  

והם ערוכים בהתאם  2019בדצמבר  31ם המבוקרים ליום אלו נערכו על פי אותם כללי חשבונאות לפיהם נערכו הדוחות הכספיי 

 קים. להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנ

 מידע צופה פני עתיד

עשוי להכיל, בנוסף לנתונים המתייחסים לעבר, גם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  בא להלן של החברה המו התקופתיהדוח 

. מידע צופה פני עתיד, ככל שנכלל, מבוסס, בין השאר, על הערכות והנחות של הנהלת החברה ועל  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

ות בענף, שינויים חשבונאיים  חקיקה ורגולציה, תחר בארץ ובעולם, להוראותואחרות ות להתפתחויות כלכליות תחזיות הקשור

התפתחויות טכנולוגיות. על אף שהחברה סבורה שהנחותיה סבירות נכון למועד הדוח, הרי שאינן ודאיות מטבען ויתכן  לומיסויים ו

 .המתבקשת על כן, קוראי הדוח צריכים להתייחס למידע זה בזהירותשבפועל התוצאות יהיו שונות מהותית מאלו שנחזו, ו 

 סקירה כללית, יעדים ואסטרטגיה

 תיאור עסקי החברה

MAX  מתן פתרונות תשלום ומוצרים פיננסיים, לרבות אשראי ללקוחות פרטיים  ב , וכןתפעול כרטיסי חיובו בהנפקה, סליקהעוסקת

חלק מהשירותים למחזיקי   .2000במאי  15והחלה את פעילותה העסקית ביום  2000בפברואר  15ביום הוקמה החברה  .ועסקיים

 .נכיונות בע"מ ומקס איטפקדונות בע"מ  מקס איטאשראים בע"מ, מקס איט חברות הבנות: ה  כרטיס ולבתי עסק ניתנים באמצעות

גיד  (, תא"WPI"  -)להלן    .Warburg Pincus Financial Holdings (Israel), Ltd, החברה מוחזקת על ידי  2019בפברואר    25החל מיום  

 -להלן בנק לאומי לישראל בע"מ ) תבשליט  תהיהי   עד מועד זה החברה"הקרן"(.   -)להלן  Warburg Pincusשליטת קרן ההשקעות ב

הוחזקה על ידי   20%ר של יתרת הון המניות בשיעו ו  מהון המניות של החברה 80% שהחזיק (או "הבנק" "בנק לאומי" או "לאומי"

  מיליארד דולר 54 -, הקרן מנהלת נכסים בהיקף של כWarburg Pincusידי  ע שנמסר עלבהתאם למיד  קבוצת עזריאלי בע"מ.

מוחזקת  WPI בחברות שעוסקות בתחום התשלומים. לרבותגופים פיננסים שונים,  120 -ביותר מ מיליארד דולר  15 -כוהשקיעה 

 (. 4.7%( ואלייד החזקות בע"מ )9.5%כלל ביטוח ) (, קבוצת9.5%(, קבוצת מנורה מבטחים )71.1%בעיקר על ידי הקרן )

מערכת של חוקים, כפופה לשל החברה פעילותה  בהתאם לכך בהתאם לחוק. רישיון סליקה קבוע ובעלתכ"סולק" החברה מוגדרת 

שניתן לחברה, הותר לה, בין  רישיון הסליקה מסגרת ב "המפקח"(. -להלן הוראות והנחיות של המפקח על הבנקים )לווים ותקנות ו צ

הגישה החברה לרשות שוק ההון, ביטוח  2019באוגוסט  4ביום לעסוק בפעילות ביטוח בכפוף לקבלת רישיון על פי כל דין.  יתר,ה

 רישיון סוכן ביטוח תאגיד. וחיסכון בקשה לקבלת 

נמצא כי  יחידת הפיקוח על מערכות התשלומים בבנק ישראל הודיעה לחברה כי בתום בדיקת פניית החברה,  2020במאי  1ביום 

נדרש לצורך זיהוי החברה בפעילותה במערכות התשלומים השונות  ה  , ת המידה הנדרשים לקבלת קוד זיהויהיא עומדת בתנאים ואמו 

ר לה לספק מספרי חשבון ללקוחותיה. בהתאם, יחידת שירותי בנקאות וכספים באגף החשבות בבנק ישראל הקצתה  ועל מנת לאפש

 (. 01יחודי )יהוי יקוד ז  2020במאי  13 לחברה ביום

 .יציבה התחזית הדירוג , וכן את  -ilAAשל מעלות את דירוג החברה ברמה  S&Pאישררה סוכנות הדירוג   2020במאי   12ביום 
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 גפת הקורונהמ

  . וביניהן ישראל התפשט למספר רב של מדינות ,2019בשלהי שנת לראשונה בסין אשר הופיע  ,(COVID-19)נגיף הקורונה 

ועל מנת לבלום את התפשטותו החלו ממשלת ישראל ומשרד   2020ל החלה לקראת סוף חודש פברואר נגיף בישראהתפשטות ה

הבריאות לנקוט בצעדים חריגים ובכללם, הסגר ביתי וריחוק חברתי, סגירת מוסדות החינוך והקניונים, ביטול אירועים שונים והגבלת 

במספר הטיסות לישראל ומחוצה לה. צעדים אלו גרמו לעצירה    ום משמעותיהאפשר וצמצ התקהלויות, מעבר לעבודה מרחוק במידת  

 מהירה ומשמעותית של הפעילות הכלכלית במשק. 

כלכליות בישראל ובעולם. צעדי המניעה שננקטו, כאמור לעיל, הובילו למשבר כלכלי  -להתפשטות מגפת הקורונה השלכות מאקרו

ותית בפעילות העסקית במשק, מקומות עבודה רבים נסגרו ושיעור  ירידה משמע נה"(. חלה "משבר הקורו -ריאלי בישראל )להלן 

במהלך חודש אפריל. במקביל, משרד האוצר   20% -טרום המשבר ליותר מ 4% -האבטלה במשק עלה בצורה דרמטית, מפחות מ

על המגזר העסקי ועל  וכלוסייה, להקל על האקונבנציונאליים במטרה - ובנק ישראל הפעילו )ומפעילים נכון למועד הדוח( כלים בלתי

 השווקים הפיננסים. 

 

 העסקית של החברה השפעות על הפעילות 

חוותה החל מאמצע חודש מרס ועד סוף חודש אפריל    ,כחברה מובילה בתחום ההנפקה והסליקה  ,MAXכתוצאה ממשבר הקורונה,  

התעופה ענפי עיקר הקיטון נבע מ  .ה אשתקדבהשוואה לתקופה המקביל  במחזורי ההנפקה והסליקה 30-40% -של כקיטון  2020

  3% -ירד בכ , מחזור ההנפקה2020. ברבעון הראשון של שנת והלבשה והנעלה ותיירות, פנאי ובידור )לרבות מסעדות ובתי קפה(

מרס, כאשר בלטה  לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזאת כתוצאה מהקיטון המשמעותי במחזור במחצית השנייה של חודש 

נמשכה גם בחודש אפריל, כאשר בחודש מאי, עם הקלות  במחזורי ההנפקה והסליקה  ת הקיטון  החדה בעסקאות חו"ל. מגמ הירידה  

 משמעותיות בהנחיות הממשלה ומשרד הבריאות, ניכרת התאוששות מהירה.  

ת עסקאות חו"ל בחודש  לבת, עמלת סליקה ומעמלוהקיטון בהיקפי הפעילות, כאמור לעיל, הוביל לירידה בהכנסות החברה מעמלה צו

פעילות  י החברה כתוצאה משילוב של קיטון ב חל קיטון במתן הלוואות לכל מטרה על יד בתקופת המשבר בנוסף, . 2020ס מר 

 הפרטית הנלווית אליה ומדיניות ניהול הסיכון של החברה.  בצריכההכלכלית במשק והירידה 

החברה הקלות  ציעה מ ,ת המשבר בצורה הטובה ביותרוח אלצל של החברה  והעסקיים הפרטיים יהלאפשר ללקוחותבמטרה 

הפתרונות הללו נבחנים ומבוצעים בגישה . בנושא בהלימה להנחיות בנק ישראלאשר הינם  להתמודדות עם המצב, פתרונותו

שלומים. היקף ופריסת עסקאות לתתשלומי הלוואות מועדי דחיית , פריסת הלוואותפתרונות אלו כוללים, בין היתר, מבוססת סיכון. 

ונכון   2020במרס  31ליום  שנפרסונו נמוך והיקף החובות י תנאי האשראי ה לפריסה מחדש שלשפנו בבקשה הלקוחות הפרטיים 

כון למועד נ ו ש"חמיליון  25 -חובות מסחריים בסך של כ נדחו ונפרסו מחדש 2020במרס  31הדוח אינו מהותי. ליום  אישור למועד

 הניתנ  הלוואות לבתי עסקבגין    םתשלו מועדי ה  דחיית  ש"ח.מיליון    108  -כמסחריים בסך של    חובות  ו מחדשנדחו ונפרס הדוח    אישור

 נם חובות תקינים. יעיקר החובות ה, כאשר חודשים 1-3לתקופות של 

ניטור מוקפד של תיק האשראי במטרה לאתר מוקדי סיכון וכן ביצעה מספר מהלכים החברה מבצעת , במקביל למהלכים אלו

 .במסגרת ניהול סיכון האשראי הפחתת החשיפותל
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 הפסדי האשראי של החברה השפעות על 

בצריכה הפרטית אבטלה ופגיעה הבגידול בשיעור   היתרבין   יםבעולם, המתבטא בישראל והקורונה והשלכותיו על הכלכלה  למשבר

 אי שהועמד ללקוחותיה הפרטיים והעסקיים. העסקית במשק, השפעה על הפעילות העסקית של החברה ועל סיכון האשר בפעילות  ו

כנזקים בפועל אלא בגידול  2020לשנת  טרם באו לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הראשוןעל הפסדי האשראי  המשבר השלכות

במהלך הרבעון הראשון של  גדלו באופן מתון יצוין כי מדדי סיכון האשראי  .אי בגין סיכון האשראי שגדלבהפרשות להפסדי אשר 

 שינוי מהותי לעומת המצב טרום המשבר. ה, כאשר גם במחיקות לא נצפההשנ

הערכת  , הריאלי עדיין בעיצומו וקשה להעריך את אורכו ומידת הפגיעה בלקוחות הפרטיים והעסקיים של החברה המשברהיות ו

ר המפקח על  ם לחוז . בהתא וודאות משמעותית- כרוכה באי הפרטי והעסקי של החברה הפסדי האשראי הצפויים בתיק האשראי

ציבור בעקבות אירוע נגיף הקורונה, ותוך הפעלת שיקול דעת העוסק בטיפול בחובות ודיווח ל ,2020באפריל  21הבנקים מיום 

על סיכויי הגבייה ויכולות ההחזר  המשבר החברה את השפעת , העריכה למועד עריכת הדוחות הכספיים כל המידע הזמיןת ובחינ 

ההוצאות להפסדי אשראי סך    את ההפרשות להפסדי אשראי.  , באופן משמעותי,והעסקיים והגדילה בהתאםשל לקוחותיה הפרטיים  

  אי . לאור אשתקדבתקופה המקבילה  ש"חמיליון  31 -כבהשוואה ל  ש"ח,מיליון  70 -בכ 2020 ברבעון הראשון לשנתהסתכמו 

ראיה  כלכלי ותוך - בעקבות הרעת המצב המאקרו יםלשקף את האומדן הטוב ביותר של הפסדי האשראי הצפוי והחובה ודאות וה

 - בקשר עם לקוחות פרטיים ובתי עסק )להלן בגין ההתאמות האיכותיות  ההפרשותאת בהתאם החברה הגדילה  צופה פני עתיד,

על סיכויי הגבייה   המשברשפעת הנקבעו בהתבסס על תרחישים והערכות של בהפרשות לעיל ההתאמות  ."ההפרשה הנוספת"(

תוך הפעלת שיקול דעת ובחינת כל המידע הזמין למועד עריכת   של החברה, םה הפרטיים והעסקייולות ההחזר של לקוחותיויכ

מידע נוסף לגבי סיכויי הגביה של לווים, אומדני ההשפעה   לרשות החברהלאורך זמן, ככל שיעמדו  הדוחות הכספיים ואישורם.

 . יותאמו למידע הנוסף

עמד    2020ברבעון הראשון לשנת  ת של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  די אשראי מהיתרה הממוצעשיעור ההוצאות בגין הפס 

ההפרשה  בנטרול  .2019בכל שנת  1.06%בתקופה המקבילה אשתקד ולעומת  0.93%לעומת  ,)במונחים שנתיים( 1.25% על

 . 0.94%על    2020ת עומד ברבעון הראשון לשנ , שיעור זה היה הקורונהמשבר בגין השפעת הנוספת 

ליום שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

ה  בנטרול ההפרש  .2019בדצמבר    31ליום    1.52%ולעומת    2019במרס    31ליום    1.41%לעומת    ,1.94%  עמד על  2020  במרס  31

 . 1.62%על  2020 במרס 31 ליוםהיה עומד זה  שיעור, הקורונה ברמש הנוספת בגין השפעת 

 

 סיכון הנזילות וסיכון השוק של החברה השפעות על 

לא רק  מהותיות השפעות לגרור  עלולה  התמשכותו אשר" מתפתח אירוע" הדוח, משבר הקורונה הינו למועד  נכון, החברה הערכתל

ודאות  ו- אירוע זה מאופיין באי. לפרק זמן שאינו בהכרח קצר, ובעולם בארץם השווקים הפיננסי  עלעל הכלכלה הריאלית אלא גם 

 שוק. ה סיכוני על אשר משפיעה הן על סיכון הנזילות, ובמידה פחותה יחסית לחברה, 

 הפנימיים ניהול סיכון הנזילות  מדיניות לספי מעבר הנזילות את כריתבאופן משמעותי  פעלה להגדיל החברה, המשברתחילת  עם

הקפידה ליישם  אף  החברה    .העסקית והתפעולית שלה לאורך תקופת המשברבפעילות  ביציבות החברה ובמטרה לתמוך  זאת    ה,של

עיקר בקשר  ב כך שחשיפת השוק צומצמה ביחס לחשיפות העיקריות,  ,מערכי ניהול וגידור של חשיפות שוק בהתאם למדיניות

  המט"ח.הריבית ו חשיפת ל

שהמשבר יימשך ואף יעמיק, וככול שהשווקים יחוו התדרדרות נוספת כפי שאירע בחודש מרס  ל ככ, החברה להערכת ,עם זאת

-שעלות מקורות המימון הבנקאיים והחוץ כךללווים שונים, ביניהם החברה,  אשראיה  תנאייקשיחו את  הבנקים, ייתכן כי 2020

נכון כי בעלויות המימון שלה ו משמעותילא חוותה גידול יצוין כי עד כה החברה  .של החברה יתייקרו, אף באופן משמעותינקאיים ב

 . או שינויים מהותיים בעלות המקורותנזילות   קשיי הצופ אינה  החברה, למועד הדוח
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  המשכיות עסקית 

במסגרת המגבלות הנגזרות מהוראות  וזאת החברה פועלת להבטחת המשכיות עסקית כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה 

  פונקציונליות מעובדי החברה עברו לעבוד מהבית, תוך    70%  -, כ2020. במסגרת זו, במהלך חודש מרס  ד הבריאותהממשלה ומשר 

ביניהם נציגי מוקדי השירות, חלה עליה מסוימת בזמני  מהבית,ודה הסטה של מרבית מעובדי החברה לעב העקב כמעט מלאה. 

עם   ירידה בזמינות מערכות החיבור מרחוק.בין היתר מנובעת  רשאההמתנה בכלל המוקדים, ביחס לפעילות החברה בימי שגרה, 

נכסים הדיגיטליים וערוצי  בשירותים הניתנים ללקוחות החברה, וכן החברה פועלת בזמינות מלאה של ה יםלא בוצעו שינויזאת, 

   השירות ללקוחות.

נועד לתמוך בפעילות הציוד  ידע ובגין רכישתעלויות לא מהותיות, בעיקר בחיזוק אבטחת המחברה במהלך משבר הקורונה נוצרו ל 

 . העובדים אשר הוסטו לעבודה מהבית

הליכי העבודה, שינויי  נובעת משינויים בתההשפעה העיקרית של הסדר העבודה מרחוק, הינה בהיבטי אבטחת מידע, אשר 

התאימה את הבקרות  ה בר הח בתקופה זו,  ובעקבות שימוש של מרבית העובדים במחשבים הפרטיים הביתיים. ארכיטקטורה

 בהיבטים אלו.  הנדרשות

הבחינות המהותיות    החברה המשיכה לקיים בקרות ונהלים על הגילוי והדיווח הכספי על מנת להבטיח שהינו משקף באופן נאות, מכל

 . זה בדוחהמוצג  מצבה הכספיאת 

נזקקות ובמתן תרומות לעמותות שונות   בתקופת המשבר הגבירה החברה את תרומתה לקהילה באמצעות סיוע כספי לאוכלוסיות

   לרכישת ציוד מציל חיים.

 

 והתמודדות עם השלכותיו  המשבר ניהול

  ועל  המשק  על  ההשלכות  בחינתניהול המשבר, ל ל  בחברה   םי ייעודי  צוותים  הוקמו,  מדינות  למספר  הנגיף  התפשטות  על  הדיווחים  עם

 צוותי המשבר הוקמו, בין היתר,  .יתר באמצעות צעדי חיסכון והתייעלותוכן להתמודדות עם השלכות אלו, בין ה  החברה פעילויות

  הגורמים  מול קשרה לו הילנ ו  הטמונים במשבר ובהשלכותיומנויות האיומים וההזד  ,לבחינת האסטרטגיה העסקית של החברה

. בתקופת המשבר המשק מצב לאור רגולציהשינויים נדרשים בהוראות ה לרכזלתכלל ו במטרה השונים והממשלתיים הרגולטוריים

  ועדת  הקיםהחברה  דירקטוריוןבנוסף,  .לישראל והגעתה ההתפשטות החמרת עם גברה  המשבר צוותי של ההתכנסות תדירות

  יה פעילויותתמונת המצב, השלכות המשבר והשפעתו על יציבות ונזילות החברה,  אחר לעקוב מטרתהש, המשבר לניהול משנה

 קריים וכן היערכותה של החברה למתן תגובה להשלכות והשפעות אלו בטווח הקצר והבינוני.עיה  והחשיפות  הסיכונים, השונות

  תוצאות   על  ההשלכות   את  ובחנה בקשר עם התפתחות המשבר    שונים  תרחישים  של  הערכה  ביצעה  החברהבמסגרת הצוותים הללו,  

עם השפעות המשבר בטווח הקצר והבינוני,   ותדד במקביל, החברה הכינה תכנית חסכון והתייעלות להתמו . שלה העסקית הפעילות

הכוללת עשרות צעדים שחלקם כבר ננקטו וחלקם נמצאים בביצוע, אשר יאפשרו למתן את הפגיעה בתוצאות העסקיות של החברה. 

  20% -ככאמור לעיל, , בתחילת המשבר על הציבור השונות גבלותטלת ההוה במשק לאור הירידה בפעילות העסקיתבמסגרת זו ו 

בתחילת חודש   מרביתם הוחזרו לעבודה, כאשר 2020ס מר מאמצע חודשהחל  ,חל"תל , מיעוטםבדי החברה הוצאו לחופשהעומ

 מאי.

עובדים קבועים  50 -, במהלך חודש מאי החליטה החברה לצמצם את מצבת כוח האדם שלה, כאשר כתבמסגרת צעדי התייעלו 

 ם עובדי של ובנוסף צומצמו עשרות משרות נוספות, ביניהן  ,ברהצי הקיים בח ההסכם הקיבוובניסיון יפרשו בהתאם לתנאים על פי 

 . 2020מיקור חוץ. הפרישה בפועל תתבצע החל מחודש יוני ב

לשינויים שחלים וכל זאת   מתאימה את הפעולות שבהן היא נוקטתהחברה ממשיכה לעקוב אחר ההנחיות ואחר מצב המשק, ו 

החברה החלה בתהליך הפקת  כמו כן,  על פעילותה ותוצאותיה העסקיות. הקורונה  ברש מאת השפעת  , ככל הניתן,לצמצם במטרה

רוב,  זה בטווח הקמעין  הישנות אירוע  מקרה של  בתהליך היערכות לקראת  נמצאת  הקורונה, ומניהול משבר  לקחים והסקת מסקנות  

 במידה ויתרחש. 
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 לאורך זמןמדדי ביצוע עיקריים מידע כספי תמציתי ו 

 

 

 

 במרס 31
2020 
 מדווח

במרס  31
2020 

בנטרול 
השפעה חד 

 ( 1)פעמית 

במרס  31
2019 
 מדווח

במרס  31
2019 

בנטרול 
השפעה חד 

 ( 2)פעמית 

בדצמבר  31
2019 
 מדווח

בדצמבר  31
2019 

בנטרול 
השפעה חד 

 ( 2)פעמית 

       %(  -מדדי ביצוע עיקריים )ב

 7.2% 4.7% 6.8% (2.2%)  -                  13.3% תשואה להון 

 0.8% 0.5% 0.9% (0.3%)  -                  1.4% תשואה לנכסים ממוצעים 

 12.4% 12.5% 12.5% 12.6% 10.2% 10.6% (3) 1יחס הון עצמי רובד 

 14.9% 15.0% 15.0% 15.1% 12.6% 13.0% יחס הון כולל 

 9.1% 9.1% 8.6% 8.7% 7.3% 7.6% (3)יחס המינוף 

נטרול  יחס יעילות תפעולית )ב
 78.0% 81.7% 78.5% 94.0% 77.5% 64.9% שראי(  הוצאות להפסדי א

נתונים עיקריים מדוח רווח  
והפסד לתקופת הדיווח )במיליוני 

       ש"ח( 

  110              72               28                (10)            -                   47              רווח נקי 

אזן, לסוף  קריים מהמ נתונים עי
       תקופת הדיווח )במיליוני ש"ח( 

  13,578        13,590       14,215        14,227       14,003        14,018      סך כל הנכסים 

  12,088        12,088       12,752        12,752       12,781        12,719      סך כל ההתחייבויות 

  1,490          1,502         1,463          1,475         1,252          1,299        הון 

 -מדדי איכות אשראי עיקריים )ב 
)%       

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי 
פעילות אשראי בגין חייבים בגין 

בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים  
 1.52% 1.52% 1.41% 1.41% 1.94% 1.94% בגין פעילות כרטיסי אשראי 

שיעור יתרת חייבים פגומים בגין 
פעילות בכרטיסי אשראי מיתרת 

החייבים בגין פעילות בכרטיסי 
 0.58% 0.58% 0.47% 0.47% 0.62% 0.62% אשראי 

חייבים שיעור המחיקות נטו בגין 
בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

מהיתרה הממוצעת של חייבים 
 0.79% 0.79% 0.60% 0.60% 0.87% 0.87% בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 
 

 
 .האחזקה בשופרסל פיננסיםרווח הון ממימוש  (1)

  .WPI -למכירה לעובדי החברה בעקבות השלמת מכירת החברה  מענק (2)

בנושא "יחס  218, בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין בנושא "מדידה והלימות ההון" 201-211חושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר מ (3)

 .2016ביוני  1בנושא "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום  472ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  "נוף מי
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 האסטרטגיה העסקית של החברה

וח הכספי לשנת  (, על כן יש לקרוא את הפרק בהמשך לכתוב בד18-20)עמודים  2019פרק זה נכתב בפירוט בדוח הכספי לשנת 

2019 . 

החברה מקדישה זמן ומשאבים רבים לתכנון אסטרטגי אשר הולם את האתגרים והשינויים הרבים בעולם הבנקאות בכלל, ובתחום  

ית בה היא  התשלומים, כרטיסי האשראי והאשראי בפרט. האסטרטגיה העסקית של החברה נקבעת בהתחשב בסביבה העסק

יים רגולטוריים, שינויים בסביבה התחרותית,  גורמים מרכזיים בעלי קצב שינוי מואץ: שינופועלת. סביבה זו מושפעת מארבעה 

 התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בהתנהגותו של הצרכן. 

  ים הרגולטורים בפעילות ההנפקההחברה שוקדת על פיתוח קווי עסקים ומנועי צמיחה נוספים, וזאת לאור שחיקת הרווחיות והשינוי

החברה ממשיכה בפיתוח מאמצי הליבה שלה הכוללים השקעה נרחבת בעולמות הדיגיטל, יצירת שיתופי פעולה  וסף,. בנ והסליקה

ויצירת שיתופי פעולה מבוססי טכנולוגיה, וכל זאת על מנת להרחיב את הצעת הערך ללקוחות   Fintech -עם חברות מעולמות ה

ליישם, כל העת, מאמצי התייעלות, אשר מבוססים,   מחויבתלו, החברה  ל את השינויים בזירת התחרות. בצד מאמצים אהחברה ולנצ

 בחלקם, על מיכון תהליכים בחברה.  

החברה רשאית לעסוק בתחומי עיסוק שלא הותרו לה  ובהתאם לרישיון הסליקה של החברה, יצוין כי החל ממועד מכירת החברה, 

החברה, כגון  אשר יכולים להוות מקור הכנסה משמעותי עבורכללו בתוכנית האסטרטגית של החברה כתחומים עד היום, ואשר נ

 ביטוח וחיסכון, בכפוף לקבלת רישיון על פי כל דין.שיווק ומכירת מוצרי 

 

 תיאור תמציתי של הסיכונים העיקריים בחברה

MAX וסיכון נזילות. לסיכונים אלו   סיכון שוק ת סיכונים כגון: סיכון אשראי,פועלת במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטיל

נלווים סיכונים תפעוליים וסיכוני ציות הטבועים בפעילות העסקית. בשנים האחרונות, עם ההתפתחויות הטכנולוגיות, ניתן להבחין  

במטרות ארוכות   ם תנאי הכרחי לעמידהרואים בניהול סיכוני  MAX -בעליה משמעותית בחשיפה לסיכוני סייבר ואבטחת מידע. ב 

 ווח של החברה.הט

  וגילוי  3בנדבך  פרק סקירת סיכונים בדוח הדירקטוריון וההנהלה להלן ובדרישות גילוי המפורטות    לפרטים בדבר סיכוני החברה ראה

 חברה.ל הסיכונים באתר האינטרנט של הנוסף ע 

 

https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
https://www.leumi-card.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי

 1סקירה כלכלית בארץ ובעולם

, 5.0%  -בכ  2021ולצמוח במהלך שנת    6.3%  -בכ  2020בשנת    להתכווץצפוי  המשק הישראלי    IMF)לפי קרן המטבע הבינלאומית )

  הוא  2021שנת וב, 2020 בשנת 5.3% של בשיעור להתכווץ צפוי תוצרהש מעריכה העומת תחזית הצמיחה של בנק ישראל, ל זאת

הערכות אלו שונו לרעה בצורה משמעותית לאור משבר הקורונה וכעת כולן מציגות התכווצות בתוצר למול  .8.7% -ב לצמוח צפוי

 צמיחה בהערכות שפורסמו טרום המשבר.  

  2021ובשנת  3.0%תתכווץ בשיעור של  2020ית לשנת חה העולמכי הצמי רקע השפעות משבר הקורונה,על  ה,מעריכ IMF -ה

  -ו 5.9%שלילית בשיעור של  להיותהצמיחה בארה"ב ובאזור גוש האירו צפויה  2020בשנת  .5.0%תחזור לצמוח בשיעור של 

 . 4.7%ל בשיעור ש בארה"ב ובאזור גוש האירו  צפויה לחזור ולהיות חיובית הצמיחה 2021, ובשנת , בהתאמה7.5%

, 2020 של שנת מרץלבחינת מצב המשק כפי שהתפרסם על ידי בנק ישראל לחודש  2המדד המשולב משבר הקורונה הוביל לכך ש

 .למדי יציב בקצב עלייה של  שנים לאחר 0.06% -ירד ב

שים  החוד 12 -וב 0.4% -ב לצרכן המחירים מדד ירד השנה ומתחילת 2020 אפריל בחודש 0.3% -ב ירד לצרכן המחירים מדד

  .הממשלה קבעה אותו(  3% עד  1%) המחירים יציבות ליעד  מתחת מצוי זה שיעור .0.6% -ירד המדד ב האחרונים

  התחזית  בהודעת, בנוסף .0.1% של לרמה אחוז נקודות 0.15 -ב הריבית את להפחית 2020 אפרילב 6יום ב בנק ישראל החליט

, התחזית פי על, ישראל בנק ריבית" כי צוין, 2020 אפריל בחודש שפורסמה, ישראל בבנק המחקר חטיבת של כלכלית- המאקרו

  העשויים  הגורמים בין כי צוין כן כמו ."0%- 0.25% בתחום 2021 שנת ובסוף 0%-0.1% בתחום 2020 שנת בסוף לעמוד צפויה

 משום, במיוחד גבוהה ודאות באי מאופיינת הקרובה התקופה" יש להדגיש כי המקומית בסביבה שונות להתפתחויות להביא

  השפעותיו   משך  את  להעריך  קשה,  לפיכך.  ובמאפייניו  בהיקפו  תקדים  חסר   הינו  -  הקורונה  מגפת   רקע  על   -  והמקומי  העולמי  שהמשבר

  קודמים משברים  של בחינה באמצעות גובשו" הערכותיו כי ציין ישראל בנק העולמית סביבהל גם ביחס ."עוצמתן ואת הכלכליות

 . "זרים  וגופים  לאומיים-בין מוסדות שמגבשים התחזיות  אחר ומעקב

  מכרזי .  ובעולם  בארץ  דולרית  נזילות  מצוקת  רקע  על,  חריגה  תנודתיות  נרשמה  החליפין  במעמד החלטת הריבית, נמסר גם כי "בשער

 5.8% -וב האפקטיבי השער במונחי 3.4% -ב נחלש השקל התקופה ובסיכום, התנודתיות את מיתנו ישראל בנק שהפעיל ההחלף

 . "הדולר מול

 התפתחויות מהותיות בהכנסות, בהוצאות וברווח

  נגיף נגד התפשטות כ ננקטו  אשר לרעה כתוצאה מהשפעת צעדי המניעה הושפעו מהותית 2020של שנת  הרבעון הראשוןתוצאות 

, במגזר ההנפקה  חברההובילו להשפעה שלילית על היקפי הפעילות של ה על הפעילות הכלכלית בארץ ובעולם. צעדים אלו    הקורונה

יכולת ההחזר   עלהמשבר  להשפעה שלילית של להפסדי אשראי בעקבות הערכות החברה גבוהות הפרשותשל ולרישום  והסליקה,

  . 2020יה להיות השפעה מתמשכת על תוצאות החברה גם בהמשך שנת לקוחותיה הפרטיים והעסקיים. למשבר הקורונה צפו של 

 . לעילהקורונה" מגפת לפרטים נוספים ראה פרק "

, רווח הון ממימוש האחזקה בשופרסל  מאירוע בעל אופי חד פעמיהושפעו מהותית  2020תוצאות הרבעון הראשון של שנת כמו כן, 

 מיליון ש"ח נטו ממס. 47 -מס( וכמיליון ש"ח )לפני השפעת  61פיננסים בסך של 

  50בסך    מכירה לעובדי החברה תשלום מענק  ,אופי חד פעמיהושפעו מהותית מאירוע בעל    2019של שנת    הרבעון הראשוןתוצאות  

  .מבעלי המניות המוכרים . סכום המענק התקבל בחברהWPI -לקבות השלמת עסקת מכירת החברה בע מיליון ש"ח,

 

 

 ם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, קרן המטבע הבינלאומי.מקורות הנתונים לסקירה: פרסומי 1

אינדיקטורים  10לאבחון כיוון התפתחותה של הפעילות הריאלית בזמן אמת, והוא מחושב על סמך המדד המשולב לבחינת מצב המשק הוא אינדיקטור  2

 שונים. המדד מחושב בחטיבת המחקר של בנק ישראל אחת לחודש.
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  מיליון ש"ח בתקופה המקבילה  10בהשוואה להפסד של  מיליון ש"ח 47 -הסתכם ב 2020של שנת  ברבעון הראשוןהמדווח  הרווח

לרווח  בהשוואה  ,  באיזון  2020, החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת  החד פעמיות שתוארו לעילהשפעות  הבנטרול    .אשתקד

  .בתקופה המקבילה אשתקדמיליון ש"ח  28 בסך

ון  ש"ח לעומת הפסד בסיסי ומדולל למניה ברבע  0.19 -הסתכם ב 2020של שנת  ברבעון הראשוןי והמדולל למניה הבסיס הרווח

  2020בנטרול השפעות חד פעמיות, החברה סיימה את הרבעון הראשון של שנת  ש"ח. 0.04 -שהסתכם ב  2019הראשון של שנת 

 .תקופה המקבילה אשתקדב ש"ח  0.11 -בהשוואה ל, רווח נקי בסיסי ומדולל למניהללא 

מדווח בתקופה    שלילי  ןשיעור תשואה להובהשוואה ל  13.3%עמד על    2020של שנת    ברבעון הראשון שיעור התשואה להון המדווח

של שנת  ברבעון הראשון תשואה להוןבנטרול השפעות חד פעמיות, החברה לא הניבה  .(2.2%)המקבילה אשתקד, שעמד על 

 . בתקופה המקבילה אשתקד 6.8%תשואה להון של בהשוואה ל  ,2020

 להלן פירוט התפתחות ההכנסות:

 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 2020*מרס ב 31ביום 

 ₪ מיליוני 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 2019במרס  31ביום 

 ₪ מיליוני 
 השינוי

₪ מיליוני   
 השינוי

 באחוזים

 - (1) 316  315                   סך הכנסות החברה 

 (7%) (18) 245  227                   מזה: הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  

 17% 13 76  89                      מזה: הכנסות ריבית, נטו  

 

   .ממימוש האחזקה בשופרסל פיננסים  רווח הון -בנטרול השפעה חד פעמית  *

כוללות עמלות מנפיק, עמלות שירות בגין פעילות מחזיקי כרטיס ועמלות מעסקאות חו"ל וכן,   ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

משבר הקורונה והצעדים אשר ננקטו בארץ ובעולם  ות למנפיקים אחרים. תי עסק בניכוי עמלוהכנסות אחרות מב עמלות סליקה

לירידה , קיטון אשר הוביל 2020חודש מרס והסליקה של החברה החל מ במחזורי ההנפקה קיטון להתמודדות עימו הובילו ל

כמו כן, בהתאם למתווה   .חו"ל אותעסק ת ו סליקה ומעמל מעמלה צולבת, עמלת  2020בחודש מרס בהכנסות החברה משמעותית 

לפיה ירד שיעור העמלה הצולבת  2019בינואר  1הירידה בעמלה הצולבת )עמלת המנפיק(, ובהמשך להפחתה שבוצעה ביום 

 ון הפחתה זו הובילה גם היא לקיט .0.575% -ל 0.6% -הפחתה נוספת מ חלה 2020בינואר  1ביום , 0.6% -ל 0.7% -בישראל מ

 ידי גידול במרווח הסליקה.  על  בחלקו, אשר פוצה  אית בכרטיסי אשרהכנסות מעסקאו ב

 

משיפור  מגידול בהכנסות הריבית, ברוטו הנובע בעיקר  כתוצאה    2020ברבעון הראשון לשנת  גדלו    של החברה  נטוהכנסות הריבית,  

  ו חלקבקוזז    סק, אשרשראי לבתי עומגידול בא  האשראי לאנשים פרטיים  תיקשינוי בתמהיל  בשיעור הריבית הממוצעת וזאת בעקבות  

 י גידול בהוצאות המימון של החברה.על יד

 

 להלן התפתחות ההוצאות: 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 2020במרס  31ביום 

 ₪ מיליוני 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 2019*במרס  31ביום 

 ₪ מיליוני 
 השינוי

₪ מיליוני   
 השינוי

 באחוזים

 13% 35 279 314 סך הוצאות החברה 

 126% 39 31 70 מזה: הוצאות בגין הפסדי אשראי  

 8% 11 135 146 מזה: הוצאות תפעול 

 (27%) (16) 59 43 מזה: הוצאות מכירה ושיווק  

 - - 16 16 מזה: הוצאות הנהלה וכלליות  

 3% 1 38 39 מזה: הוצאות בגין תשלומים לבנקים  

 

 . WPI  -ל בעקבות השלמת עסקת מכירת החברה ה לעובדי החברה מכיר תשלום מענק -בנטרול השפעה חד פעמית  *
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מיליון ש"ח בתקופה   31 -בהשוואה למיליון ש"ח  70 -ב 2020הסתכמו ברבעון הראשון של שנת  הוצאות בגין הפסדי אשראי

בעולם,  אל ובישרהקורונה והשלכותיו האפשריות על הכלכלה    ממשבר  הושפעו מהותית כתוצאה . הפסדי האשראי  המקבילה אשתקד

תקופת המשבר, אשר טרם חלף ואשר צפוי להשפיע על  .אבטלה ופגיעה בפעילות העסקיתה בגידול בשיעור היתרת בין והמתבטא 

בהתאם לחוזר  .הפרטי והעסקי של החברה בהערכת הפסדי האשראי הצפויים בתיק האשראי אי ודאות תצר וי ,2020שנת המשך 

ל ירוע נגיף הקורונה, ותוך הפעלת שיקו העוסק בטיפול בחובות ודיווח לציבור בעקבות א   2020באפריל    21המפקח על הבנקים מיום  

על סיכויי הגבייה ויכולות  המשברהחברה את השפעת  , העריכהות הכספייםלמועד עריכת הדוח  כל המידע הזמין ת דעת ובחינ 

לאורך זמן, ככל שיעמוד לרשות החברה שראי.  ההחזר של לקוחותיה הפרטיים והעסקיים והגדילה בהתאם את ההפרשות להפסדי א 

  .יעודכנו בהתאםלווים, אומדני ההשפעה המידע נוסף לגבי סיכויי הגביה של 

כלכליות כגון עלייה במינוף  - , בין היתר, מהשפעות מאקרוההוצאות להפסדי אשראי מושפעותר הקורונה, מלבד השפעת משב 

והצפויה, אשר מחזקות את זכויותיו של החייב ביחס לזכויותיהם של הנושים ולכן האשראי הצרכני של משקי הבית והחקיקה הקיימת  

 ת הבעייתיים. גבייה של החברה ועל יתרת החובו משפיעה לרעה על יכולת ה

 אה מגידול בהוצאות השכר.גדלו בעיקר כתוצ  הוצאות התפעול

מהוצאות חד פעמיות  בעיקר כתוצאה  ביל אשתקד  הרבעון המק קטנו לעומת    2020ברבעון הראשון לשנת    הוצאות המכירה והשיווק

קיטון בהוצאות מבצעי  כמו כן, חל    .החברה במסגרת ההיפרדות מבנק לאומיל  ש מהלך מיתוג מחדש    בגין  2019שהיו לחברה בשנת  

  בעיקר מהשפעת משבר הקורונה על פעילות מחזיקי כרטיס האשראי של החברה.מתנות למחזיקי כרטיס אשראי, הנובע 

בגין פעילות הכרטיסים   בחלוקת ההכנסות  חלקו של בנק לאומימשמעותי ב כתוצאה מגידול  מחד    גדלו  ן תשלומים לבנקיםת בגיהוצאו

 ומאידך קטנו כתוצאה מהקיטון בפעילות ההנפקה בעקבות משבר הקורונה. הבנקאיים 

מיליון ש"ח, בהשוואה   1 -ב 2020 של שנת ברבעון הראשוןהסתכמה  ,תו חד פעמי  ותבנטרול השפע ,ההפרשה למיסים על הרווח

של   ברבעון הראשוןהמדווח הסתכמה  הרווחמיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. ההפרשה למסים על  11להפרשה למיסים של 

                                                                                          .ש"ח ליוןי מ 15 -ב 2020שנת 

בדומה לתקופה מקבילה אשתקד. בחברות הבנות שהינן מוסד   23.0%היה    2020של שנת    ברבעון הראשוןס הסטטוטורי  ר המ שיעו

  34.2%עמד על  2020של שנת  ברבעון הראשון, שיעור המס הסטטוטורי 1975-כספי כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

   בדומה לתקופה מקבילה אשתקד.
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 עילות בכרטיסי אשראינתונים כמותיים על פ

 הגדרות: 

 כרטיסים מונפקים תקינים בידי לקוחות, לא כולל חסומים ולא כולל כרטיסי מתנה נטענים. -כרטיסים תקפים 

 כרטיסים תקפים שביצעו לפחות עסקה אחת במהלך הרבעון האחרון.  -כרטיסים פעילים 

 ובניכוי ביטולי עסקאות. ומנים בארץ  החברה במהלך התקופה ללא משיכות מז  מחזור עסקאות שבוצע בכלל כרטיסי  -  מחזור הנפקה

 .יהםללקוחות  בנקיםבמשותף עם  מנפיקה   שהחברהכרטיסים  -כרטיסים בנקאיים 

כגון ארגונים    , בשיתוף פעולה עם גורמים עסקייםבחלקםללקוחות כל הבנקים,  מנפיקה    שהחברהכרטיסים    -כרטיסים חוץ בנקאיים  

 ים. ומועדונ

 

      )באלפים(:  2020במרס  31מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 

 

 כרטיסים 
 פעילים

 כרטיסים 
 סך הכל לא פעילים

 כרטיסים בנקאיים 
               

1,434  
                  

219  
               

1,653  

 כרטיסים חוץ בנקאיים 
                  

758  
                  

285  
               

1,043  

 סך הכל 
               

2,192  
                  

504  
               

2,696  

      )באלפים(: 2019בדצמבר  31מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 

 

 כרטיסים 
 פעילים

 כרטיסים 
 סך הכל לא פעילים

 כרטיסים בנקאיים 
               

1,434  
                  

209  
               

1,643  

 כרטיסים חוץ בנקאיים 
                  

749  
                  

268  
               

1,017  

 סך הכל 
               

2,183  
                  

477  
               

2,660  

      )באלפים(:  2019במרס  31מספר כרטיסי אשראי תקפים ליום 

 

 ים כרטיס
 פעילים

 כרטיסים 
 סך הכל לא פעילים

 כרטיסים בנקאיים 
               

1,416  
                  

217  
               

1,633  

 כרטיסים חוץ בנקאיים 
                  

669  
                  

270  
                  

939  

 סך הכל 
               

2,085  
                  

487  
               

2,572  

 

  מחזור עסקאות בגין כרטיסי אשראי תקפים )פעילים ולא פעילים( )במיליוני ש"ח(:

 

 
 לתקופה של שלושה חודשים

 2020 במרס 31שהסתיימה ביום 
  לתקופה של שלושה חודשים

 2019 במרס 31שהסתיימה ביום 
 31ביום   שהסתיימהלשנה 

 2019 בדצמבר

  64,196                15,750              14,393 איים כרטיסים בנק 

  22,114                4,806                5,558 כרטיסים חוץ בנקאיים 

  86,310                20,556              19,951 סך הכל 
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 וההתפתחויות של הנכסים, ההתחייבויות, ההון והלימות ההוןהמבנה 

  2019מיליון ש"ח בסוף שנת    13,590  -בהשוואה ל   ש"ח,מיליון    14,018  -ב  2020  במרס  31הסתכם ביום    MAXוחד של  המאזן המא

 .1% -של כ קיטון - 2019 במרס 31ש"ח ביום  מיליון 14,227 -ובהשוואה ל  3% -כשל  גידול -

 התפתחות סעיפי המאזן העיקריים:להלן 

 

 
 2020במרס  31

 ₪ מיליוני 
 2019בדצמבר  31

 ₪ מיליוני 
 2019במרס  31

 ₪ מיליוני 
 שינוי באחוזים

 2019מדצמבר 
 שינוי באחוזים

 2019  ממרס

 (2%) (6%) 12,702 13,187 12,431 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 4% (3%) 7,867 8,401 8,154 מזה: יתרת אשראי שאינו בערבות בנקים  

 3% - 5,418 5,600 5,595 מזה: יתרת אשראי לאנשים פרטיים   

 מזה: יתרת חייבים בגין כרטיסי אשראי  
 (14%) (10%) 4,441 4,223 3,817 בערבות בנקים ואחרים 

 7% 53% 4,092 2,864 4,377 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 (14%) (14%) 7,072 7,076 6,058 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  

 (14%) (14%) 6,077 6,108 5,226 מזה: התחייבות לבתי עסק   

 33% (4%)  1,315             1,818 1,745 אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים 

 

סוף הרבעון  לקראת במחזורי ההנפקה של החברה בעיקר מקיטון  ביתרה נבע  הקיטון - חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

  הקורונה. משברבעקבות השפעות  2020הראשון לשנת 

הגידול ביתרה לעומת סוף שנת . טבע ישראלי לא צמוד בריבית משתנהבמ  רובה של היתרה הינה - ם בנקאיים אשראי מתאגידי 

 משבר הקורונה.עם  ההנזילות של החברה כחלק מהתמודדות כריתמהגדלת בעיקר נובע  2019

ישראלי בע  פעילות הסליקה במט לבתי עסק במסגרת    רובה של היתרה הינה בגין התחייבויות  -  בגין פעילות בכרטיסי אשראיזכאים  

מקיטון במחזורי הסליקה של החברה  בעיקר ביתרה לעומת תקופות קודמות נבע הקיטון  שלושה חודשים. עדלא צמוד ונפרעת 

 הקורונה.  משברבעקבות השפעת  2020סוף הרבעון הראשון לשנת לקראת  

 - בהשוואה ל  ,2020  במרס  31מיליון ש"ח ליום    1,624בסך    היתרה מוצגת בניכוי יתרת ניכיון שוברים והקדמת תשלומים לבתי עסק

 . 1% -קיטון של כ - 2019 במרס 31ביום  1,633 -ובהשוואה ל ,5% -כשל  קיטון - 2019"ח בסוף שנת  מיליון ש 1,715

 ים מסוג עם מנגנון חוזי לספיגת הפסד יםהתחייבות נדח יכתבואגרות חוב הסעיף כולל  - אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

CoCo ,2כהון רובד  המוכר.   

 

   הסעיפים החוץ מאזניים:להלן פירוט התפתחות 

 

 

 2020במרס  31
 ₪ מיליוני 

 2019בדצמבר  31
 ₪ מיליוני 

 2019במרס  31
 ₪ מיליוני 

 שינוי באחוזים
 2019מדצמבר 

 שינוי באחוזים
 2019  ממרס

 יתרת מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי 
 11% 6% 25,586 26,902 28,454 שלא נוצלו 

 18% 7% 11,389 12,584 13,495 מזה: באחריות החברה 

 5% 4% 14,196 14,317 14,957 מזה: באחריות הבנקים 
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 והחברה  יעדי הלימות ההון שנקבעו על ידי בנק ישראל

ים בדוח הכספי השנתי האחרון  "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב", סולק שיתרת החייב  472לפי הוראות ניהול בנקאי תקין 

)מדידה והלימות הון(. על  201-211דרישת ההון עצמי תחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין  - מיליארד ש"ח  2שלו עולה על 

 .11.5% -ויחס ההון הכולל לא יפחת מ 8% -לא יפחת מ 1אף האמור בהוראות אלו, יחס הון עצמי רובד 

בצמיחת    לות העסקית הרב שנתית ובכלל זה תמיכהים הגלומים בפעילותה ונדרש לתמוך בפעיסיכונ בכל ה הון החברה נועד לתמוך  

קווי העסקים, כניסה לתחומי פעילות חדשים משיקים ומשלימים לפעילותה, ביצוע השקעות ועמידה בצרכי תזרים מזומנים כמקור 

 להרחבת הפעילות הפיננסית. 

נקודות    200  -הגבוה ב  1יחס הון עצמי רובד  יעד פנימי ל נקבע  אושרה על ידי הדירקטוריון  ר  ש אהחברה  תיאבון הסיכון של  מדיניות  ב

; ויעד פנימי ליחס הון  10%המזערי הנדרש על ידי המפקח כאמור לעיל, כלומר  1מעל יחס הון עצמי רובד  נקודות אחוז( 2) בסיס

 . 12.5%ר המפקח כאמור לעיל, כלוממזערי הנדרש על ידי מעל יחס הון כולל ה  )נקודת אחוז( נקודות בסיס 100 -כולל הגבוה ב

 . (ICAAP)  הסיכונים על פי תוצאות תהליך הערכת ההון הפנימי של החברהמדרישות ההון הנדרש לכיסוי  יעדים פנימיים אלו גבוהים  

תממשות של תרחיש  בנוסף, החברה מבצעת באופן שוטף ניתוח לעמידה בתרחיש קיצון והגדירה יעדים בהם תרצה לעמוד בעת ה 

 קיצון. 

 והלימות הון  הון

, קיטון  2019מיליון ש"ח בסוף שנת    1,502  -בהשוואה ל  מיליון ש"ח  1,299  -ב  2020במרס    31ביום  הסתכם    MAXון העצמי של  הה

בידנד . עיקר הקיטון בהון נובע מחלוקת די12% -, קיטון של כ2019במרס  31מיליון ש"ח ביום  1,475 -ובהשוואה ל 14% -של כ

כולל הון מניות   2020של שנת  הראשוןהעצמי בסוף הרבעון ההון  .2020הרבעון הראשון של שנת מיליון ש"ח במהלך  250בסך 

מיליון   21, הפסד כולל אחר מצטבר בסך מיליון ש"ח 83מיליון ש"ח, קרן הון בסך  355מיליון ש"ח, פרמיה על מניות בסך  26בסך 

 יון ש"ח. יל מ  856ויתרת עודפים בסך  ש"ח

  2019מיליון ש"ח בסוף שנת  1,800 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל  1,600  -ב 2020של שנת  הראשוןבעון הרוף ההון הכולל הסתכם בס 

 .2019 במרס 31מיליון ש"ח ביום  1,770 -ובהשוואה ל

ון עצמי חושב כיחס שבין סכום המ 1יחס הון עצמי רובד  יחסי הלימות ההון מחושבים כיחס שבין ההון לנכסי הסיכון המשוקללים.

 לנכסי הסיכון המשוקללים. יחס ההון הכולל מחושב כיחס שבין סכום ההון הכולל לנכסי הסיכון המשוקללים.  1בד רו

ובהשוואה    2019בסוף שנת    15.0%  -בהשוואה ל   ,13.0%בשיעור של    2020  במרס  31יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון הסתכם ביום  

  12.5% -ל שוואה, בה10.6%ל בשיעור ש  2020 במרס 31ביום  הסתכם 1רובד . יחס הון עצמי 2019 במרס 31ביום  15.1% -ל

 . 2019  במרס 31ביום  12.6% - ובהשוואה ל 2019בסוף שנת 

  במרס  31ביום  8.7% - ובהשוואה ל  2019בסוף שנת  9.1% - השוואה ל ב  7.6%הינו  2020 במרס 31יחס המינוף של החברה ליום 

2019 . 

 בדוחות הכספיים להלן.  5לפרטים נוספים בדבר ההנחיות הרגולטוריות בנושא הלימות ההון ויחס המינוף ראה ביאור 
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 )*(:  יחס הלימות ההון הכולל לרכיבי סיכון

 : )מיליוני ₪( להלן פירוט נכסי הסיכון ודרישות ההון בגינם

 

 

 סוגי חשיפות

במרס  31

2020 

 מבוקר(תי )בל

 סיכוןנכסי 

במרס  31

2020 

 )בלתי מבוקר(

 דרישות ההון

במרס  31

2019 

 )בלתי מבוקר(

 נכסי סיכון

במרס  31

2019 

 )בלתי מבוקר(

 דרישות ההון

בדצמבר  31

2019 

 )מבוקר(

 נכסי סיכון

בדצמבר  31

2019 

 )מבוקר(

 דרישות ההון

       גישה סטנדרטית -סיכוני אשראי 

  1,765         250              2,176         218                1,897       ים של תאגידים בנקאי 

                

203  

  744           של תאגידים  

                 

86            780                90            792  

                  

91  

  6,221         659              5,731         702                6,103       קמעונאיות ליחידים 

                

715  

  583           של עסקים קטנים 

                 

67            583                67            591  

                  

68  

  808           נכסים אחרים 

                 

93            423                49            537  

                  

62  

  9,906         1,115          9,693         1,166             10,135     סה"כ סיכון אשראי 

             

1,139  

  18             גישה סטנדרטית  -סיכון שוק 

                   

2               52                  6               24  

                     

3  

  2,084         230              2,002         245                2,129       גישה סטנדרטית -סיכון תפעולי 

                

240  

סך הכל נכסי סיכון ודרישות  

  12,282     ההון 

           

1,413       11,747          1,351       12,014  

             

1,382  

   1,800          1,770          1,600       בסיס ההון 

  15.0%  15.1%  13.0% יחס הון כולל 

  12.5%  12.6%  10.6% 1רובד יחס הון עצמי 

 

קים בנושא "סול  472ה והלימות ההון" ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין  בנושא "מדיד  201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר   *
  .2016ביוני  1וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום 
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 דיבידנד 

כפופה להוראות המפקח על הבנקים, לרבות עמידה במגבלות הלימות ההון המתחייבות מתוקף הוראות  חלוקת הדיבידנד בחברה 

, הקובע בין היתר, כי החברה רשאית לבצע חלוקה 1999-דיבידנד מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"טבאזל. חלוקת  

היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע  תוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את מ

 מועד פירעונן. 

  ש"ח למניה(. 2.5 -מיליון ש"ח )כ 250ך בס דיבידנד   שולם ,2020 בפברואר  20ביום 

. WPI -ל  החברה  מכירת  עסקת ש"ח למניה( כחלק מהשלמת  4 -מיליון ש"ח )כ 400שולם דיבידנד בסך  ,2019בפברואר  24ביום 

 למניה(.  חש" 0.57 -מיליון ש"ח )כ  57דיבידנד בסך  שולם ,2019 יביול  31ביום 

 מגזרי הפעילות בחברה

 ת הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:ישראל מגזר פעילו  בהתאם להוראות בנק

לעסקאות עם מגזרים עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בהוצאות )כולל הכנסות והוצאות  (1)

 אחרים בחברה(. 

ות בנוגע להקצאת משאבים למגזר  תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלט (2)

 והערכת ביצועיו. 

 קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. (3)

 פעילות החברה מתמקדת בשני מגזרי פעילות: הנפקה וסליקה.

   מגזר הנפקה

  פעילויות עבור שני סוגים עיקריים של לקוחות:ההנפקה מתמקד ב מגזר

לקוחותיהם   , עבורעם בנקיםשל כרטיסי אשראי  (Processing) הנפקה משותפת ותפעול הנפקה -פתרונות למוסדות פיננסים . 1

(B2B2C) . 

  פרטיים, כלומר  ומוצרים אחרים ישירות ללקוחות, אשראי צרכני חוץ בנקאיים מכירה ושיווק כרטיסי אשראי -לקוחות פרטיים . 2

 . באמצעות מועדונים משותפים לרבות ,(B2Cהצרכנים )

אשר משמשים כאמצעי תשלום ללקוחותיה    חיובמנפיקה כרטיסי  ו  ,הלוואותאשראי, לרבות  החברה מעמידה    במסגרת מגזר ההנפקה

ממחזיקי    MAXותגים אותם מנפיקה החברה. ההכנסות של  בתי העסק בארץ ובעולם המכבדים את המ ב  לעסקות ולמשיכת מזומנים

)כסולקות( ות כרטיסי האשראי ת מחברשנגבו )עמלה צולבת( הכרטיס נובעות מעמלות שנגבות ממחזיקי הכרטיס ועמלות מנפיק

ניתנו על ידי ש עסקאות ומוצרי אשראי בגיןריביות  מלקוחות החברהנגבות  ,. כמו כן)מסולקים בחו"ל( הארגונים הבינלאומייםמו

החברה. עמלות החברה הנגבות ממחזיקי הכרטיס כאמור, כפופות לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות( ומפוקחות על ידי  

   יקוח על הבנקים. החברה רשאית לעדכן את העמלות בכפוף ליידוע או לאישור הפיקוח על הבנקים, לפי העניין.הפ

"הבינלאומי"(.   -החלה החברה בהנפקת כרטיסי אשראי עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ )להלן    2020במהלך חודש מאי  

על ידי החברה המסדיר, בין היתר, מנגנוני חלוקת   אשראי ת כרטיסיהבינלאומי קיים הסכם לתפעול הנפק בין החברה לקבוצת 

ידי )דביט(, בנוסף לכרטיסי אשראי. תוקפו של ההסכם לחמש תמורה, חלוקת אחריות ונזקים וכן מנגנון להנפקת כרטיס חיוב מי 

  שנים, החל מיום הנפקת הכרטיס הראשון. ההסכם ניתן להארכה בהתאם לתנאים הקבועים בו.

   סליקהמגזר 

 במגזר זה כלולות הפעילויות הבאות: 

 הבטחת תשלום כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית העסק.  - שירותי סליקה .1

 שירותים נלווים ומוצרים משלימים לשירותי הסליקה.  . 2
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 , ניכיון שוברים והקדמת תשלומים. ם המוצעים לבתי העסק כגון: הלוואותמוצרים ושירותי  -פתרונות פיננסיים  .3

  להעמיד לגופים המממנים היכולים  החברהתצטרף נחתם הסכם עם החשב הכללי במשרד האוצר לפיו  2020אפריל ב  27ביום 

 משבר הקורונה.נה, לצורך סיוע לעסקים אשר נפגעו מ הלוואות במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדי

 רווחיות מגזרי הפעילות 

לצורך מדידת הרווחיות ותמיכה ניהולית בפעילות לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת בחלקה על הנחות  

 יסוד ואומדנים לפי הפירוט הבא:

 מגזרי הסליקה וההנפקה. ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי ל

 ת )שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים( מיוחסות באופן ספציפי.  ירות המשתנו ההוצאות היש

ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם לשימוש באומדנים ביחס להיקפי הפעילות של  

 המגזרים לפי הערכת ההנהלה.

 י אומדנים לפי הערכת ההנהלה.ההוצאות העקיפות נעשית גם היא על פהעמסתן של 

 בדוחות הכספיים.  7ראה ביאור  -לפירוט סעיפי ההכנסות וההוצאות במגזרי ההנפקה והסליקה 

 

 להלן פירוט התפתחות ההכנסות וההוצאות במגזר ההנפקה:

 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2020* במרס  31

 ₪ מיליוני 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2019* במרס  31

 ₪ מיליוני 
 השינוי

 ₪ מיליוני 
 השינוי

 באחוזים

 (2%) (5) 257 252 סך הכנסות 

 20% 13 65 78 מזה: הכנסות ריבית, נטו 

 6% 13 231 244 סך הוצאות 

 (75%) (15) 20 5 רווח נקי 

 

 להלן פירוט התפתחות ההכנסות וההוצאות במגזר הסליקה:
 

 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2020 במרס  31

 ₪ מיליוני 

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 
 2019* במרס  31

 ₪ מיליוני 
 השינוי

₪ מיליוני   
 השינוי

 באחוזים

 7% 4  59                      63 סך הכנסות 

 - -  11                      11 מזה: הכנסות ריבית, נטו 

 46% 22  48                      70 סך הוצאות 

 (163%) (13)  8                        (5) רווח נקי 

 

 בנטרול השפעה חד פעמית. *
 

ברווחיות מגזר ההנפקה ומגזר הסליקה לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובעת ממשבר  2020הקיטון ברבעון הראשון לשנת 

 הקורונה ובעיקר מהגידול בהפסדי האשראי כפי שתואר לעיל. 
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 פעילות חברה מוחזקת עיקרית

 בע"מ  אשראים מקס איט

מיליון ש"ח בסוף   5,638  -מיליון ש"ח, בהשוואה ל  5,620  -ב  2020של שנת    הראשוןברבעון    הסתכםבע"מ  אשראים    מקס איטמאזן  

 . 2019 במרס 31מיליון ש"ח ביום  5,399 -ובהשוואה ל 2019שנת 

בתקופה המקבילה מיליון ש"ח    12  -שוואה לש"ח, בהמיליון    2  -כב   2020של שנת    החודשים הראשונים  בשלושתהנקי הסתכם  הרווח  

 מגידול בהוצאות להפסדי אשראי בעקבות משבר הקורונה.נובע  אשראים בע"ממקס איט  הקיטון ברווחיות  אשתקד.

 466 -ובהשוואה ל 2019מיליון ש"ח בסוף שנת  494 -מיליון ש"ח, בהשוואה ל 496 -ב 2020במרס  31יום הסתכם ב העצמי ההון 

   .2019במרס  31ח ביום ון ש"מילי
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 סקירת הסיכונים

 תיאור כללי של הסיכונים ואופן ניהולם 

ים  . לסיכונ וסיכון נזילות סיכוני שוק החברה עוסקת במגוון רחב של פעילויות פיננסיות הכרוכות בנטילת סיכונים בהם: סיכון אשראי,

לווים סיכונים נוספים כגון, סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני סייבר, סיכוני ציות, סיכון אסטרטגי וסיכון מוניטין הטבועים בפעילות  אלו נ

אסטרטגיה של החברה ותנאי  העסקית. ניהול סיכונים מושכל ומעמיק המקיף את כל תחומי פעילותה של החברה, הינו חלק מה

 ה ארוכות הטווח.הכרחי לעמידה במטרותי

 .מגפת הקורונה בדוח הדירקטוריוןסקירה נוספת על השלכות וההשפעות של אירוע נגיף הקורונה על החברה, ניתן לראות בפרק 

 של החברה. באתר האינטרנטלמצוא ניתן  3הניתן בהתאם לדרישות הגילוי של נדבך  ,על הסיכונים  נוסף מידע

 חשופה החברה, והגדרתם:  םלן פירוט הסיכונים המהותיים אליה לה

 , כפי שסוכמו. יהלא יעמוד בהתחייבויותיו כלפ   החברה הסיכון שלווה, או צד נגדי, של - סיכון אשראי ▪

י בתנאי  בע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי עקב שינוסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנו - סיכון שוק ▪

   וסחורות(.השוק )שינוי ברמת מחירים בשווקים שונים, שיעורי ריבית, שער חליפין, אינפלציה, מחירי מניות 

 . הלספק את צרכי נזילות ההנובע מאי יכולת הוליציבות  חברההסיכון לרווחי ה  - סיכון נזילות ▪

ד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים להפס  סיכון - סיכון תפעולי ▪

 (. reputationalון אסטרטגי וסיכון תדמיתי )חיצוניים. הגדרה זו כוללת סיכון משפטי, אך אינה כוללת סיכ

ב ברמת סבירותו וחומרת השלכותיו. פוטנציאל לנזק שנובע מהתרחשות אירוע סייבר, בהתחש  -  סיכון אבטחת מידע וסייבר ▪

 Imbeddedו אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות תשתיות משובצות מחשב )אירוע סייבר הינ 

system) ידי, או מטעם, יריבים )חיצוניים או פנימיים לחברה( אשר עלולה לגרום להתממשות סיכון סייבר. -על 

ת החברה אשר אינה תואמת הוראת חקיקה )ראשית או משנית(, הוראות והנחיות רשויות בע מפעילו סיכון הנו  -   סיכון משפטי ▪

מתנהלים נגד החברה. בנוסף, מוגדר סיכון משפטי כחוות מוסמכות, פסיקה תקדימית, וכן סיכון הנובע מהליכים משפטיים ה

ו/או אי מתן הנחיות מתאימות עקב שינויים  דעת משפטית לקויה לרבות, עריכת הסכמים שאינם מגנים על זכויות  החברה

 בחקיקה ובפסיקה. 

  ה עלול החברהמיתי, אשר הסיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית,  להפסד פיננסי מהותי, או לנזק תד  - סיכון ציות ▪

 את הוראות הציות.   מתמקיי  היאלספוג כתוצאה מכך שאין 

 כלל זה חקיקה של גופים רגולטוריים שונים. ת רגולציה עתידית צפויה וב הסיכון להפסד כתוצאה מהשפע  -סיכון רגולטורי  ▪

הסיכון לפגיעה ברווחים, בהון, במוניטין או במעמד החברה כתוצאה מהחלטות עסקיות שגוית, מיישום  -סיכון אסטרטגי  ▪

 רגולטוריים וטכנולוגיים.  בלתי נאות של החלטות או מהעדר תגובה לשינויים ענפיים, כלכליים,

הפוטנציאל שפרסום שלילי, שמועות בשוק או תפישה ציבורית, המתייחסים לדרכי פעולתה של החברה, יגרמו    -  סיכון מוניטין ▪

 לירידה בבסיס הלקוחות או יגררו עלויות משפטיות גבוהות או ירידה בהכנסות.  

כלכלית בארץ -ם מהרעת הסביבה המאקרוכלכלי הינו סיכון להכנסות ולהון החברה הנובעי-מאקרו  סיכון  -כלכלי  -סיכון מאקרו ▪

 ובעולם.  

  

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 אשראי  ןסיכו

לא יעמוד בהתחייבויותיו   החברהבנושא ניהול סיכוני אשראי, הסיכון מוגדר כסיכון שלווה, או צד נגדי, של  311בהתאם להוראה 

 , כפי שסוכמו. הכלפי

 ניהול סיכון האשראי 

  ברה, באמצעות ה להשיא את התשואה המותאמת לתיאבון הסיכון של הח, מטרת ניהול סיכוני האשראי הינ311בהתאם להוראה 

 שמירה על כך שחשיפת סיכון האשראי הינה בהתאמה למדיניות החברה בנושא.  

מגפת הקורונה בדוח  סקירה נוספת על השלכות וההשפעות של אירוע נגיף הקורונה על סיכון האשראי, ניתן לראות בפרק 

 . הדירקטוריון

 י מדיניות האשרא

החברה פועלת עפ"י מדיניות אשראי, המאושרת אחת לשנה על ידי הדירקטוריון ומהווה את אחד הנדבכים המרכזיים לביטוי של 

אסטרטגית האשראי ותיאבון הסיכון של החברה. מדיניות סיכוני אשראי קובעת, בין היתר, את העקרונות למתן אשראי, לרבות קווים  

קמעונאי, אופן הבקרה וניהול סיכוני האשראי ומגבלות למתן אשראי, וזאת במטרה להפחית את ה  מנחים לאופן שיווק ייזום האשראי

 סיכון האשראי בתיק. 

מדיניות האשראי משמשת כמסגרת לקביעת נהלים לזיהוי, מדידה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר סיכון האשראי ונגזרת מאסטרטגית  

 הסיכון של החברה. ן סיכון האשראי שהחברה קבעה לעצמה, הנגזרת מתאבו

מקס, כחברה מובילה בתחומה, פיתחה מערך פעולה מקצועי לניהול סיכונים מושכל ויעיל של פעילויות עסקיות בתחום האשראי, 

 בהתאמה לצרכי הלקוחות.

 חיתום ממודל 

סרגל רמות   יםמרבית האשראי שניתן בחברה מבוצע באמצעות תהליך חיתום ממודל המבוסס על מודלי דרוג סטטיסטיים הכולל

 דירוג שונות ודירוג נוסף במקרה של כשל, בשילוב עם חוקה עסקית. 

ההחלטה לגבי גובה האשראי ושיעור הריבית שנקבעת ללקוח הינה על פי המודל, ובשילוב של חוקים עסקיים, המהווים נדבך נוסף  

 לבחינת רמת הסיכון. 

ים להצביע על התפתחויות שליליות שחלו במצבו הפיננסי של הלקוח  ולהמודלים נשענים על מקורות מידע פנימיים וחיצוניים העל

 כגון: החזרי חיוב, חריגה ממסגרת והתראות ממקורות מידע חיצוניים.

החברה מפתחת ומשכללת את המודלים בהתאם לנדרש ובנוסף מבצעת להם תיקוף תקופתי בלתי תלוי, בהתאם לפרקטיקה  

שבכל עת ניתן יהיה לאמוד בצורה מהימנה את רמת הסיכון המשתקפת מכלל הלקוחות ך  מקובלת ובהתאם להנחיות בנק ישראל, כ

 בתיק האשראי.  

 החברה מנהלת מודל חיתום אשראי עבור לקוחות חדשים ומודל חיתום נפרד עבור לקוחות קיימים: 

דשים, באמצעותו נקבעים ח  מודל סטטיסטי, שקובע את דירוג סיכון הלקוח עבור לקוחות -( AS) Application Scoringמודל  ▪

 זכאות ותנאי האשראי )מסגרת וריבית(. 

 

מודל סטטיסטי, שקובע את דירוג סיכון הלקוח עבור לקוחות קיימים ומתבסס על נתוני   -( BS) Behavior Scoringמודל  ▪

בית  שיעור הריהלוואות והתנהגות הלקוח, באמצעותו מנוהל האשראי ומבוצעות ההתאמות הנדרשות ביחס למסגרת האשראי,  

 שנקבעו ללווים.
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 שלושת קווי ההגנה 

אחריות קו ההגנה הראשון כוללת, זיהוי, הערכה, מדידה, ניטור, הפחתה ודיווח הסיכונים המובנים במוצרים,  -קו הגנה ראשון  ▪

ין היתר, האשראי. בול סיכון בפעילויות, בתהליכים ובמערכות הנתונות לאחריותו, וכן ניהול סביבת בקרה נאותה בקשר עם ניה

מבצע הקו הראשון, בדיקת מגבלות פנימיות ורגולטוריות, מעקב אחר אינדיקטורים כלכליים, בדיקת סמכויות ובדיקה פרטנית  

 של אשראי שהועמד. 

 

קביעת מתודולוגיית העבודה   על, בין היתר, מנהל הסיכונים הראשי אחראיתאשראי, בראשות ה יחידת בקרת  -קו הגנה שני  ▪

דיו: גיבוש מגבלות תיאבון הסיכון, גיבוש מדיניות האשראי, בחינת המגבלות שנקבעו ר קו ההגנה הראשון. במסגרת תפקיואתגו 

במדיניות, ביצוע בקרה איכותית עצמאית ובלתי תלויה על סיכון האשראי לרבות, חוות דעת לגבי בקשות אשראי בסכומים  

וחים מתאימים להנהלת החברה ונים בתיק האשראי וכן העברת דיוומעקב אחר מגמות ומוקדי סיכון שמהותיים, ניטור 

 ולדירקטוריון. 

 

הביקורת הפנימית מבצעת סקירה בלתי תלויה ואתגור של התהליכים והמערכות לניהול הסיכונים בחברה  -קו הגנה שלישי  ▪

 העבודה.וביקורות שונות בנושאי האשראי בהתאם לתוכנית 

 

הוראות הרלוונטיות של המפקח על הבנקים לרבות, הוראת ניהול ל, החברה פועלת ומיישמת את ה שצוינה לעי  311בנוסף להוראה  

בדבר מגבלות חבות של לווה בודד וקבוצת לווים במטרה להקטין את ריכוזיות הלווים, הוראת ניהול בנקאי תקין  313בנקאי תקין 

ר סיכונים  בויותיהם של אנשים קשורים לחברה ולמזעאנשים קשורים במטרה להגביל את היקף ח  בדבר מגבלות חבות של 312

בנוגע להליכי גביית חובות במטרה להסדיר את הפעולות שיש לנקוט לצורך   450הנובעים מעסקאות אלו והוראת ניהול בנקאי תקין 

 הגברת ההוגנות והשקיפות בעת גביית חובות מלקוחותיה. 

ואות קמעונאיות. בחברה בנושא שיווק יזום של הלו  2015ים בשנת ת בהתאם למכתב שהתקבל מהפיקוח על הבנקהחברה פועל 

קיימים תסריטי שיחה לפניות יזומות הכוללים: גילוי נאות ללקוח בהתאם לכללי הבנקאות )שירות ללקוח, גילוי נאות ומסירת מסמכים( 

ך גילוי נאות  ום ושיווק אשראי ללקוחות ותו ולקווים המנחים בקשר עם ייז    conduct  -והם נכתבו בהתאם לקוד האתי, לניהול סיכוני ה

 מלא ללקוח.  

 סיכון אשראי לאנשים פרטיים 

סיכון האשראי לאנשים פרטיים נובע בעיקר מהחשיפה בגין עסקאות שוטפות ולקיחת מוצרי אשראי. החברה מציעה מגוון מוצרי 

 אשראי לאנשים פרטיים, להלן: 

 בכרטיסי אשראי. מסגרת אשראי לרכישות  -לא נושא ריבית אשראי  ▪

הלוואות, אשראי מתגלגל, הלוואות למימון כלי רכב ועסקאות קרדיט. האשראי הניתן הינו ברובו בריבית    -אשראי נושא ריבית   ▪

 משתנה ולתקופות של מספר שנים בודדות. 

 הלוואות למימון כלי רכב המובטחות בשעבוד כלי רכב. מרבית התיק הינו אשראי סולו, ללא בטוחות, למעט 

, ואיתה ירידה  חלה ירידה בפעילות המשק על המשק והציבורהקורונה ומגבלות התנועה והתעסוקה שהוטלו  אירוע נגיףקבות עב

 אי.סיכון האשר  אשר כפועל יוצא מעלה את האבטלה, בשיעורעלייה חדה  בהיקף הרכישות בכרטיסי אשראי. כמו כן, חלה

 ,גבייהה תהליכי ללקוחות פרטיים ול  העמדת אשראי ב תהליכי העבודה ל  ההתאמבהלימה להנחיות בנק ישראל, החברה ביצעה 

  לסייע ללקוחות במניעת מחנק תזרימי.שמטרתם 
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 חיתום אשראי לאנשים פרטיים 

קיים מבוצע ברובו באמצעות תהליך ממודל  תהליך החיתום של לקוחות פרטיים כמו גם מעקב אחר שינוי ברמת הסיכון של לקוח 

 (. Credit Scoringשל הלקוח ) סטטיסטיים לדירוג סיכון האשראי המבוסס על מודלים

החברה מקיימת תהליכי בקרה ומעקב שוטפים אחר התפתחות דירוגי הלקוחות במודלים ומבצעת מעקב שוטף על פרופיל הסיכון  

מעבר להצעת המודל    חיתום ידני מוקפד המתבצע במקרים בהם נדרשת בדיקה נוספת  בתיק. בנוסף לחיתום ממודל, החברה מנהלת

 שניתנה ללקוח.

 האשראי מנוהל, בין היתר, באמצעות מגבלות, הנגזרות מתיאבון הסיכון וממדיניות האשראי של החברה.

כרטיסים וזאת במטרה להתאימו  לאור השלכות אירוע נגיף הקורונה ביצעה החברה עדכון בחוקים העסקיים למתן אשראי והנפקת

 לרמת הסיכון הנוכחית במשק.

 

 אשראי לאנשים פרטיים למטרת רכישת כלי רכב 

מימון אשראי לרכישת כלי רכב ניתן רק לאנשים פרטיים על בסיס תהליך חיתום מובנה ובהתאם למגבלות שקבעה החברה. כל כלי  

 . פתחות התיק ומעקב אחר מדדי הסיכון נעשה באופן שוטףהרכב הממומנים משועבדים לטובת החברה. נתונים אודות הת

מתיק האשראי   15% -ם האחרונות, בהתאם לתוכנית העבודה של החברה, ירדה יתרת האשראי לכלי רכב והוא מהווה כתייבשנ 

 נושא הריבית ללקוחות פרטיים.

 

 ייזום אשראי לאנשים פרטיים 

 ראי לאנשים פרטיים, תוך המשך שמירה על רמת פיזור גבוהה.החברה פועלת בהתאם לאסטרטגיה שלה להרחבת תיק האש

הגידול וההצעות ללקוחות בהתאמה לפרמטרים כלכליים פנימיים החברה מגדירה, בין היתר,  את תמהיל מוצרי האשראי, קצב 

 והתפתחויות שחלו במדדים מאקרו כלכליים. 

  17בהתאם למכתב הפיקוח על הבנקים מיום האשראי ללקוחות החברה הגדירה מדיניות ותהליכי עבודה מתאימים לשיווק וייזום 

תוך התאמת ההצעה בהתאם לצרכי ומאפייני הלקוח. החברה מקפידה להציג ולפרט את מאפייני ופרטי מוצרי ו  2015נובמבר ב

   האשראי ללקוח.

את ערכי הליבה שהחברה מאמצת: תהליך אישור האשראי, הייזום ושיווקו מנוהל על פי עקרונות הקוד האתי של החברה אשר מבטא  

 ח, יוזמה, שותפות ומצוינות. הוגנות, שקיפות, חווית לקו 

( תוך התאמת האשראי לצורכי הלקוח ושמירה  Conduct Riskבנוסף, תהליך הייזום כולל בחינה קפדנית של  ה"סיכון ההתנהגותי" )

כלל מוצרי האשראי והסרת לקוחות לבקשתם מפניות מכירת על שקיפות והוגנות. בין היתר, מתן גילוי מלא במעמד המכירה בנוגע ל 

 אי יזומות ועוד. אשר 

החברה מקיימת בקרה שוטפת על יישום המדיניות והתהליכים שנקבעו בערוצי ההפצה השונים. במדיניות נקבעו עקרונות איכותיים  

קטין את הסיכון הגלום בניהולו. החברה  וכמותיים אשר לפיהם יועמד, ינוהל ויבוקר תיק האשראי, במטרה לשפר את איכותו ולה

יק ואינדיקטורים כלכליים, על מנת לנטר שינויים ומידע עדכני לגבי הלקוחות בתיק האשראי, פרמטרי סיכון בת עוקבת אחר התראות  

ללקוח. חלקם בפרופיל הסיכון. במידת הצורך פועלת החברה לצמצום הסיכון, בין היתר, על ידי הקטנת מסגרות, תוך מתן גילוי נאות  

 בון הסיכון שהחברה קבעה. של הלקוחות המדורגים בסיכון גבוה תואם לתיא

החברה קבעה מגבלות פנימיות לפיזור מוצרי האשראי השונים המאופיינים ברמות סיכון שונות. החברה קבעה בין היתר מגבלות 

ת בהתייחס לתמהיל רמות הסיכון על פי מודלי  לגבי מסגרת האשראי ללווה בהתאם לפרמטרים שונים ובהתאם לספים שקבעה, לרבו 

 ותרו ללא שינוי מהותי. ם, מידע חיצוני ומח"מ התיק. בתקופת הדוח מאפיינים אלו נדירוג פנימיי
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החברה קבעה מדרג סמכויות להחלטות האשראי ומקיימת דיונים תקופתיים בתמהיל סיכון התיק הכוללים מעקב אחר מדדי סיכון 

דת סיכונים של הדירקטוריון ולדירקטוריון, לכל הפחות  ה במגבלות שנקבעו לוועדת סיכונים עליונה של החברה, לוועודיווחים על עמיד

 לרבעון.  אחת

 האשראי הניתן על ידי החברה הינו ברובו בריבית משתנה ולתקופות של מספר שנים בודדות.

ות על היכולת להיפרע מול הלקוחות ולהרעה ביכולת החזר  בשנים האחרונות, הרגולציה מתאפיינת בהוראות פרו צרכניות, המשפיע 

 הכינוס  צווי  כינוס,  לצו לפשיטות רגל, בקשות גידול ניכר בבקשותובות של יחידים/לווים פרטיים. מגמה זו באה לידי ביטוי בהח

 המחיקות.ההפטר. החברה פועלת לגביה מיטבית ויעילה לצמצום היקף  פש"ר וצווי צווי שניתנים, 

 וביצעה עדכונים לתהליכי מתן אשראי והנפקת כרטיסים חדשים. כתוצאה מאירוע נגיף הקורונה, החברה צמצמה את ייזום האשראי 

 

 אשראי מסחרי 

הסיכון נובע מהחשיפה בגין לקיחת מוצרי אשראי שונים על ידי בתי העסק בהתאם לצרכיהם. החברה מציעה מגוון מוצרי אשראי  

 בעיקר הלוואות ומסגרות לרכישות בכרטיסי אשראי עסקיים.   -ללקוחות עסקיים 

  להעמיד פים המממנים היכולים לגו החברהתצטרף נחתם הסכם עם החשב הכללי במשרד האוצר לפיו  2020אפריל ב  27ביום 

 הלוואות במסגרת הקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, לצורך סיוע לעסקים אשר נפגעו ממשבר הקורונה.

 חיתום אשראי מסחרי 

אשראי הדוקה המשלבת בתוכה  בערבון מוגבל. החברה פועלת על בסיס מדיניות אשראי זה ניתן לעסקים קטנים וזעירים ולחברות

מרבית האשראי לבתי עסק הינו עבור בתי עסק הסולקים עם החברה. הסליקה   ת לחיתום וניהול פעילות האשראי.מגבלות פנימיו 

 לחוב.אינה מהווה בטוחה כנגד אשראי שמועמד לבתי העסק, יחד עם זאת, היא מהווה מקור סילוק 

לדחות את  לבתי העסק  מאפשרת החברה  ונה על המשק,  בהלימה להוראות בנק ישראל בנושא, כתוצאה מהשלכות אירוע נגיף הקור 

 בתקופה זו. תשלומי ההלוואות התורנים כדי להימנע ממחנק תזרימי  

 השונים.   תאמת תהליכי העבודהמדיניות האשראי וה   ובוחנת את  עסקי,את סיכון האשראי ה   באופן מוגבר  מנטרתבתקופה זו החברה  

  אשראי בעייתי

לזיהוי אשראי בעייתי ולסיווג חובות כפגומים. בהתאם לנהלים אלו, החברה מסווגת את כל החובות הבעייתיים  החברה קבעה נהלים  

 . שלה ואת פריטי האשראי החוץ מאזניים בסיווגים: השגחה מיוחדת, נחות או פגום

בות וסיווגם. ראה הרחבה בנושא  נקים, המתייחסים לנושא טיפול בחוו הנחיות על ידי הפיקוח על הב לאור אירוע נגיף הקורונה הופצ 

 . בדוח הדירקטוריון מגפת הקורונה בפרק
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: )מיליוני ₪( ניתוח איכות אשראי, סיכון אשראי בעייתי ונכסים שאינם מבצעים  

 
במרס  31 

2020 
 מסחרי

במרס  31
2020 
 פרטי

במרס  31
2020 

 סך הכל

במרס  31
2019 
 מסחרי

במרס  31
2019 
 פרטי

במרס  31
2019 

 סך הכל

בדצמבר  31
2019 
 מסחרי

בדצמבר  31
2019 
 פרטי

בדצמבר  31
2019 

 סך הכל

          ( 1)סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי 

  7,987            7,500            487               7,478            6,995            483               7,735            7,239            496              סיכון אשראי מאזני 

  12,582         12,486         96                 11,386         11,293         93                 13,495         13,404         91                סיכון אשראי חוץ מאזני 

  20,569         19,986         583               18,864         18,288         576               21,230         20,643         587              סך סיכון אשראי בדירוג ביצוע אשראי 

          סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי: 
  4,960            4,960            -                     6,198            6,198            -                     5,433            5,433            -                    לא בעייתי 

  414               407               7                    389               382               7                    419               411               8                   ( 2)סה"כ בעייתי 

  334               329               5                    325               321               4                    337               332               5                   מזה: השגחה מיוחדת        

  4                    4                    *   4                    3                    1                    5                    4                    1                   מזה: נחות        

  76                 74                 2                    60                 58                 2                    77                 75                 2                   מזה: פגום        

  5,374            5,367            7                    6,587            6,580            7                    5,852            5,844            8                   סך הכל סיכון אשראי מאזני 

  14,320         14,320         *   14,200         14,200         *   14,959         14,959         *  סיכון אשראי חוץ מאזני 

  19,694         19,687         7                    20,787         20,780         7                    20,811         20,803         8                   סך סיכון אשראי שאינו בדירוג ביצוע אשראי 

 מזה: חובות שאינם פגומים,      
  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    ימים או יותר  90בפיגור של               

  40,263         39,673         590               39,651         39,068         583               42,041         41,446         595              אשראי כולל של הציבור סך הכל סיכון 

          מידע נוסף על סך נכסים שאינם מבצעים: 

  76                 74                 2                    60                 58                 2                    77                 75                 2                   חובות פגומים 

  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                    נכסים שהתקבלו בגין אשראים שסולקו 

  76                 74                 2                    60                 58                 2                    77                 75                 2                   סך הכל נכסים שאינם מבצעים 

 
 

 מיליון ש"ח. 1 -מ הנמוך סכום *
 אשראי חדש בהתאם למדיניות החברה. לביצועאשר דירוג האשראי שלו במועד הדוח תואם את דירוגי האשראי סיכון אשראי  (1)
 סיכון אשראי פגום, נחות או בהשגחה מיוחדת. (2)

 לווים.רים לניכוי לצורך חבות של לווה ושל קבוצת הערה: סיכון אשראי מוצג לפני השפעת ההפרשה להפסדי אשראי ולפני השפעת בטחונות המות
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 תנועה בחובות הפגומים בגין  חייבים בגין  פעילות בכרטיסי  אשראי)מיליוני ₪( )1(

 

 )מיליוני ₪( מזה: תנועה בחובות בעייתיים בארגון מחדש  (1)

 

 : )מיליוני ₪( הפרשות בגין חובות פגומיםניתוח יתרת 

 
 ש"ח. וןמילי 1-סכום הנמוך מ *

  

לתקופה של   
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 מסחרי 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 פרטי  

לתקופה של  
שלושה  

ם  חודשי
תיימו  שהס

  31ביום 
 במרס 
2020 
 סה"כ 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 מסחרי 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 פרטי  

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 סה"כ 

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 מסחרי 

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 פרטי  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 סה"כ 

יתרת חובות פגומים  
  50         49         1           50         49         1           76         74         2          לתחילת התקופה   

חובות שסווגו כחובות  
  163      154      9           36         33         3           41         39         2          פגומים במהלך התקופה       

חובות שחזרו לסיווג שאינו  
  -            -            -            -            -            -            -            -            -           פגום 

  (119)    (111)    (8)        (26)      (24)      (2)        (35)      (33)      (2)       נמחקוחובות פגומים ש

  (18)      (18)      -            *   *   *   (5)        (5)        *  חובות פגומים שנפרעו

  76         74         2           60         58         2           77         75         2          יתרת פגומים לסוף התקופה     

לתקופה של   
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 מסחרי 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 פרטי  

לתקופה של  
שלושה  

ם  חודשי
שהסתיימו  

  31ביום 
 רס במ

2020 
 סה"כ 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 מסחרי 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 פרטי  

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 סה"כ 

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 מסחרי 

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
ר  בדצמב 31 

2019 
 פרטי  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 סה"כ 

יתרת חובות בעייתיים  
בארגון מחדש לתחילת  

  19         18         1           19         18         1           40         39         1          התקופה 

ארגונים מחדש שבוצעו  
  61         60         1           14         14         *   18         18         *  במהלך התקופה 

חובות שחזרו לסיווג שאינו  
פגום בשל ארגון מחדש  

  -            -            -            -            -            -            -            -            -           עוקב
חדש  ארגון מחובות ב
  (23)      (23)      *   (4)        (4)        -            (6)        (6)        *  שנמחקו

חובות בארגון מחדש  
  (17)      (16)      (1)        (3)        (3)        *   (7)        (6)        (1)       שנפרעו

יתרת חובות בעייתיים  
  בארגון מחדש לסוף 

  40         39         1           26         25         1           45         45         *  התקופה 

לתקופה של   
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 מסחרי 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 פרטי  

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2020 
 סה"כ 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 מסחרי 

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 פרטי  

לתקופה של  
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו  
  31ביום 

 במרס 
2019 
 סה"כ 

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 מסחרי 

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 פרטי  

לשנה  
שהסתיימה  

 ביום 
בדצמבר   31 

2019 
 סה"כ 

יתרת הפרשה להפסדי  
  10         9           1           10         9           1           18        16        2         אשראי לתחילת התקופה       

  112      104      8           24         23         1           28        27        1         ראי       ן הפסדי אשהוצאות בגי

  (122)    (114)    (8)        (26)      (24)      (2)        (35)     (33)     (2)       מחיקות חשבונאיות          

גביית חובות שנמחקו   
  18         17         1           6           5           1           7          6          1           נאית בשנים קודמות       חשבו

  (104)    (97)      (7)        (20)      (19)      (1)        (28)     (27)     (1)       מחיקות חשבונאיות, נטו       
סדי  רשה להפיתרת הפ

  18         16         2           14         13         1           18        16        2         אשראי לסוף התקופה     

הרכב יתרת ההפרשה לסוף  
          התקופה: 

בגין חייבים בגין פעילות   
  18         16         2           14         13         1           18        16        2         בכרטיסי אשראי
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  :י )באחוזים(מדדי סיכון ואשרא

 

  

 במרס 31
2020 

 במרס 31
2019 

 בדצמבר 31
2019 

 שיעור יתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  )א(
 אי מיתרת החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשר 

0.62 0.47 0.58 

חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שאינם פגומים  שיעור יתרת   (ב)
 ימים או יותר מיתרת  90שנמצאים בפיגור של 

 החייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 
                       -                         -                         -  

 1.04 1.03 1.03 כולל עייתי מסיכון אשראי שיעור סיכון אשראי ב  )ג(

 שיעור ההוצאות בגין הפסדי אשראי מהיתרה הממוצעת  (ד)
 1.06 0.93 1.25 של חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  )ה(
 מהיתרה הממוצעת של חייבים בגין פעילות 

 בכרטיסי אשראי 
0.87 0.60 0.79 

 
 

 :)באחוזים( המצביעים על הרמה והשינויים של הפרשה להפסדי אשראייחסים 

 
 

  

 במרס 31
2020 

 במרס 31
2019 

 בדצמבר 31
2019 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות  )א(
 בכרטיסי אשראי מיתרת החייבים בגין פעילות 

 כרטיסי אשראי 
1.94 1.41 1.52 

ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות שיעור יתרת  (ב)
 בכרטיסי אשראי מיתרת חייבים פגומים בגין 

 פעילות בכרטיסי אשראי 
312.99 298.33 264.47 

שיעור יתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין פעילות  )ג(
בכרטיסי אשראי, מיתרת חייבים פגומים בגין פעילות בכרטיסי 

בתוספת יתרת חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי שראי א
 ימים או יותר  90אשר בפיגור של 

312.99 298.33 264.47 

שיעור המחיקות נטו בגין חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  (ד)
 מיתרת ההפרשה להפסדי אשראי בגין חייבים בגין 

 פעילות בכרטיסי אשראי 
46.47 44.69 51.74 
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 וסדות פיננסים זרים שראי למחשיפת א 

לחברה קיימת חשיפה שאינה מהותית מול הארגונים הבינלאומיים ויזה ומסטרקארד בגין יתרות של מחזורי עסקאות שבוצעו על ידי  

הארגונים  תיירים בארץ ובניכוי יתרות של מחזורי עסקאות שבוצעו על ידי ישראלים בחו"ל, שבגינן טרם זוכתה החברה על ידי 

 פת החברה למוסדות פיננסיים זרים. לא היה שינוי מהותי בחשי  2020של שנת  הראשוןברבעון  אומיים.הבינל 

 של החברה. האינטרנט תרבאהמפורסם דוח על מידע נוסף על הסיכונים  - 3נדבך  בנושא סיכון האשראי, ראה נוסףלפירוט 

 

 שוק  סיכוני

מאזניות   וחוץ  מאזניות בפוזיציות  להפסד בנושא ניהול סיכוני שוק, מגדירה את סיכון השוק כסיכון  339הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  

חליפין,  ריבית, שער  רי בשווקים שונים, שיעו  מחירים ברמת  )שינוי השוק בתנאי עקב שינוי  פיננסי  מכשיר של ההוגן בשווי  משינוי הנובע 

 , מחירי מניות וסחורות(.אינפלציה

ת לחברה מדיניות לניהול סיכוני שוק, המאושרת על ידי הנהלת החברה והדירקטוריון. מסמך המדיניות כולל התייחסות למגבלו 

גובה החשיפות, תוצאות   ניטור ומעקב אחר מכלול הסיכונים הפיננסיים, ,ליכי הגידור בגין החשיפות השונותתיאבון הסיכון, ותה

נויים מהותיים נוכחיים וצפויים מתבצעים באופן שוטף ונידונים במסגרת פורום פיננסי בראשות המנכ"ל, המתכנס ניתוחי הרגישות, ושי

 שית. לכל הפחות בתדירות חוד 

 

 החשיפה לסיכון ריבית 

סיכון כסיכון לרווחים או להון הנובע מתזוזות בשיעורי  בנושא ניהול סיכון ריבית, מגדירה את ה 333הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

שאינן  הוצאות  ריבית נטו )כולל שינוי בהכנסות/שערי הריבית משפיעים על רווחי החברה באמצעות שינוי בהכנסות  הריבית. שינויים ב

מאזניים, מכיוון שהערך הנוכחי  מריבית(. שינויים בשיעורי הריבית משפיעים גם על שווי נכסי החברה, התחייבויותיה ומכשירים חוץ

 משתנה כשאר חל שינוי בשיעורי הריבית. של תזרימי מזומנים עתידיים )ובמקרים מסוימים תזרימי מזומנים עצמם( 

 בית נובעת ממספר מקורות:חשיפת החברה לשינויים בשיעורי הרי 

מועדי התמחור מחדש )בריבית משתנה( של נובע מהבדלי עיתוי בתקופות לפירעון )בריבית קבועה( וב  -סיכון תמחור מחדש  ▪

זניות של החברה. אי התאמות במועדי תמחור מחדש עלולות לחשוף את הרווחים ואת השווי נכסים, התחייבויות ופוזיציות חוץ מא 

 בלתי צפויות עקב שינויים בשערי הריבית.    הכלכלי לתנודות

שחיקה ברווחיות, שתמשך עד לעדכון שיעור הריבית ללקוחות שינוי בשיעור הריבית עלול לגרום לעלייה במחיר המקורות ול

 חברה. ה

במכשירים שונים הדומים  סיכון הנובע ממתאם לא מושלם בשינויים של שיעורי הריבית בשווקים פיננסיים שונים או  -סיכון בסיס  ▪

ת משתנה )מרווח מריבית במאפייני התמחור מחדש. לצד הנכסים של החברה הכוללים אשראי נושא ריבית, אשר רובו בריבי 

 ריבית קבועה(.הפריים(, מגייסת החברה בצד ההתחייבויות מקורות מימון, בין היתר, באמצעות אגרות חוב )ב

ם יתרות שאינן נושאות ריבית. בעת שינוי ריבית עלולה להיווצר חשיפה שתגרום לקיטון נכסי החברה כוללי  -חשיפת שווי הוגן  ▪

 פה גדלה אף יותר במידה וקיים מח"מ שונה בין הנכסים הפיננסיים להתחייבויות הפיננסיות. בשווי ההוגן של החברה. החשי 

 סיכון שבו יפגעו רווחי החברה כתוצאה מתזוזה מקבילית של עקום התשואות או עקב שינוי בצורתו.  -סיכון עקום התשואות  ▪

 

  

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 ניהול סיכון ריבית  

  ארוכות הטווח  ההשפעותהריבית, היות והיא מספקת ראיה מקיפה יותר של החברה בחרה בגישת השווי הכלכלי לניהול סיכון 

ר גישת הרווחים, ולכן היא רלוונטית יותר לפעילותה העסקית. כבסיס למדידת הפגיעה האפשריות של שינויים בשיעורי הריבית מאש

 בשווי הכלכלי של החברה מבוצע ניתוח רגישות להשפעת שינויים של שיעורי הריבית. 

ריבית  שיפה לסיכון הריבית מתבצעת באמצעות ניתוח של השפעת שינוי בשיעורי הריבית על השווי ההוגן ועל ההכנסות מת החהערכ 

נטו. החברה קבעה מדדי ניטור ואינדיקטורים אחר החשיפה, ובעת התממשות אחד מהם יקבעו דרכי פעולה לצורך הקטנת הסיכון, 

 שירי גידור, כפי שאושרו על ידי הנהלת החברה והדירקטוריון. בין היתר ובהתאם לצורך, יבוצע שימוש במכ 

 נגזרים  פיננסיים מכשירים

 .נגזרים פיננסיים במכשירים מסחר לצורכי פעילות כל תבוצע שלא  קובעת החברה מדיניותככלל, 

 בלבד.  גידור לצורכי הינה נגזרים פיננסיים במכשירים  חברה ה פעילות

 ור הריבית על השווי ההוגן: ם פיננסיים והשפעת שינויים בשיע להלן נתוני שווי הוגן של מכשירי

 : וחברות מאוחדות שלה, למעט פריטים לא כספיים שווי הוגן של מכשירים פיננסיים של החברה .1

 

 

 ₪ (מיליוני ) 2020במרס  31

 
 מטבע ישראלי

 לא צמוד
 מטבע ישראלי

 צמוד מדד
 מטבע חוץ **

 דולר
 מטבע חוץ **

 סך הכל אחר

  13,247          10                  68                  17                  13,152         יננסיים נכסים פ

  12,302          (2)                  86                  17                  12,201         התחייבויות פיננסיות 

  945                12                  (18)                -                      951               שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 

 ₪ (מיליוני ) 2019במרס  31

 

 מטבע ישראלי
 לא צמוד

 מטבע ישראלי
 צמוד מדד

 מטבע חוץ **
 דולר

 מטבע חוץ **
 סך הכל אחר

  13,812          14                  144                11                  13,643         נכסים פיננסיים 

  12,574          *   106                11                  12,457         התחייבויות פיננסיות 

  1,238             14                  38                  -                      1,186            שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 

 ₪ (מיליוני ) 2019בדצמבר  31

 

 מטבע ישראלי
 לא צמוד

 מטבע ישראלי
 צמוד מדד

 מטבע חוץ **
 דולר

 מטבע חוץ **
 סך הכל אחר

  13,059          15                  81                  13                  12,950         נכסים פיננסיים 

  11,914          *   105                13                  11,796         יות ות פיננסהתחייבוי

  1,145             15                  (24)                -                      1,154            שווי הוגן נטו של מכשירים פיננסיים 

 

 ש"ח. וןמילי 1-סכום הנמוך מ *

  ות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ.רבל **
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השפעת שינויים היפותטיים בשיעורי הריבית על השווי הוגן נטו של המכשירים הפיננסיים של החברה למעט פריטים לא  .2

 : כספיים

 

 

 ₪ (מיליוני ) 2020במרס  31

 

 ישראלימטבע 
 לא צמוד

 מטבע ישראלי
 צמוד מדד

 מטבע חוץ **
 דולר

 מטבע חוץ **
 סך הכל אחר

      שינויים מקבילים

  18                  *   *   *   18                 1%עלייה במקביל של 

  (19)                *   *   *   (19)               1%ירידה במקביל של 

      שינויים לא מקבילים

  (3)                  *   *   *   (3)                 התללה

  7                     *   *   *   7                    חההשט

  13                  *   *   *   13                 עליית ריבית בטווח הקצר

  (13)                *   *   *   (13)               ירידת ריבית בטווח הקצר

 ₪ (מיליוני ) 2019במרס  31

 

 מטבע ישראלי
 ודלא צמ

 מטבע ישראלי
 צמוד מדד

 מטבע חוץ **
 דולר

 מטבע חוץ **
 סך הכל אחר

      שינויים מקבילים

  28                  *   *   *   28                 1%עלייה במקביל של 

  (30)                *   *   *   (30)               1%ירידה במקביל של 

      שינויים לא מקבילים

  4                     *   *   *   4                    התללה

  2                     *   *   *   2                    השטחה

  13                  *   *   *   13                 עליית ריבית בטווח הקצר

  (13)                *   *   *   (13)               ירידת ריבית בטווח הקצר

 ₪ (מיליוני ) 2019בדצמבר  31

 

 מטבע ישראלי
 צמודלא 

 מטבע ישראלי
 צמוד מדד

 מטבע חוץ **
 דולר

 מטבע חוץ **
 סך הכל אחר

 שינויים מקבילים
 מטבע ישראלי

 לא צמוד
 מטבע ישראלי
 צמוד מדד

 מטבע חוץ **
 דולר

 מטבע חוץ **
 סך הכל אחר

  37                  *   *   *   37                 1%עלייה במקביל של 

  (38)                *   *   *   (38)               1%ירידה במקביל של 

      שינויים לא מקבילים

  (8)                  *   *   *   (8)                 התללה

  16                  *   *   *   16                 השטחה

  29                  *   *   *   29                 עליית ריבית בטווח הקצר

  (29)                *   *   *   (29)               ירידת ריבית בטווח הקצר

 

 ש"ח. וןמילי 1-סכום הנמוך מ *
 לרבות מטבע ישראלי צמוד למטבע חוץ. **
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  :והכנסות מימון שאינן מריבית ריבית, נטושיעורי הריבית על הכנסות  שפעת תרחישים של שינויים בה .3

 

 

 )מיליוני ₪ (  2020במרס  31 

 הכנסות ריבית 

הכנסות מימון 

 סך הכל שאינן מריבית

    שינויים מקבילים

  26                       (13)                    39                      1%עלייה במקביל של 

  (28)                    14                       (42)                   ( 1) 1%ירידה במקביל של 

 )מיליוני ₪ (  2019במרס  31 

 הכנסות ריבית 

הכנסות מימון 

 סך הכל שאינן מריבית

    שינויים מקבילים

  29                       -                          29                      1%עלייה במקביל של 

  (32)                    -                          (32)                   ( 1) 1%ירידה במקביל של 

 )מיליוני ₪(  2019בדצמבר  31 

 הכנסות ריבית 

הכנסות מימון 

 סך הכל שאינן מריבית

    שינויים מקבילים

  45                       -                          45                      1%עלייה במקביל של 

  (49)                    -                          (49)                   ( 1) 1%ירידה במקביל של 

 שלילית.תרחיש כולל הנחת מגבלת ריבית  (1)
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 שער חליפין סיכון 

טאת בהפסד שעלול להתרחש כתוצאה משינויים בשערי החליפין או במדד המחירים לצרכן, בעת  תב מ  שער חליפיןהחשיפה לסיכון 

, נובעת מחשיפה מטבעית כתוצאה מהשפעת שינויים  שער חליפיןחשיפת החברה לסיכון הפעילות העסקית השוטפת של החברה. 

בעיקר ממטבעות דולר ואירו. חשיפת המטבע הינה  ,  בשער חליפין על  הנכסים והתחייבויות במאזן החברה הנקובים במטבעות זרים

 תוצר לוואי מהפעילות העסקית השוטפת של החברה ואינה יצירת חשיפה מכוונת של החברה לצורך העצמת רווחים.

עיקר חשיפת החברה לשינויים בשערי חליפין נגזרים מפעילויותיה, קרי סליקה והנפקה, בה מעורב ארגון בינלאומי )ויזה או  

ד(. מאחר ולחברה פעילות עסקית אשר קשורה למטבעות זרים, שינויים בשערי חליפין חושפים את החברה להפסד בגין  אררקמאסט 

 הפרשי שער.

סיכון שער החליפין בחברה עוסק ברובו בניהול ומזעור החשיפה הכללית וגם תחת תתי חשיפות הנובעות מהפעילות התזרימית 

 ומהחשיפה החשבונאית. 

החברה תמשיך לעקוב אחר חשיפה לפעילויות צמודות מדד,  הנובעת מפעילויות צמודות מדד אינה מהותית. וןיכלס חשיפת החברה 

 במידה ויחול שינוי בהיקף החשיפה, יבחנו דרכי הפעולה הנדרשות בכדי למזערה. 

 ניהול סיכון שער חליפין 

. גידור החשיפה מבוצע לכל סוג של חשיפה ורידהחברה הגדירה מגבלת חשיפה מקסימאלית ליתרות מטבע חוץ לאחר פעולות ג

בהתאם למדיניות החברה, בין היתר, באמצעות מכירה וקניה של מט"ח ושימוש בנגזרים פיננסיים, כל זאת תוך שמירה על המגבלות 

 שנקבעו ובהתאם להחלטת ההנהלה והדירקטוריון. 

 צורך הקטנת הסיכון.דרכי פעולה ל התממשות יקבעוהחברה קבעה מדדי ניטור לכל סוג של חשיפה, אשר בעת 

 

 ומימון  סיכון נזילות

 ה וליציבות  החברהבנושא ניהול סיכון נזילות, סיכון הנזילות מוגדר כסיכון לרווחי  342בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 . הלספק את צרכי נזילות ההנובע מאי יכולת

 : הזילותלחברה מספר פעילויות אשר משפיעות על נ

ת החברה מפעילות ההנפקה, הסליקה והעמדת האשראי לא עולים על הנדרש להחזר שימושיה השונים, כגון:  מקורוכאשר  ▪

 תשלומים לסולקים, פירעון אגרות חוב וריביות, וכן בגין ניהולה השוטף של החברה. 

לבין  בע מחיובי הלקוחות,המזומנים הנכנס הנובמסגרת פעילות הסליקה וההנפקה של החברה, קיימים פערי עיתוי בין תזרים  ▪

 תזרים המזומנים היוצא שנובע מזיכוי בתי עסק.

אי התאמה בין מח"מ הנכסים, שעיקרם חבויות של מחזיקי כרטיס לעומת מח"מ ההתחייבויות, שעיקרם התחייבויות לבנקים,  ▪

 לבתי עסק ולבעלי האג"ח.  

משמעותי בגורמים אחרים במערכת  ות החברה או בשינויברה, בהתנהגות לקוחשינויים בלתי צפויים בתזרים המזומנים של הח ▪

 הפיננסית והריאלית. 

 ניהול סיכון הנזילות והמימון 

בנושא יחס כיסוי נזילות, עם זאת עליה   221החברה פטורה מעמידה בדרישות הנזילות המפורטות בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  

 אפייני פעילויותיה. להחזיק נכסים נזילים בהתאם למודל פנימי התואם את מ 

את כל המקורות והשימושים של החברה   מודל נזילות אשר מביא בחשבון החברה מנהלת את סיכון הנזילות, בין היתר, באמצעות

הנגזרים מפעילותה השוטפת והצפויה המשפיעים על תזרים החברה. מודל הנזילות מחשב יחס נזילות צפוי, ומטרתו להתריע מראש  

 ניהול סיכון הנזילות בחברה מתחשב בצורכי הנזילות של כלל החברות בנות. יים להתגלות לחצי נזילות. על מצבים בהם עשו 

, וכן מדדי ביצוע במצב עסקים רגיל ותחת לתקופות שונותרה הגדירה במדיניות ניהול הנזילות מגבלת יחס נזילות מזערי החב

 תרחישים, אשר אושרו על ידי ההנהלה והדירקטוריון. 



  סקירת הסיכונים  -דוח הדירקטוריון וההנהלה 

38 

 

ורות המימון ם וההתחייבויות השוטפים, החברה עושה שימוש במקורות מימון מגוונים, על מנת לפזר את הסיכון. מקהנכסי  בניהול

של החברה, כוללים שימוש בהונה העצמי, החזקה של מסגרות אשראי מובטחות במספר בנקים שונים, וכן גיוסי חוב באמצעות  

  הנפקות אג"ח וכתבי התחייבויות נדחים.

 רה. וקש החברה ח החברה עמדה בהתחייבויותיה ומילאה את כל התנאים בקשר עם הסכמי המימון בהם ת הדובתקופ 

, מנהל הסיכונים הראשי והמבקר  מנהל הכספים הראשיבראשות המנכ"ל, בו נוכחים  יםפיננסי ניהול סיכונים מתכנס פורום  בחברה

 נות ואינדיקטורים שונים. הפנימי. במסגרת הפורום מוצגים מדדי הביצוע, פעולות מתוכנ 

 של החברה.  באתר האינטרנט לפירוט נוסף בנושא סיכון נזילות ומימון, ראה דוח על מידע נוסף על הסיכונים

דוח  ב  מגפת הקורונהימון ומצב הנזילות של החברה מפורטות בפרק ההשלכות וההשפעות של אירוע נגיף הקורונה על מקורות המ

 . הדירקטוריון

 

 סיכון תפעולי 

"סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל  -כ  בנושא ניהול סיכונים תפעוליים, מגדירה סיכון תפעולי  350ניהול בנקאי תקין  הוראת  

סיכון אסטרטגי ת, או כתוצאה מאירועים חיצוניים. הגדרה זו כוללת סיכון משפטי, אך אינה כוללת  של תהליכים פנימיים, אנשים ומערכו 

כון תדמיתי". קיימים מצבים בהם התממשות של סיכונים אחרים, כגון: סיכון אשראי, סיכון ציות וסיכון מוניטין נגרמים כתוצאה  וסי

 מכשל תפעולי. 

 עילויותיה, להלן: החברה חשופה לסיכונים תפעוליים כחלק מפ

י המונפקים על ידה, המבוצעים כחלק מפעילות ההנפקה החברה חשופה לעסקאות הונאה בכרטיסי אשרא  -פעילות ההנפקה  •

 בארץ ובחו"ל.

כחלק מפעילות הסליקה, מספקת החברה שירותי קרדיט וניכיון. החשיפה בגין שירותים אלו טמונה בסיכון   -פעילות הסליקה  •

את הסחורה אותה התחייב לספק ואשר עלול להוביל לקוחות להתלונן על "כשל תמורה". היקף ומשך  שבית עסק לא יספק

 ה נגזר מסוג השירות שניתן על ידי בית העסק בהתאם למועד אספקת המוצר.החשיפ

יות ומערכות מידע  כמו כן, הסיכונים התפעוליים קיימים באופן טבעי בכל התהליכים בחברה, ונובעים, בין היתר, משימוש בטכנולוג 

  שונות.

בהיקף הפניות  הראשון בעקבות אירוע נגיף הקורונה וסגירת מרבית הפעילות המשקית בישראל, חלה עלייה לקראת סוף הרבעון 

 של לקוחות מחזיקי כרטיס בנושאי "כשל תמורה", אשר חלקן מיוחסות לבתי עסק עימן סולקת החברה.

 ניהול הסיכון התפעולי 

להוראות ניהול בנקאי תקין, אשר קובעות, בין היתר, את עקרונות היסוד לניהול חברה בהתאם תפעולי מיושם בניהול הסיכון ה

הסיכון. ניהול הסיכון בחברה הינו תהליך מתמשך של זיהוי והערכת הסיכונים, מדידת החשיפות וצורכי ההון הנדרשים לכיסוין על  

 בסיס שוטף, ודיווח להנהלה והדירקטוריון.

 של החברה.  באתר האינטרנטלי, ראה דוח על מידע נוסף על הסיכונים המפורסם  ף בנושא הסיכון התפעו ט נוס לפירו

 

  

https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
https://www.max.co.il/he-il/GeneralPages/Pages/FinancialReport.aspx
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 אחרים  סיכונים

 הסייבר סיכון 

פוטנציאל לנזק שנובע מהתרחשות אירוע סייבר, בהתחשב הסייבר מוגדר  בנושא ניהול הגנת הסייבר, סיכון 361בהתאם להוראה 

ברמת סבירותו וחומרת השלכותיו. אירוע סייבר הינו אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות תשתיות  

 יבר. ממשות סיכון סימשובצות מחשב על ידי, או מטעם, יריבים )חיצוניים או פנימיים לחברה( אשר עלולה לגרום להת

החברה, כארגון פיננסי, מהווה מטרה אטרקטיבית לתוקפים שונים. מערכות המחשוב, רשתות התקשורת והמערכות הממוחשבות 

( וחשיפות נוספות Phishingהמשרתות את לקוחות החברה הינן יעד להתקפות סייבר, החדרת נוזקות, קודים זדוניים, התקפות דיוג ) 

 יבת מידע או פגיעה בבסיס הנתונים של החברה. רותי החברה, גנשמטרתן פגיעה בשי

הפעילות העסקית של החברה נסמכת ונתמכת במידה רבה על מערכות טכנולוגיות. על כן, זמינות המערכות, מהימנות הנתונים 

קיים  על לקוחותיה ה והשמירה על סודיות הנתונים חיוניים לפעילות עסקית תקינה. כמו כן, החברה רואה במידע העסקי ובמידע

במערכותיה ואצל ספקיה נכס עיקרי ומשקיעה מאמצים ומשאבים רבים ביישום מנגנונים ותהליכים של בקרה והגנה מתקדמים  

 בתחום אבטחת המידע.

מסמך האסטרטגיה לאבטחת מידע והגנת סייבר מגדיר את תפיסת החברה ויעדיה בנושא אבטחת מידע והגנת הסייבר בהתאם  

רה. מטרת המסמך להוות מסגרת למדיניות אבטחת מידע והגנת הסייבר ונהלי העבודה בתחום זה, העסקית של החב  לאסטרטגיה

אשר מגדירים את עקרונות הניהול והיישום, תחומי האחריות, בעלי התפקידים, טווחי הסמכויות, סדרי הפעולות והטכנולוגיות אשר  

השונים, החברה מקיימת ומובילה תהליכים פנימיים איומי הסייבר  משמשות את החברה. כחלק מההיערכות להתמודדות עם

וחיצוניים להפחתת סיכוני הסייבר נגדה ונגד ולקוחותיה. במסגרת זו, סיכוני הסייבר מנוהלים באמצעות מספר מעגלי אבטחה ובקרה  

 במספר רבדים, זאת מתוך מטרה להקטין את החשיפות הפוטנציאליות בגין איום זה. 

שינויים בתהליכי  ,  בעקבות מספר סיבות עיקריות, שינויים בארכיטקטורה  לשינוי בחשיפת החברה לסיכון  הביאורונה ה ף הקנגי  אירוע

עבודה בעקבות המצב, וכן הסטה של מרבית מעובדי החברה לעבודה מהבית ושימוש במחשבים פרטיים. החברה פעלה להתאמת  

 כלי ההגנה והבקרות לתקופה זו. 

 

 ציות  סיכון

סיכון להטלת סנקציה משפטית או רגולטורית ו/או להפסד פיננסי מהותי ו/או לנזק תדמיתי, אשר החברה עלולה  ציות הינו ה ון סיכ

בנושא ציות, נדרש מהחברה    308לספוג כתוצאה מכך שאינה מקיימת את הוראות הציות. בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  

נות, ההנחיות והחוזרים החלים על פעילותה. ניהול סיכון הציות הינו חלק  לל החוקים, התקלנהל את כלל סיכוני הציות הנובעים מכ

בלתי נפרד מהפעילות העסקית של החברה ואינו רק עניינה ואחריותה של פונקציית הציות. קווי העסקים נושאים באחריות רבה  

 חברה. לנושא הציות ונוטלים חלק פעיל בניהול והפחתת החשיפה לסיכוני הציות ב 

תפתחות אירוע נגיף הקורונה פועלת פונקציית הציות לאפשר ליחידות העסקיות את הגמישות העסקית הנדרשת בעת  על רקע ה 

נמצאת הפונקציה בקשר ישיר  כמו כן,  .חשיפה של סיכון הציות, ככל הניתן על מנת לאפשר המשך פעילות מבלי להגדיל את ה  ,הזו

 .מתכונות העבודה הנוכחית של המשקמציאות ציה ל תאימו את הרגולעם הרגולטור על מנת לקבל הקלות שי 

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה הוראות ודגשים לגופים המפוקחים בנוגע לסיכונים הקיימים  

טרור, פעלה ליישום  ומימון היחידה לאיסור הלבנת הון  בהיבטי הלבנת הון ומימון טרור. ,בייחוד בתקופות משבר ,והפוטנציאליים

 . לאיתור פעילות בענפים בעלי סיכון מוגברכן ההנחיות ו 
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 (Conduct Risk) התנהגותי סיכון

הינו הסיכון שהתנהלות החברה תוביל, במעשה או במחדל, לתוצאה בלתי רצויה ללקוחותיה )הגינות, הוגנות  Conduct -סיכון ה

הינו סיכון   Conduct -ממשות נזקים משפטיים, הטלת קנסות ו/או נזקי מוניטין. סיכון הושקיפות( ובעקבות כך עלולה להוביל להת 

סקית, בסביבת הצרכן, בסביבה התחרותית, ובסביבה הטכנולוגית. מתפתח הדורש בחינה מתמדת ביחס לשינויים בסביבה הע 

שוק, משפיעות מאד, בשנים האחרונות, תפיסות עולם המעצימות את המודעות הצרכנית ואת האחריות התאגידית תחת מסגרות ה 

 על הסביבה הציבורית, על הסביבה הפוליטית, על הסביבה הרגולטורית ועל הסביבה העסקית.

סיכון הינה להבטיח טיפול הוגן בלקוחות ולהבטיח בין היתר את שמירת אמון הציבור בפעילות הנערכת במגזר  מטרת ניהול ה 

לוודא כי התרבות, התהליכים, השירותים והמוצרים המוצעים על ידה, מבטיחים מענה  הפיננסי. במסגרת זו, באחריות החברה 

 לציפיות הלקוח ולצרכיו. 

 

 משפטי סיכון 

ילות החברה אשר אינה תואמת הוראות חקיקה ראשית או משנית, הוראות והנחיות רשויות מוסמכות, פסיקה סיכון הנובע מפע

ים המתנהלים נגד החברה. בנוסף, מוגדר סיכון משפטי כחוות דעת משפטית לקויה  תקדימית, וכן סיכון הנובע מהליכים משפטי 

 תן הנחיות מתאימות עקב שינויים בחקיקה ובפסיקה. לרבות, עריכת הסכמים שאינם מגנים על זכויות החברה או אי מ

גביי המדיניות המשפטית מתקבלות  ניהול הסיכונים המשפטיים הינו חלק אינטגראלי מהסביבה העסקית. כפועל יוצא מכך, החלטות ל

 צים המשפטיים. באופן משותף הן על ידי הגורמים העסקיים והן על ידי היוע

 מחלקות החברה את המשפטיים, להנחות ניםהסיכו לניהול מדיניות לחברה מנהל סיכונים משפטיים שתפקידו הוא, בין היתר, לגבש

 איתור לצורך החברה השונות מחלקות עם עבודה ממשקי ית, הסדרתפטמש  דעת חוות לקבל יש בהקשרם הנושאים לגבי השונות

 בחקיקה. בשינויים שוטף באופן בהם, ולהתעדכן לטיפול ומתן הנחיות המשפטיים הסיכונים וזיהוי

 

 סיכון רגולטורי 

טוריים  של גופים רגולו/או הוראות  חקיקהובכלל זה  סיכון להפסד כתוצאה מהשפעת רגולציה עתידית צפויהרגולטורי הינו הסיכון 

 פעילותה. כלל תחומי ל ביחס  סיכון רגולטוריהחברה חשופה ל  .שונים

טורים ומחוקקים. שינויים הסביבה העסקית בה פועלת החברה הינה סביבה דינאמית, אשר נמצאת כיום במוקד תשומת הלב של רגול

ת חסמי כניסה והוזלת עלויות ללקוח, ולהגן על הלקוחות  רגולטורים אלו נועדו, בין היתר, לעודד את התחרות בתחום באמצעות הקטנ 

ציה זו, לרוב, מחמירה את ההגבלות על פעילות הענף, ולעיתים יוצרת חוסר אחידות  בהקשרים של גילוי נאות וכד'. מסגרת רגול

מקור להזדמנויות עסקיות    טורית בין החברה ומתחריה. יחד עם זאת, ישנם מספר שינויים רגולטוריים צפויים אשר עשויים להוותרגול 

 חדשות. 

ניהול הסיכון הרגולטורי מבוצע על ידי זיהוי שוטף של יוזמות רגולטוריות חדשות והפנייתן לגורם הרלוונטי בחברה, וכן מתקיים דיווח  

 ודות יוזמות חדשות. שוטף להנהלה א

 . ספיכ ה  לדוח  6 ביאור ראה החברה  לפעילות  הרלוונטיים הרגולטורים בעדכונים להרחבה
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 סיכון אסטרטגי 

סיכון אסטרטגי הינו הסיכון לפגיעה ברווחים, בהון, במוניטין או במעמד החברה כתוצאה מהחלטות עסקיות שגויות, מיישום בלתי 

 נאות של החלטות או מהעדר תגובה לשינויים ענפיים, כלכליים, רגולטוריים וטכנולוגיים. 

 סוגים:  3 -ניתן לחלק את הסיכונים האסטרטגיים ל

  .חברתיתוה כלכלית הסיכונים הנובעים משינויים בסביבה הפוליטית,  -סביבה חיצונית  ▪

 .סיכונים הנובעים משינויים בסביבה התחרותית בה פועלת החברה -סביבה תחרותית  ▪

 . סיכונים הנובעים מהחלטות, תהליכים או פעולות בהן נקטה/נמנעה מלנקוט החברה -סביבה פנימית  ▪

  שינויי   עם  והתמודדות  הזדמנויות  לצד  הליבה  בעסקי  איומים  ריבוי,  הפעילות  זירות  בכל  משמעותיים  אתגרים  בפני  כיום  ניצבת  החברה

   מהותיים. רגולציה

 וכוללת בין היתר פעילויות להלן: , העת כל  הנבחנת אסטרטגיה באמצעות התמודדות על מבוסס בחברה האסטרטגי הסיכון ניהול

 ,רגולציה  בתחומי)  העבודה בסביבת שונים אירועים של והערכות סקירה הכוללת, שנתית ת תל אסטרטגית תכנית גיבוש ▪

 .החברה של פעילותה מקווי אחד  לכל ביחס הצפויים השינויים והערכת( ועוד טכנולוגיה, תחרות

   .האסטרטגיה בעדכון הצורך ונבחן אלו  שינויים מוצגים החברה במהלכם בדירקטוריון דיונים ▪

 הניתנות  להערכות  אתגור, מרכזיות מפגש בנקודות, לתקופה אחת מבצע, הראשי הסיכונים מנהל  בראשות  ניםכוסי  ניהול  אגף ▪

 האסטרטגיות כפי שזוהו בחברה, וכן מציף נושאים רלוונטיים לסיכון האסטרטגי במידת הצורך. למגמות

צורך בהתאמת האסטרטגיה למציאות  וה ה נגיף הקורונה על אסטרטגיית החבר אירועבתקופה זו, בוחנת החברה את השלכות 

 החדשה. 

 

 סיכון מוניטין 

סיכון מוניטין הינו הפוטנציאל שפרסום שלילי, שמועות בשוק או תפישה ציבורית, המתייחסים לדרכי פעולתה של החברה, יגרמו  

ים כחלק טבעי מפעילות החברה  לירידה בבסיס הלקוחות או יגררו עלויות משפטיות גבוהות או ירידה בהכנסות. סיכוני המוניטין קיימ 

כון פוטנציאלי קיים בכל המוצרים, הפעילויות, התהליכים והמערכות בחברה, בין אם בפעילויות עסקיות,  והינם סיכונים חוצי חברה. סי

 פנימיות, ובין אם בזדון או בתום לב.  -מנהלתיות 
 

וניטין )כל פעולה שעלולה להיקשר למותג ולעורר סיקור ניהול הסיכון בחברה מורכב בראש ובראשונה מתהליך לזיהוי חשיפות מ

רתי או שיח שלילי(. הניטור, המעקב והתגובה מבוצעים באופן שוטף. ניהול סיכון המוניטין והרשתות החברתיות מוסדר תקשו 

 במסגרת מדיניות ייעודית. 

 

 כלכלי -מאקרוסיכון 

כלכלית בארץ ובעולם. האסטרטגיה - ביבה המאקרוים מהרעת הסהחברה הנובע  ולהון להכנסות סיכון הינו כלכלי-מאקרו סיכון

כלכלית, כאשר החברה בוחנת ומעריכה  - עסקית ותכנון ההון של החברה כוללים הנחות הנגזרות, בין השאר, מהסביבה המאקרוה

 לעמוד יכולתה  תבוחנת א  כלכלית על תוצאותיה העסקיות ועל תכנון ההון. כמו כן, החברה- את השפעת שינויים בסביבת המאקרו

מערכתיים. בנוסף, החברה עוקבת באופן שוטף אחר מדדי   קיצון תרחישי באמצעות כלכלית- המאקרו בסביבה  שליליות בהתפתחויות

כלכליים, כאשר שינויים משמעותיים במדדים אלו נדונים במסגרת פורום ניהול סיכונים פיננסים -סיכון שונים, ביניהם מדדים מאקרו

 בראשות המנכ"ל. 

 

 



  נאיים קריטיים, בקרות ונהלים חשבומדיניות ואומדנים  -דוח הדירקטוריון וההנהלה 
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 ואומדנים חשבונאים קריטיים, בקרות ונהליםמדיניות 

 מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים

 ( ובהתאם להוראות המפקח על הבנקיםIsraeli GAAP)בישראל  בהתאם לכללי חשבונאות מקובליםערוכים הדוחות הכספיים 

-85  )עמודים  2019בדצמבר    31ים ליום  כספיים השנתיבדוחות ה   1בדבר עריכת דוח כספי שנתי ורבעוני כמפורט בביאור    והנחיותיו

 .)57-64עמודים בדוח הרבעוני )  1בביאור ( ובנוסף לאמור  107

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים דורשת מההנהלה  

 תחייבויות וכן על סכומי הכנסות והוצאות. של נכסים, ה שימוש באומדנים והערכות המשפיעים על הסכומים המדווחים 

 התוצאות בפועל של סעיפים אלה עלולות להיות שונות מהאומדנים ו/או ההערכות. 

אשר  בין היתר בנוגע להתפתחויות הצפויות  האומדנים וההערכות מתבססים בדרך כלל על ניסיון העבר והפעלת שיקול דעת,

ככל שנדרש, מבוצעים ניתוחי רגישות של האומדנים   החתימה על הדוחות הכספיים.בעת  ההנהלה מאמינה כי הינם סבירים

 החשבונאיים הקריטיים, על מנת לאמוד את ההשפעה האפשרית של השינויים בהנחות העבודה על התוצאות הכספיות של החברה. 

נאי הראשי בפני הדירקטורים של החברה  החשבוועדת הביקורת של הדירקטוריון וכן בישיבת הדירקטוריון, סוקרים חשבת החברה ווב

את ההנחות שעליהן מבוססים האומדנים הקריטיים, מפרטים את הנימוקים שהובאו בחשבון בעת ההחלטה על אותן הנחות וכן  

 מציגים את השפעתם הכמותית על התוצאות הכספיות של החברה. 

 ירוט עיקרי המדיניות החשבונאית אותה יישמה החברה. פים ב מובא  2019לדצמבר   31השנתיים ליום לדוחות הכספיים  1בביאור 
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  בקרות ונהלים

  (Sox Act 404)אחריות ההנהלה על הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

 SOX Act.  -של ה 404  -ו 302הוראות המפקח על הבנקים מחילות על חברות כרטיסי אשראי את דרישות סעיפים 

הוראות באשר לאחריות ההנהלה  Public Company Accounting Oversight Board -וה SEC -בסעיפים אלו נקבעו על ידי ה

לקביעתם וקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי ולקיום הבקרה הפנימית על דיווח כספי וחוות דעת רואי החשבון המבקר בקשר עם 

 הבקרה הפנימית על דיווח כספי.

שפורסמו    SEC- וכן את הוראות ה 404- ו 302פים ים בנקאיים יישמו את דרישות סעי , הוראות המפקח קובעות כי תאגידבין היתר

 COSO (Committee Of  -מכוחם. וכן כי בקרה פנימית נאותה מחייבת קיום מערך בקרה על פי מסגרת מוגדרת ומוכרת, ומודל ה

Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionהפנימית.   לשמש לצורך הערכת הבקרה  ( עונה על הדרישות ויכול 

 החברה מיישמת את ההוראה על פי הנחיות המפקח על הבנקים בהתאם לאמור לעיל. 

 

 הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי  

הנהלת החברה, בשיתוף עם המנכ"ל והחשבונאי הראשי של החברה, העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות  

ים לגבי הגילוי של החברה. על בסיס הערכה זו, מנכ"ל החברה והחשבונאי הראשי הסיקו כי לתום תקופה זו  של הבקרות והנהל

קטיביים כדי לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות  י של החברה הינם אפהבקרות והנהלים לגבי הגילו

 בנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו. בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על ה

 

 בקרה פנימית על דיווח כספי  

של החברה על דיווח כספי, אשר   הפנימיתלא אירע כל שינוי בבקרה , 2020 במרס 31המסתיים ביום  הראשוןבמהלך הרבעון 

 י.השפיע באופן מהותי או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספ 
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 (CERTIFICATION) - הצהרה
 

 , מצהיר כי: רון פאינרואני, 

 

 -  )להלן 2020 במרס 31ים ביום רבעון שהסתי"החברה"( ל - בע"מ )להלן  מקס איט פיננסים של  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

 "הדוח"(.

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  .2

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

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את  .3

 המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח. 

ולבקרה הפנימית   (1)לגבי הגילוי לקיומם של בקרות ונהליםה זו, אחראים לקביעתם ואני ואחרים בחברה המצהירים הצהר .4

 וכן:  ,(1)של החברה על דיווח כספי

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע   א.

דים,  חרים בחברה ובאותם תאגימובא לידיעתנו על ידי אמהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, 

 בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.

ת  הכספיים למטרות חיצוניו המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות 

 שבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו; ערוכים בהתאם לכללי ח 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות   ג.

 התבסס על הערכתנו, וכן של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוסה בדוח ב 

שהשפיע באופן מהותי, או סביר  זהגילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון  ד.

 שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן 

טוריון של  לועדת הביקורת של הדירקהמבקרים, לדירקטוריון והחשבון    יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .5

 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 כספי,  א.

 פי; וכן לסכם ולדווח על מידע כסשל החברה לרשום, לעבד, אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

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

 

 , מצהיר כי:בי פישבייןו טאני, 

 

 -  )להלן  2020 במרס 31"החברה"( לרבעון שהסתיים ביום  - בע"מ )להלן  מקס איט פיננסיםשל  הרבעוניסקרתי את הדוח  .1

 "הדוח"(.

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  .2

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

תיות, את הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהו  בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר .3

 המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח. 

ימית  ולבקרה הפנ (1)ה זו, אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילויאני ואחרים בחברה המצהירים הצהר .4

 וכן:  ,(1)רה על דיווח כספישל החב

קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע   א.

מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה ובאותם תאגידים,  מהותי המתייחס לחברה, לרבות תאגידים מאוחדים שלה, 

 ה של הדוח; בפרט במהלך תקופת ההכנ 

קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו,  ב.

שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות  המיועדת לספק מידה סבירה של בטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך 

 מפקח על הבנקים והנחיותיו; ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות ה 

הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות   ג.

 ה בדוח בהתבסס על הערכתנו, וכן של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, לתום התקופה המכוס

שהשפיע באופן מהותי, או סביר  זהל דיווח כספי שאירע ברבעון גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה ע  ד.

 שצפוי להשפיע באופן מהותי, על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן 

החשבון המבקרים, לדירקטוריון ולועדת הביקורת של הדירקטוריון של    יאני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרוא .5

 הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:  החברה, בהתבסס על

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי,  א.

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

הותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד הותית ובין שאינה מכל תרמית, בין מ ב.

 משמעותי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי. 

 .אחר, על פי כל דין אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם
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  בע"מ מקס איט פיננסים  ן המבקרים לבעלי המניות של  רואי החשבו דוח סקירה של  

 

 מבוא 

ולל את המאזן הביניים התמציתי סקרנו את המידע הכספי המצורף של מקס איט פיננסים בע"מ וחברות בנות שלה, הכ

 השינויים בהון ותזרימי המזומנים  ,ואת הדוחות התמציתיים ביניים המאוחדים על רווח והפסד  2020  במרס  31המאוחד ליום  

רקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי הדי  .באותו תאריךשלושה חודשים שהסתיימה של  לתקופה

( לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות  Israeli GAAPאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )לתקופת ביניים זו בהת

 רתנו. המפקח על הבנקים והנחיותיו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקי

 היקף הסקירה 

סקירה של מידע כספי לתקופות "חשבון בישראל ת רואי של לשכ  2410)ישראל( ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים נקבע לפי 

בעיקר עם אנשים  ,סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירוריםהוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו. 

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה  .ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים ,החשבונאייםים לעניינים הכספיים ו האחרא

ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע  

 .אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת  ,בהתאם לכך .קורתלכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בבי

 מסקנה 

ל אינו ערוך, מכל הבחינות "סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנבהתבסס על 

אות ( לדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להור Israeli GAAPבהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ) ,המהותיות

 המפקח על הבנקים והנחיותיו.

 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 

 סומך חייקין 

 חשבון רואי 
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 מאוחדביניים תמצית דוח רווח והפסד 

 (₪מיליוני ) סכומים מדווחים

 

 ביאור 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31 ביום
2020 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31 ביום
2019 

 מבוקר(תי )בל

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 ביום

2019 
 (מבוקר(

  הכנסות 

   

  1,027                245                227               2 מעסקאות בכרטיסי אשראי 

  315                   76                   89                   הכנסות ריבית, נטו 

 (3)                     (5)                   60                   (1)הכנסות )הוצאות( אחרות 

  1,339                316                376                סך כל ההכנסות 

     הוצאות 

  139                   31                   70                  ב'3 בגין הפסדי אשראי 

  636                   166                146                (2)תפעול 

  201                   69                   43                   (2)מכירה ושיווק 

  80                     24                   16                   (2)הנהלה וכלליות 

  177                   38                   39                   תשלומים לבנקים  

  1,233                328                314                סך כל ההוצאות 

  106                   (12)                62                   רווח לפני מיסים 

  40                     *   15                   הפרשה למיסים על הרווח 

  66                     (12)                47                   רווח לאחר מיסים  

חלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של  
  6                        2                     *   חברות כלולות 

  72                     (10)                47                   רווח נקי 

  )בש"ח(: רווח למניה רגילה 

 

 

 

  רווח בסיסי ומדולל: 

 

 

 

 0.29  (0.04)             0.19               רווח נקי  

 ממוצע משוקלל של מספר המניות 
ששימשו לחישוב הרווח למניה )באלפים(          250,000        250,000           250,000  

 

 מיליון ש"ח. 1 -הנמוך מסכום  *
רווח הון ממימוש מיליון ש"ח בגין  61כוללות השפעה מהותית חד פעמית בסך  2020ההכנסות האחרות בשלושת החודשים הראשונים לשנת  (1)

  .האחזקה בשופרסל פיננסים
  123מיליוני ש"ח,  82בסך  2019ושנת  2019 במרס 31, 2020 במרס 31חודשים שהסתיימה ביום  שלושהלתקופה של מזה: בגין שכר ונלוות  (2)

כוללות השפעה מהותית חד פעמית   2019ובשנת    2019לשנת    הראשונים  החודשים  בשלושתההוצאות  , בהתאמה.  ש"חמיליוני    370 -ו  ש"חמיליוני  
 .בגין מענק מכירה לעובדי החברה ש"חמיליון  50 -כבסך 

 

     

   ירון בלוך

 יו"ר הדירקטוריון 

  פאינרורון  

 מנכ"ל  

   טובי פישביין 

 מנהל כספים ראשי  

 חשבונאי ראשי 
 2020 במאי 27תאריך אישור הדוחות הכספיים: 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים
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 תמצית דוח מאוחד על הרווח הכולל

 (₪)מיליוני  סכומים מדווחים

 

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31 ביום
2020 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31 ביום
2019 

 )בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 ביום

2019 
 (מבוקר(

  72                    (10)                  47                   רווח )הפסד( נקי 

ין הטבות  רווח כולל אחר בגין התאמות של התחייבויות בג
  3                        1                      *  (1)לעובדים 

  *   *   *  השפעת המס המתייחס 

  3                        1                      *  רווח כולל אחר לאחר מיסים 

רווח )הפסד( כולל המיוחס לבעלי מניות החברה לאחר  
  75                     (9)                    47                   מיסים 

 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *
 
 . 2018בגין הסכם קיבוצי שנחתם בשנת  (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים
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 מאזן מאוחדביניים תמצית 

 (₪מיליוני ) סכומים מדווחים

 

 ביאור 

 במרס  31
2020 

 )בלתי מבוקר(

 במרס  31
2019 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31
2019 

 (מבוקר)

     נכסים 

 174 1,363  1,156                מזומנים ופיקדונות בבנקים 

3' פעילות בכרטיסי אשראי חייבים בגין  ב3א',              12,431  12,702 13,187 

 (201)                  (179)                (241)                ב'3 שראי הפרשה להפסדי א 

 12,986 12,523  12,190             חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו 

 14 10  2                        השקעות בחברות כלולות  

 275 195  313                   ציוד 

 141 136  357                   נכסים אחרים 

 13,590 14,227 14,018  סך כל הנכסים 

     התחייבויות 

 2,864 4,092  4,377                בנקאיים אשראי מתאגידים 

 7,076 7,072  6,058               4 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

  1,818                 1,315                1,745                אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

  330                    273                   539                   התחייבויות אחרות 

  12,088               12,752             12,719             סך כל ההתחייבויות 

    6 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות 

  1,502                 1,475                1,299               5 סך כל ההון  

 13,590 14,227 14,018  סך כל ההתחייבויות וההון 

 

 

 

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ביניים דוחות הכספיים תמצית ההביאורים ל

  



  

54 

 ביניים תמצית דוח על השינויים בהון 

 (₪)מיליוני  סכומים מדווחים

 

 
הון המניות 

 הנפרע
פרמיה על 

 מניות

קרן הון 
מפעולות 
עם בעלי 

 שליטה

הפסד כולל 
אחר 

 עודפים  מצטבר
סך הכל 

 הון 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  2020במרס  31

      

  1,502        1,059        (21)           83             355           26            )מבוקר( 2019בדצמבר   31יתרה ליום 

  (250)        (250)        -                 -                 -                 -                דיבידנד )בלתי מבוקר( 

  47             47             -                 -                 -                 -                רווח נקי לתקופה )בלתי מבוקר(

רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )בלתי  
  *   -                 *   -                 -                 -                מבוקר( 

  1,299        856           (21)           83             355           26            )בלתי מבוקר(  2020במרס   31יתרה ליום 

             

 

הון המניות 
 הנפרע

פרמיה על 
 מניות

הון קרן 
מפעולות 
עם בעלי 

 שליטה

הפסד כולל 
אחר 

 עודפים  מצטבר
סך הכל 

 הון 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 
  2019במרס  31

      

  1,834        1,444        (24)           33             355           26            )מבוקר(  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

  (400)        (400)        -                 -                 -                 -                דיבידנד )בלתי מבוקר( 

  (10)           (10)           -                 -                 -                 -                הפסד לתקופה )בלתי מבוקר( 

 הטבות שניתקבלו מבעל שליטה
  50             -                 -                 50             -                 -                )בלתי מבוקר(

רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס )בלתי 
  1                -                 1                -                 -                 -                מבוקר( 

  1,475        1,034        (23)           83             355           26            )בלתי מבוקר(  2019במרס  31יתרה ליום 

             

 

הון המניות 
 הנפרע

פרמיה על 
 תמניו 

קרן הון 
מפעולות 
עם בעל  
 שליטה

הפסד כולל 
אחר 

 עודפים  מצטבר
סך הכל 

 הון 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
       )מבוקר(  2019 

  1,834        1,444        (24)           33             355           26            2018בדצמבר  31ליום יתרה 

  (457)        (457)        -                 -                 -                 -                דיבידנד 

  72             72             -                 -                 -                 -                רווח נקי בשנת החשבון 

  50             -                 -                 50             -                 -                הטבות שניתקבלו מבעל שליטה

  3                -                 3                -                 -                 -                רווח כולל אחר, נטו לאחר השפעת המס 

  1,502        1,059        (21)           83             355           26            2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם. ביניים הביאורים לדוחות הכספיים
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 תמצית דוח מאוחד על תזרימי המזומנים

 (₪)מיליוני  סכומים מדווחים

 

 

לתקופה של שלושה 
סתיימה חודשים שה

 במרס 31 ביום
2020 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31 ביום
2019 

 )בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 ביום

2019 
 (מבוקר(

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
  72                      (10)               47                רווח )הפסד( נקי לתקופה 

    התאמות:  

  (6)                      (2)                 *  חלק החברה ברווחים בלתי מחולקים של חברות כלולות 

  85                      18                 20                פחת על ציוד 

  139                    31                 70                הוצאות בגין הפסדי אשראי  

  (20)                   (3)                 (11)              מיסים נדחים, נטו 

  (6)                      (1)                 (2)                קיטון בעודף העתודה על היעודה  -פיצויי פרישה 

  -                         -                     (61)              רווח ממימוש השקעה בחברה כלולה 

  4                        4                    -                    הפסד ממימוש ציוד 

ריבית ששולמה בגין אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים  
  (5)                      -                     (1)                ונצברה בגין תקופות קודמות 

ריבית שטרם שולמה בגין אגרות חוב וכתבי התחייבויות  
  2                        8                    8                   נדחים 

  4                        2                    -                    התאמות בגין הפרשי שער על יתרות מזומנים ושווי מזומנים  

  50                      50                 -                    הטבות שנתקבלו מבעל שליטה 

  4                        -                     -                    התאמות של התחייבויות בגין הטבות לעובדים  

    שינויים בנכסים שוטפים 

  1,033                1,248 **  757              בכרטיסי אשראי, נטו אחרים בגין פעילות חייבים  ירידה ב 

  -                         -                     (1)                נכסים בגין מכשירים נגזרים 

  1                        (10)               5                   אחר 

    שינויים בהתחייבויות שוטפות 

  129                    125               (945)           עליה )ירידה( בזכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו 

  -                         -                     2                   התחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

  (6)                      (47)               (11)              אחר 

  1,480                1,413            (123)           מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

 

 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש. **

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הביאורים לדוחות הכספיים 
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 על תזרימי המזומנים )המשך(ח מאוחד תמצית דו

 (₪)מיליוני  סכומים מדווחים

 

 

לתקופה של 
שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

 במרס 31
2020 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של 
שלושה חודשים 
 שהסתיימה ביום

 במרס 31
2019 

 )בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 ביום

2019 
) (מבוקר  

    שקעה תזרימי מזומנים מפעילות ה 
  (71)                   (11)               -                    הפקדת פקדונות בבנקים 

  82                      32                 10                משיכת פקדונות מבנקים 

  (378)                 (24) **          (29)              מתן אשראי למחזיקי כרטיס ולבתי עסק, נטו 

  (150)                 (22)               (49)              רכישת ציוד 

  (517)                 (25)               (68)              לפעילות השקעה מזומנים נטו ששימשו 

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  (1,019)              209               1,513           אשראי מתאגידים בנקאיים, נטו

  754                    35                 -                    הנפקת אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

  (205)                 -                     (80)              פדיון אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

  (457)                 (400)            (250)           דיבידנד ששולם לבעלי מניות 

  (927)                 (156)            1,183           מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון

  36                      1,232            992              עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 

  71                      71                 103              מזומנים לתחילת התקופה יתרת מזומנים ושווי 

השפעת תנועות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי  
  (4)                      (2)                 -                    מזומנים 

  103                    1,301            1,095           התקופה ף ווי מזומנים לסויתרת מזומנים וש

    ריבית ומיסים ששולמו ו/או התקבלו: 
 373 87 104 ריבית שהתקבלה 

 90 8 20 ריבית ששולמה 

 82 14 31 מיסים על הכנסה ששולמו 

 20 20 14 מיסים על הכנסה שהתקבלו 

ופת  ון שלא במזומן בתקפעולות השקעה ומימ -נספח 
    הדוח

 21 2 9 רכישת ציוד באשראי 

  -                         -                     73                מכירת חברה כלולה  

  -                         -                     209              השגת נכס זכות שימוש בתמורה להתחייבות בגין חכירה  

 

 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש. **

 

 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים הביאורים לדוחות הכספיים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 1ביאור 

 

 כללי  .א

החל  .2000בפברואר  15החברה הוקמה ביום . ( הינה חברה פרטית"max"או  "החברה" - בע"מ )להלןמקס איט פיננסים 

", "ורבורג WPI"  -)להלן    Warburg Pincus Financial Holdings (Israel), Ltd, החברה מוחזקת על ידי  2019בפברואר    25מיום  

"הקרן"(, כאשר עד מועד   -)להלן    Warburg Pincusפינקוס החזקות פיננסיות ישראל בע"מ"(, תאגיד בשליטת קרן ההשקעות  

מהון המניות   80%שהחזיק    (או "הבנק"  "בנק לאומי" או "לאומי"  -להלן  )  לישראל בע"מבנק לאומי    תבשליט   זה החברה הייתה

הוחזקה על ידי קבוצת עזריאלי בע"מ. החברה מוגדרת כ"סולק"  20%של החברה, כאשר יתרת הון המניות בשיעור של 

 "המפקח"(.  -להלן הנחיות של המפקח על הבנקים )להוראות ווכפופה ל 

חברות ה את אלה של החברה ושל  תכולל  2020 במרס 31ליום וחדים של החברה מא ה ביניים הכספייםהדוחות תמצית 

 , וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות. "הקבוצה"("החברה" או  - הבנות שלה )להלן

לקרוא  אינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש ביניים המאוחדים הדוחות הכספייםתמצית 

 "הדוחות השנתיים"(.  -)להלן  2019בדצמבר  31ם ליום ולשנה שהסתיימה ביום עם הדוחות הכספיי אותה יחד  

 בדוחות השנתיים.  שיושמה המדיניות , הינה אלה מאוחדים ביניים כספיים  דוחות בתמצית הקבוצה של החשבונאית המדיניות 

 .בלבד מאוחדים  דוחות בסיס על  הוא הכספיים  הדוחות  תמצית פרסום  ,הבנקים על  המפקח להנחיות  בהתאם

 .2020 במאי 27לפרסום על ידי דירקטוריון החברה בישיבה שהתקיימה ביום  האושר ביניים המאוחדים  הדוחותתמצית 

 
 עקרונות הדיווח  .ב

ובהתאם להוראות הדיווח (  Israeli GAAPהדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

אות המקובלים בבנקים  המפקח על הבנקים והנחיותיו. בעיקר הנושאים, הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונ לציבור של 

( ועל כללי IFRS. בנושאים הנותרים, שהם פחות מהותיים, ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים )בארה"ב

( מאפשרים מספר חלופות, או  IFRSח כספי בינלאומיים )(. כאשר תקני דיוו Israeli GAAPל )החשבונאות המקובלים בישרא 

אינם כוללים התייחסות ספציפית למצב מסוים, נקבעו בהוראות אלה הנחיות יישום ספציפיות, המבוססות בעיקר על כללי  

 . אות המקובלים בבנקים בארה"בהחשבונ 

 
 שימוש באומדנים  .ג

 אומדנים דעת, בהערכות בשיקול להשתמש החברה נהלתה נדרשת  המאוחדים הביניים הכספיים הדוחות תמצית בעריכת

 בפועל  שהתוצאות יובהר. והוצאות הכנסותוהתחייבויות,  נכסים של הסכומים ועל המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות

 ההקבוצ  של  החשבונאית  המדיניות  יישום בעת , ההנהלה של  והאומדנים  הדעת שיקול .אלה מאומדנים  שונות  להיות  עלולות 

 הכספיים הדוחות בעריכת ששימשו אלו  עם  עקביים הינם, וודאות  באי הכרוכות בהערכות ששימשו  העיקריות וההנחות

 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים. השנתיים

 . מושפעת עתידית  תקופה ובכל  האומדנים

  



  לדוחות הכספיים  ביאורים
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 קרי המדיניות החשבונאית )המשך(עי  - 1ביאור 
 

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

 הוראות ותקנים חשבונאיים חדשים בנושאים המפורטים להלן:   החברה   מת מייש   2020בינואר    1החל מתקופות המתחילות ביום  

 אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות;   דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי  (1)

 בקודיפיקציה בדבר הטיפול בעלויות הטעמה בהסדרים של שרותי מחשוב ענן;  2018-15עדכון תקינה  (2)

 לגבי טיפול חשבונאי בחובות ודיווח לציבור לאור משבר נגיף הקורונה.  דגשים פיקוחיים (3)

 

ם וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב  דיווח של תאגידים בנקאיי (1)
 בנושא חכירות 

וחכ"א בישראל לפי כללי  , פרסם הפיקוח על הבנקים חוזר בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים 2018ביולי  1ביום 

ים בארה"ב  החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא חכירות, אשר מאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בבנק

 בקודיפיקציה בדבר "חכירות".  842בנושא חכירות ובין היתר, את כללי ההצגה, המדידה והגילוי שנקבעו בנושא 

דוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים בעקבות יישום נושא תמצית עיקרי השינויים הצפויים בטיפול החשבונאי ב

  12בנקאיים שחוכרים נכסים לתקופה שעולה על  בקודיפיקציה כאמור בחוזר, הינם בין היתר: תאגידים 842

חודשים, יכירו בהם במאזן, גם אם החכירה מסווגת כחכירה תפעולית; בעסקאות חכירה תפעולית ירשם במאזן  

( שמשקף את הזכות של התאגיד להשתמש בנכס החכור, ומנגד תירשם התחייבות Right of Useנכס זכות שימוש )

סקאות שבהן תאגיד בנקאי מוכר נכס וחוכר אותו בחזרה יוכלו במצבים מסוימים  בגין חכירה תפעולית; וכן ע

 בקודיפיקציה.   842להיחשב כעסקאות מכירה חשבונאית, בכפוף לכך שמתקיימים תנאים מסוימים שפורטו בנושא  

בדרך של יישום למפרע מתואם, תוך זקיפת ההשפעה   2020בינואר  1ההוראות החדשות יושמו החל מיום 

 טברת ליתרת הפתיחה של העודפים במועד היישום לראשונה. המצ

פעל בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בכללי החשבונאות המקובלים בבנקים ת החברהבעת היישום לראשונה, 

ם נושאים, בשינויים המתחייבים. האמור כולל תיקון למפרע של מספרי השוואה, אם הדבר נדרש בארה"ב באות 

 בהתאם לנושאים אלה. 

באופן של יישום למפרע מתואם תוך זקיפת   2020בינואר  1את ההוראות החדשות החל מיום  ברה אימצההח 

 פרי השוואה.ההשפעה המצטברת לעודפים במועד היישום לראשונה וללא הצגה מחדש של מס

 ביישום הקלות המעבר הבאות:  החברה הכמתאפשר בהוראות המעבר של התקן, בחר

יהוי קיומה של חכירה וסיווגה כחכירה תפעולית או מימונית בנוגע לכל  לשמר את ההערכות בדבר ז -

ההסכמים הקיימים למועד היישום לראשונה, וכן לשמר את הערכת כשירות להיוון של עלויות ישירות  

 אשוניות, אשר נקבעו טרם מועד היישום לראשונה, על פי הוראות התקינה הנוכחית. ר

( לצורך קביעת תקופת החכירה אם חוזה כולל אופציות  hindsight)  להשתמש באפשרות ל"ראייה לאחור" -

 הארכה או ביטול ולהערכת ירידת ערך של נכסי זכות השימוש.

  החברה  ההכירההכרה לראשונה  החוכר, במועד היא החברה בהתאם להוראות החדשות, עבור הסכמים שבהם 

  אינם   אלו)תשלומים    ים במהלך תקופת החכירהערך הנוכחי של דמי החכירה העתידי ל בסכום השווה    התחייבותב

  בגובה נכס זכות שימוש ב  ההכירובמקביל  ,(שאינם תלויים במדד או בריבית משתנים חכירה תשלומי כוללים

  ובתוספת ,  חכירה  תמריצי  ובניכוישנצברו    אוההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש  

 .רהבחכי שהתהוו ישירות עלויות
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 
 

 )המשך(  הבנקים על הפיקוח והוראות חשבונאית תקינה חשבונאות, עדכוני תקני של לראשונה יישום .ד
 
דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בישראל לפי כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב   ( 1)

 )המשך(  בנושא חכירות 

 ביישום ההקלות הבאות:   החברה הכמתאפשר בהוראות התקן, בחרכמו כן, 

רכיבי  מ, תחזוקה או שירותים כגוןהקלה הפרקטית שלא להפריד רכיבים שאינם חכירה, ב להשתמש -

 .דחכירה, אלא לטפל בהם כרכיב חכירה יחי 

ירה לטווח קצר של עד שנה מטופלות באופן בו דמי החכ  חכירותהקלה הפרקטית לפיה ב להשתמש -

זכות שימוש ו/או   בנכס הכרה אלל נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, 

 . בגין חכירה בדוח על המצב הכספי  התחייבות

  החברהלהחיל את הוראות התקן על תיק חכירות בעל מאפיינים דומים )מבחינת הגודל וההרכב(, בגינם   -

החכירה לתיק לא יהיה שונה מהותית מיישום המודל עבור כל   צופה באופן סביר כי היישום של מודל

 חכירה הכלולה בתיק בנפרד.

  של  בסך לגידול הביא החדשות ההוראות יישום. 2020בינואר  1החברה מיישמת את הוראות התקן החל מיום 

 ההתחייבויות   תרתבי "ח  ש  מיליוני  209  -כ  של  בסך  מקביל  ולגידול,  השימוש  זכות  נכסי  ביתרת"ח  ש  מיליוני  209  -כ

 עם זאת, ליישום ההוראות החדשות לא הייתה השפעה על דוח רווח והפסד.   .חכירה בגין

, החברה הכירה בנכסי זכות השימוש בגין חכירות לציבור  בהתאם למתכונת הדיווח כפי שנקבעה בהוראות הדיווח

 ף "התחייבויות אחרות". אחרים" ובהתחייבויות בגין חכירה תפעוליות בסעיתפעוליות בסעיף "נכסים 

  - וכ   0.2%  -כ  של  בשיעור  הכולל  ובהון  1  רובד  העצמי  ההון  בשיעור  לירידה  הביא  החדשות  ההוראות  יישום,  כן  כמו

  שיוכרו  תפעוליות מחכירות הנובעים שימוש זכות נכסי  בגין הסיכון נכסי משקלול כתוצאה  זאת, בהתאמה 0.2%

ההוראות החדשות הביא   יישום ,בנוסף. המתייחסים הנדחים םהמסי יתרות והתאמת 100% של בשיעור במאזן

 .0.1% -בשיעור של כ החברהלירידה ביחס המינוף של 

 
( בהסדרים  Implementation Costבקודיפיקציה בדבר הטיפול בעלויות הטמעה ) 2018-15עדכון תקינה  (2)

 שירותי מחשוב ענן של 

 2018-15  עדכון תקינה "(, אתFASB"-לתקינה חשבונאית )ה, פרסם המוסד האמריקאי 2018 באוגוסט 29ביום  

 - CCAs( בהסדרים של שירותי מחשוב ענן )Implementation Costsהטיפול החשבונאי בעלויות הטמעה )בדבר 

cloud computing arrangementבקודיפיקציה בדבר תוכנות לשימוש עצמי  350-40נושא  (, המהווה תיקון לתת  

 .()להלן: "העדכון"

)כגון: עלויות התאמת התוכנה    עלויות שהתהוו לצורך הטמעה של הסדרים של שירותי מחשוב ענן  בהתאם לעדכון,

וכנות  ידחו או ייזקפו לרווח או הפסד באותו האופן שבו הן היו מטופלות בהתאם להוראות בדבר תלצרכי הלקוח( 

 .לשימוש עצמי

בהתאם  יופחתו לרווח או הפסד  עלויות ההטמעה הנדחות בנוסף, במסגרת העדכון נקבע, בין היתר, כדלקמן:

( שימומשו על  reasonably certainאשר ודאי באופן סביר )הכוללת תקופות הארכה,    לתקופה החוזית של ההסדר

נדחות יהיו כפופות להוראות בדבר ירידת ערך  הטמעה העלויות ה ; ידי הלקוח או שמימושן נשלט על ידי הספק

העלויות הנדחות יוצגו במאזן, בדוח רווח או הפסד ובדוח על תזרימי  ; תוכנה לשימוש עצמיבאופן זהה לנכסי 

לקוחות של ; וכן  שורה שבה נרשמות העמלות המשולמות הקשורות להסדרים של מחשוב הענן  המזומנים באותה

ות החלות בקשר  רי רישיון תוכנה יהיו כפופים לדרישות גילוי כמותיות ואיכותיות חדשהסדרי מחשוב ענן והסד 

 לעלויות הטמעה כאמור. 

 . ולהבא מכאן של יישום של  בדרך  2020 בינואר 1 מיום החל יושמו החדשות הוראותה

  ליישום ההוראות לא הייתה השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 
 

 )המשך(  הבנקים על הפיקוח והוראות בונאיתחש  תקינה חשבונאות, עדכוני תקני של לראשונה יישום .ד
 

 דגשים פיקוחיים לגבי טיפול חשבונאי בחובות ודיווח לציבור לאור משבר נגיף הקורונה  (3)
 

דגשים פיקוחיים לגבי טיפול  -בנק ישראל מכתב בנושא "אירוע נגיף הקורונה , פרסם 2020באפריל  21ביום 

 בחובות ודיווח לציבור". 

יף הקורונה, אומצו על ידי הפיקוח על הבנקים הנחיות והקלות שניתנו על ידי רשויות הפיקוח  התפרצות נג לאור

 בארה"ב. ונכללו מספר הנחיות לעניין טיפול חשבונאי וביניהם:

 הלוואות  בתנאי שינויים

 לווה   כדי לייצב לווים שאינם בפיגור בהלוואות הקיימות שלהם, בין אם הפעולה מבוצעת מול  תפועל   החברהכאשר  

בודד ובין אם היא מבוצעת במסגרת תכנית ללווים תקינים שנתקלים בבעיות פיננסיות או תפעוליות בטווח הקצר  

רגון מחדש של חוב בעייתי. לאור זאת, חובות שתנאיהם שונו  מאירוע נגיף הקורונה, ככלל פעולה זו לא תחשב לא

ארכות של תקופות פירעון לא סווגו כחובות בארגון מחדש  כגון: דחיות במועדי תשלום, ויתורים על ריבית פיגורים וה 

 של חוב בעייתי כאשר התקיימו התנאים הבאים: 

 השינוי בוצע בשל אירוע נגיף הקורונה; -

 במועד שבו יושמה התכנית לשינוי התנאים; הלווה לא היה בפיגור   -

 חודשים(.  6השינוי הינו לזמן קצר )עד  -

ביחס  ימים 30 -כלווים שאינם בפיגור אם הם נמצאים בפיגור של פחות מהובהר כי לווים נחשבים לעניין זה, 

ביא לעיכוב בתשלום שאינו  הכאשר השינוי בתנאי החוב . כמו כן, לתנאים החוזיים במועד יישום תכנית השינויים

יבית  סווג כחוב בארגון מחדש של חוב בעייתי אם הוא חודש בשיעור ריבית הזהה לשיעור הר החוב לא  לזמן קצר,  

 בסיכון דומה.  שנקבע לחוב חדש

 קביעת מצב הפיגור 

לסווג   תנדרש   האינ   החברהנגיף הקורונה,    לעניין חובות אשר לא היו לפני כן בפיגור, וניתנה להם דחיה בשל אירוע

כאשר בוצעה דחיית תשלומים בשל אירוע נגיף הקורונה בחובות  כמו כן,  חובות כאמור כחובות בפיגור בשל הדחיה.  

מצב הפיגור חזרה למצב כפי שהיה לפני שבוצעה הדחיה, ולמעשה  ל בוצעה התאמהו בפיגור לפני הדחיה, שהי

 יית התשלום. משך תקופת דח ל  בוצעה הקפאה

 סיווג חובות בעייתיים, לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית, ומחיקות חשבונאיות 

הלוואות אלה, ככלל, לא דווחו   ,ופה של הסדרים לזמן קצרבמהלך התקבהתאם למכתב בנק ישראל כאמור לעיל,  

וגע לירידה בסיכויי הפירעון אשר  זאת למעט חובות אשר נצבר לגביהם מידע חדש בנ כהלוואות שלא צוברות.

 בהתאם להוראות הדיווח לציבור בנושא סיווג חובות בעייתיים ומחיקות חשבונאיות.  הפעל החברהבגינם 

  החברה   הביצע   בחובות  חשבונאי  טיפול  לגבי  פיקוחייםנגיף הקורונה, ובהמשך לדגשים ה  במסגרת ההתמודדות עם

וביניהם דחייה במועדי תשלום, ויתורים על ריבית פיגורים   חובות לש  במהלך הרבעון החולף שינויים בתנאיהם

החוזים   מספרת . למידע נוסף אודו בעייתי חוב של מחדש כארגון סווגו לא אשר והארכות של תקופות לפירעון,

בהמשך   3.ג.3בעייתי, ראה ביאור ויתרת החובות בגינם בוצעו שינויים אלו ואשר לא סווגו כארגון מחדש של חוב 

 סווגו לא אשר ,הקורונה נגיף אירועי עם ההתמודדות במסגרת תנאיהם ששונו  חובות  על  נוסף  מידעדוח זה בדבר "  

 בדבר השפעות התפשטות נגיף הקורונה. 10אור כמו כן, ראה בי  ".בעייתי חוב של מחדש כארגון
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 
 

 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם  .ה
 

 השלכות  תחילה והוראות מעבר  דרישת הפרסום  תיקון

אימוץ עדכונים לכללי החשבונאות  

הפרשות    - "ב  המקובלים בבנקים בארה 

 נוספות להפסדי אשראי והוראות  

פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא "אימוץ עדכונים לכללי   2019במרץ  28ביום 

הפרשות להפסדי אשראי והוראות נוספות".   - החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב 

  בהתאם למכתב נדרש ליישם את כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב בנושאים: 

הפרשות להפסדי אשראי; מכשירים פיננסיים, לרבות מכשירים נגזרים ופעילויות גידור; וכן  

 ארה"ב. חכירות. היישום לראשונה יבוצע בהתאם להוראות המעבר שנקבעו בכללים ב 

המכתב מאמץ את כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא הפרשות להפסדי אשראי  

. מטרת הכללים החדשים היא  ASU 2017-13קינה צפויים, אשר פורסם במסגרת עדכון ת 

לשפר את איכות הדיווח על המצב הכספי של התאגיד הבנקאי, באמצעות הקדמת רישום  

ק את אנטי המחזוריות בהתנהגות ההפרשות  ההפרשות להפסדי אשראי, באופן שמחז 

ל  להפסדי אשראי, שתומך בתגובה מהירה יותר של הבנקים להידרדרות באיכות האשראי ש 

לווים, ולחיזוק הקשר בין ניהול סיכוני האשראי לבין האופן שבו סיכונים אלה משתקפים  

 בדוחות הכספיים, תוך התבססות על שיטות ותהליכים קיימים. 

יים הצפויים בטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים של תאגידים בנקאיים בעקבות  עיקרי השינו 

פסדי אשראי תחושב לפי ההפסד הצפוי  יישום כללים אלה, הינם בין היתר: ההפרשה לה 

לאורך חיי האשראי, במקום לאמוד את ההפסד שנגרם וטרם זוהה; באומדן ההפרשה  

פני עתיד שישקף תחזיות סבירות לגבי  להפסדי אשראי יעשה שימוש משמעותי במידע צופה  

  אירועים כלכליים עתידיים; יורחב הגילוי על ההשפעה של מועד מתן  האשראי על איכות 

האשראי של תיק האשראי; ישתנה האופן שבו נרשמות ירידות ערך של איגרות חוב בתיק  

ראי  הזמין למכירה; וכן הכללים החדשים לחישוב ההפרשה להפסדי אשראי יחולו על אש 

)לרבות הלוואות לדיור(, איגרות חוב המוחזקות לפדיון, וחשיפות אשראי חוץ מאזניות  

 מסוימות. 

בינואר    1התקן ייושם החל מיום  

ואילך. ככלל, הכללים   2021

החדשים ייושמו באמצעות  

רישום בעודפים במועד היישום  

לראשונה של ההשפעה  

המצטברת של יישום כללים  

 .אלה 

  , 2020אפריל  ב   20כמו כן, ביום  

עדכן הפיקוח על הבנקים כי  

לנוכח הקשיים שנגרמים  

אירוע נגיף הקורונה,   בעקבות 

שלא להעביר   ת רשאי החברה 

הדיווח לרבעון הראשון   את 

לדירקטוריון על התקדמות  

פרויקט היישום של הכללים  

החדשים בנושא, כפי שהיה  

נדרש במכתב. בנוסף, בנק  

ישראל הבהיר כי בכוונתו  

המשך על דחיה של  להודיע ב 

מועד תחילת הריצה במקביל  

של הכללים החדשים ברבעון או  

 . שניים, בהתאם להתפתחויות 

  החברה נערכת ליישום 

המכתב. היערכות החברה  

כוללת, בין היתר: מיפוי של  

ההוראות החדשות  

והשלכותיהן האפשריות על  

החברה, סקירת הפרקטיקות  

הנהוגות היום לניהול סיכוני  

האשראי ולאומדן ההפרשה  

להפסדי אשראי על מנת לזהות  

תהליכים שניתן לעשות בהם  

שימוש לצורך יישום הכללים  

החדשים, זיהוי האתגרים  

הדרכים להתמודדות עם  ו 

אתגרים אלה וכן בחינת  

השינויים הנדרשים על מנת  

להתאים את המודלים להערכת  

 הפסדי האשראי. 
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 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם )המשך(  .ה

 
 השלכות  הוראות מעבר תחילה ו דרישת הפרסום  תיקון

בדבר   ASU 2018-14עדכון תקינה 

שינויים בדרישות הגילוי של תכניות  

 הטבה מוגדרת 

 

"(, את  FASB" - , פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית )ה 2018באוגוסט  28ביום 

ASU 2018-14  שינויים בדרישות הגילוי של תכניות הטבה מוגדרת,    - , בדבר מסגרת הגילוי

תכניות להטבה    - הטבות פרישה    - תגמול  בקודיפיקציה בדבר    715-20כון לנושא  המהווה עד 

תכליתו של התיקון הינה לשפר את האפקטיביות של   ."העדכון"(  - כללי )להלן  - מוגדרת 

הגילויים בביאורים לדוחות הכספיים וכן לצמצם את העלויות הכרוכות בהכנת הביאורים  

   .הנדרשים 

, מבהירים דרישות גילוי  מבטלים גילויים אשר אינם בעלי תועלת התיקונים במסגרת העדכון  

 ספציפיות וכן מוסיפים דרישות גילוי שזוהו כרלוונטיות. 

עיקרי התיקונים הינם, בין היתר: בוטלה הדרישה להצגת אומדן הסכומים הכלולים ברווח  

הוצאה  כולל אחר מצטבר שצפוי כי יופחתו מרווח כולל אחר מצטבר לדוח רווח והפסד כ 

צגת סכום ההטבות השנתיות העתידיות המכוסות על  בשנה העוקבת; בוטלה הדרישה לה 

ידי חוזי ביטוח, לרבות חוזי קצבה )אנונה(, וכן עסקאות משמעותיות כלשהן בין הישות או  

צדדים קשורים לבין התכנית; התווספה דרישה לפיה נדרש לתת פירוט בדבר הסיבות  

מוגדרת במהלך   הקשורים לשינוי במחויבות בגין הטבה  לרווחים או הפסדים מהותיים 

 התקופה; וכן הובהרו דרישות גילוי עבור ישויות שיש להם שתי תכניות או יותר. 

 

ישויות    יחולו על    הוראות התיקון 

החל   בארה"ב ציבוריות 

  השנתיות  מהתקופות 

  15 - המתחילות לאחר ה 

. אימוץ מוקדם  2020בדצמבר 

 ניים. אפשרי לרבות בתקופות בי 

 

בעת היישום לראשונה נדרש  

ליישם את התיקונים בדרך של  

 יישום למפרע. 

ליישום התקן לא צפויה להיות  

השפעה מהותית על דוחותיה  

 הכספיים של החברה. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור 

 
 מם )המשך( תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישו .ה

 
 השלכות  תחילה והוראות מעבר  הפרסום דרישת  תיקון

בדבר   ASU 2018-13עדכון תקינה 

 מדידת  שינויים בדרישות הגילוי של 

 הוגן  שווי 

 

"(, את  FASB" - חשבונאית )ה  לתקינה  האמריקאי  המוסד  פרסם  ,  2018 באוגוסט  28 ביום 

ASU 2018-13   הוגן, המהווה  שווי  של מדידת  וי הגיל  בדרישות  שינויים  - הגילוי  בדבר מסגרת 

 התיקון  של  העדכון"(. תכליתו "להלן:  (הוגן   שווי  מדידת  בדבר  בקודיפיקציה  820 לנושא  עדכון 

 העלויות  את  לצמצם  וכן  הכספיים  לדוחות  הגילויים בביאורים  של  האפקטיביות  את  לשפר  הינו 

 הביאורים הנדרשים.   בהכנת  הכרוכות 

 גילוי  מבהירים דרישות  תועלת,  בעלי  אינם  אשר  גילויים  ם מבטלי  העדכון  במסגרת  התיקונים 

 .כרלוונטיות  שזוהו  גילוי  דרישות  מוסיפים  וכן  ספציפיות 

 בין  והסיבות להעברות  הסכומים  להצגת  הדרישה  בוטלה  :היתר  הינם, בין  התיקונים  עיקרי 

 ות היש  מדיניות  מידע בדבר  למתן  הדרישה  בוטלה  ;ההוגן  השווי  בהיררכיית - 2 ו  1 רמות 

 תיאור  להצגת  הדרישה  בוטלה   ;שהתקיימו  ככאלה  נחשבות  רמות  בין  העברות  מתי  לקביעה 

 של  מילולי  תיאור  למתן  הדרישה  במסגרת  ;3ברמה  ההוגן  השווי  מדידת  הערכת  תהליך 

 ברמה  המסווגות  ונשנות  חוזרות  הוגן  שווי  מדידות  נצפים עבור  לא  בנתונים  לשינויים  הרגישות 

 הנדרש  המידע  כי  להדגיש  וודאות" כדי  אי "  - עודכן המונח "רגישות" ל ההוגן,   השווי  במדרג  3

האחר   הכולל  ברווח  השינויים  את  להציג  יש  לפיה  דרישה  התווספה  ;האי וודאויות  לגבי  הינו 

 (OCI שטרם )  התקופה.  בסוף  המוחזקים  נכסים  עבור  בתקופה,  מומשו 

הוראות התיקון יחולו על ישויות  

בארה"ב החל  ציבוריות 

פות השנתיות  מהתקו 

  15 - המתחילות לאחר ה 

. אימוץ מוקדם  2019בדצמבר 

אפשרי לרבות בתקופות  

 ביניים. 

בהתאם לחוזר הפיקוח על  

הבנקים בדבר "שיפור  

השימושיות של הדוחות לציבור  

של תאגידים בנקאיים לשנים  

", אשר גובש על  2020  - ו   2019

  2018-13בסיס עדכון תקינה 

ה, מועד התחילה  בקודיפיקצי 

 . 2021בינואר    1ליום    דחה נ 

בעת היישום לראשונה נדרש  

ליישם את התיקונים בדרך של  

למעט, דרישות    יישום למפרע 

הגילוי שהתווספו וכן דרישת  

הגילוי שעודכנה בדבר אי  

הודאות במדידת שווי הוגן  

, אשר לגביהן היישום  3ברמה 

 יהיה מכאן ואילך. 

צפויה להיות  ליישום התקן לא 

על דוחותיה  השפעה מהותית 

 הכספיים של החברה 
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 1ביאור   

 
 תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם )המשך(  .ה

 
 השלכות  תחילה והוראות מעבר  דרישת הפרסום  תיקון

  בדבר  -12ASU 2019 תקינה  עדכון 

על   סים מ פישוט הטיפול החשבונאי ב 

 הכנסה 

"(, את  FASB" - , פרסם המוסד האמריקאי לתקינה חשבונאית )ה 2019בדצמבר  18ביום 

ASU 2019-12  בדבר פישוט הטיפול החשבונאי במסים על הכנסה, המהווה עדכון לנושא ,

ון הינו  תכליתו של התיק  ."( התיקון על הכנסה )להלן: "  מסים בקודיפיקציה בדבר  740

חשבונאות המקובלים בארה"ב תוך שמירה על שימושיות  הפחתת המורכבות של כללי ה 

 המידע המסופק למשתמשי הדוחות הכספיים.  

  ביטול מפשטים את הטיפול החשבונאי במיסים על הכנסה על ידי    התיקון התיקונים במסגרת  

 חריגים, שינוי הנחיות קיימות בתקן וכן הוספת הנחיות חדשות.  

הינם, בין היתר: הקצאת הוצאות המס או הטבות    התיקון   במסגרת   שעודכנו   הנושאים רי  עיק 

המס על ההכנסה בין פעילויות נמשכות, פעילויות שהופסקו, רווח כולל אחר ופריטים  

  חייבים הנזקפים ישירות להון עצמי; הכרה בהתחייבויות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים  

דוחות  ב   מצטברים   ם הפסדי   על   מסים   הכנסות   חישוב ;  לולה כ   זרה   בחברה   השקעה   בגין   במס 

דוחות  ב  המס  בשיעורי  או  המס  בחוקי  השינויים  בהשפעת  ההכרה  אופן הכספיים ביניים; 

הכספיים ביניים; הערכת הגידול בבסיס המס של מוניטין בקביעה האם יטופל כחלק מצירוף  

 עסקים או כעסקה נפרדת. 

 

 

  ישויות   על   יחולו   התיקון   הוראות 

  החל   "ב בארה  ציבוריות 

  השנתיות  מהתקופות 

  15 - ה  לאחר  המתחילות 

  מוקדם  אימוץ . 2020 בדצמבר 

  בתקופות  לרבות  אפשרי 

 . ביניים 

נדרש   לראשונה  היישום  בעת 

ליישם את התיקונים בדרך של  

  הכרה מכאן ואילך, למעט 

  בגין  נדחים  מסים  בהתחייבות 

,  כלולה  זרה  בחברה  השקעה 

  בדרך אשר לגביה היישום יהיה  

  תוך , מתואם  למפרע  יישום  של 

  המצטברת  ההשפעה  קיפת ז 

 . העודפים   של   הפתיחה   ליתרת 

החברה בוחנת את ההשפעה  

של ההוראות החדשות על  

 דוחותיה הכספיים. 
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 (₪)מיליוני  הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי  - 2ביאור 

 

 

לתקופה של שלושה 
חודשים שהסתיימה 

 במרס 31 ביום
2020 

 )בלתי מבוקר(

לתקופה של שלושה 
 חודשים שהסתיימה

 במרס 31 ביום
2019 

 )בלתי מבוקר(

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31 ביום

2019 
) (מבוקר  

    הכנסות מבתי עסק: 

  657                   158               151              עמלות בתי עסק 

  33                     7                    9                   הכנסות אחרות 

  690                   165               160              ברוטו  -כנסות מבתי עסק סך כל הה 

  (309)                (73)               (70)              בניכוי עמלות למנפיקים אחרים 

  381                   92                 90                נטו  -סך כל ההכנסות מבתי עסק 

 הכנסות ממחזיקי כרטיס 
    אשראי:  

  416                   98                 88                עמלות מנפיק 

  127                   31                 35                עמלות שירות 

  103                   24                 14                עמלות מעסקאות בחו"ל 

  646                   153               137              סך כל ההכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי 

  1,027                245               227              סך כל ההכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי 
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 אשראי והפרשה להפסדי אשראין פעילות בכרטיסי , חייבים בגיסיכון אשראי  - 3ביאור 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  . א

 

 

במרס  31
2020 

שיעור ריבית 
ממוצעת 
 שנתית  

 ליתרה ביום
)בלתי 
 מבוקר(

% 

במרס  31
2020 

שיעור ריבית 
ממוצעת 
 שנתית  

לעסקאות  
 בחודש אחרון

)בלתי 
 מבוקר(

% 

במרס  31
2020 

)בלתי 
 מבוקר(

  ₪מיליוני 

במרס 31  
2019 

)בלתי 
 מבוקר(

  ₪מיליוני 

בדצמבר 31  
2019 

 )מבוקר(
  ₪מיליוני 

      סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים: 

  7,907            7,377            7,650             (1): אנשים פרטיים

  2,307            1,959 *  2,055             (2)מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  5,600            5,418 *  5,595            8.0                7.9               (3()2)מזה: אשראי 

  494               490               504                :מסחרי

  102               192               103                (2)מזה: חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  392               298               401               5.9                6.4               (4()2)מזה: אשראי 

  8,401            7,867            8,154             סך הכל סיכון אשראי שאינו בערבות בנקים 

      סיכון אשראי בערבות בנקים ואחרים: 

  4,223            4,441            3,817             כרטיסי אשראי    חייבים בגין

 חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי 
  448               307           349                אשראי  

  37                 21                 24                  הכנסות לקבל 

  78                 66                 87                  אחרים 

  13,187         12,702         12,431          סך הכל חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 

 סווג מחדש. * 

משק על בסיס  בדבר "סיכון האשראי הכולל לפי ענפי  ,הדירקטוריון וההנהלהדוח  -אנשים פרטיים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור  (1)

 מאוחד".

כולל יתרות בגין עסקאות רגילות, עסקאות בתשלומים על חשבון בית העסק ועסקאות  ,ללא חיוב ריבית -חייבים בגין כרטיסי אשראי  (2)

 אחרות.

ועסקאות   , אשראי שאינו למחזיקי כרטיססי אשראי מתגלגל, אשראי ישירכולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטי  ,עם חיוב ריבית  -אשראי  

 אחרות.

 מיליוני ש"ח(. 1,106 -  2019 במרס 31, מיליוני ש"ח 852  - 2019בדצמבר  31מיליוני ש"ח ) 773כולל אשראי בביטחון רכב בסך  (3)

 אשראי לבתי עסק. (4)
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 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(, סיכון אשראי  - 3ביאור 

 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים חובות** . ב

 תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי  .1

 

 
 (₪לתי מבוקר( )מיליוני )ב 2020במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הפרשה להפסדי אשראי 

   

 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

אנשים   
 פרטיים 

חייבים בגין 
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
 שאינו בערבות

 בנקים 
אנשים   

 פרטיים 
 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו בערבות 

 בנקים 
 מסחרי  

חייבים בגין 
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו בערבות 

 בנקים 
 מסחרי  

 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי 
בערבות 
בנקים 
 סך הכל   (2)ואחרים

 יתרת הפרשה להפסדי אשראי 
  220             1                    9                  5                  148             57              2019בדצמבר  31ליום  

  70               *   16               2                  49               3                      (3)הוצאות בגין הפסדי אשראי 

  (35)             -                     (2)               *   (29)             (4)              מחיקות חשבונאיות          

גביית חובות שנמחקו   
 חשבונאית  

  7                  -                     1                  *   5                  1                 בשנים קודמות          

  (28)             -                     (1)               *   (24)             (3)              יות, נטו      מחיקות חשבונא

   יתרת ההפרשה להפסדי אשראי
  262             1                    24               7                  173             57              (4) 2020במרס   31ליום 

       מזה: (4)

  21               *   -                   *   -                   21              בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים     

  *   *   -                   -                   -                   -                  בגין פיקדונות בבנקים 

גין חייבים בגין כרטיסי אשראי ב
  *   *   -                   -                   -                   -                  בערבות בנקים 

 

 
 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים. **

 

אי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו למחזיקי אשראי נושא ריבית. אשר (1)

 כרטיס ועסקאות אחרות.

 בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  (2)

 וחייבים אחרים.

כלכלי ותוך ראיה צופה פני עתיד, הגדילה החברה את -אור אי הוודאות הצפויה מאירוע נגיף הקורונה ובכלל זה הרעת המצב המאקרול (3)

 .ההפרשות בגין ההתאמות האיכותיות בקשר עם לקוחות פרטיים ובתי עסק
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 והפרשה להפסדי אשראי )המשך( חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי , סיכון אשראי  - 3ביאור 

 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים )המשך(  חובות** . ב

 )המשך(   תנועה ביתרת ההפרשה להפסדי אשראי .1

 
 (₪לתי מבוקר( )מיליוני )ב 2019במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הפרשה להפסדי אשראי 

 
  

 

סיכון אשראי  
שאינו בערבות 

 בנקים 
אנשים   

 פרטיים 
ן חייבים בגי
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו בערבות 

 בנקים 
אנשים   

 פרטיים 
 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו בערבות 

 בנקים 
 מסחרי  

חייבים בגין 
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו בערבות 

 בנקים 
 מסחרי  

 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי 
בערבות 
בנקים 
 סך הכל   (2)ואחרים

 יתרת הפרשה להפסדי אשראי 
  185             1                    7                  4                  128             45              2018בדצמבר  31ליום  

הוצאות )הכנסות( בגין הפסדי  
  31               *   1                  1                  26               3                 אשראי *** 

  (26)             -                     (2)               *   (22)             (2)              מחיקות חשבונאיות ***      

גביית חובות שנמחקו   
 חשבונאית  

  6                  -                     1                  *   5                  *  בשנים קודמות          

  (20)             -                     (1)               *   (17)             (2)              מחיקות חשבונאיות, נטו ***      

 יתרת ההפרשה להפסדי אשראי 
  196             1                    7                  5                  137             46              (3) 2019במרס  31ליום  

       מזה: (3)

  17               *   -                   *   -                   17              בגין מכשירי אשראי חוץ מאזניים     

  *   *   -                   -                   -                   -                  בגין פיקדונות בבנקים 

בגין חייבים בגין כרטיסי אשראי 
  *   *   -                   -                   -                   -                  בערבות בנקים 

 
 

 

 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 חובות אחרים.חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים ו **

 מחדש.סווג  ***

אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו למחזיקי  (1)

 כרטיס ועסקאות אחרות.

כנסות לקבל ומיים לכרטיסי אשראי, הבבנקים, חברות וארגונים בינלא תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  (2)

 וחייבים אחרים.
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 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(סיכון אשראי  - 3ביאור 

 ומכשירי אשראי חוץ מאזניים )המשך(  חובות** . ב

 חושבה בות בגינם היא ת ועל החו מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי בגין חובו  .1

 
 (₪לתי מבוקר( )מיליוני )ב 2020במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הפרשה להפסדי אשראי 

 

 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

אנשים   
 פרטיים 
ן חייבים בגי
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

אנשים   
 פרטיים 

 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי  
 שאינו 

בערבות 
 בנקים 

 מסחרי  
חייבים בגין 

כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

 מסחרי  
 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי 
בערבות בנקים 

 סך הכל   (2)ואחרים

       יתרת חוב רשומה של חובות: 

  1,377          1,156            117             44               45               15              שנבדקו על בסיס פרטני 

  12,210       4,277            284             59               5,550          2,040         שנבדקו על בסיס קבוצתי 

  13,587       5,433            401             103             5,595          2,055         סך הכל חובות 

הפרשה להפסדי אשראי בגין 
       חובות: 

  13               *   2                  1                  9                  1                 שנבדקו על בסיס פרטני 

  228             1                    22               6                  164             35              שנבדקו על בסיס קבוצתי 

  241             1                    24               7                  173             36              סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

 (₪לתי מבוקר( )מיליוני )ב 2019במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  הפרשה להפסדי אשראי 
 

 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

  אנשים 
 ***פרטיים 

ן חייבים בגי
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

אנשים   
 ***פרטיים 
 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

 מסחרי  
חייבים בגין 

כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

 מסחרי  
 ( 1)אשראי 

ן אשראי סיכו 
בערבות בנקים 

 סך הכל   (2)ואחרים

       יתרת חוב רשומה של חובות: 
  1,564          1,363            82               77               27               15              שנבדקו על בסיס פרטני 

  12,501       4,835            216             115             5,391          1,944         שנבדקו על בסיס קבוצתי 

  14,065       6,198            298             192             5,418          1,959         סך הכל חובות 

הפרשה להפסדי אשראי בגין 
       חובות: 

  7                  *   1                  1                  4                  1                 שנבדקו על בסיס פרטני 

  172             1                    6                  4                  135             26              שנבדקו על בסיס קבוצתי 

  179             1                    7                  5                  139             27              סך הכל הפרשה להפסדי אשראי 

 
 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 פיקדונות בבנקים וחובות אחרים.חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי,  **

 סווג מחדש. ***

מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו למחזיקי   אשראי נושא ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי (1)

 חרות.כרטיס ועסקאות א

ות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל בבנקים, חבר תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  (2)

 וחייבים אחרים.
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 בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך( , חייביםסיכון אשראי  - 3ביאור 

 שירי אשראי חוץ מאזניים )המשך( ומכ  חובות** . ב

 )המשך(   ת ועל החובות בגינם היא חושבהאשראי בגין חובו מידע נוסף על דרך חישוב ההפרשה להפסדי   .2

 

 

 (₪)מבוקר( )מיליוני  2019בדצמבר  31 הפרשה להפסדי אשראי 
   

 

סיכון  
אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

אנשים   
 פרטיים 
ן חייבים בגי
כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

אנשים   
 פרטיים 

 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

 מסחרי  
חייבים בגין 

כרטיסי 
 אשראי 

סיכון אשראי  
שאינו 

בערבות 
 בנקים 

 מסחרי  
 ( 1)אשראי 

סיכון אשראי 
ם בערבות בנקי 

 סך הכל   (2)ואחרים

       יתרת חוב רשומה של חובות: 

  410             174               111             59               45               21              שנבדקו על בסיס פרטני 

  12,951       4,786            281             43               5,555          2,286         שנבדקו על בסיס קבוצתי 

  13,361       4,960            392             102             5,600          2,307         סך הכל חובות 

הפרשה להפסדי אשראי בגין 
       חובות: 

  12               *   2                  1                  9                  *  ס פרטני שנבדקו על בסי 

  189             1                    7                  4                  139             38              שנבדקו על בסיס קבוצתי 

  201             1                    9                  5                  148             38              ה להפסדי אשראי סך הכל הפרש

 

 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 פיקדונות בבנקים וחובות אחרים.חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי,  **

 ריבית. אשראי זה כולל עסקאות קרדיט, עסקאות בכרטיסי אשראי מתגלגל, אשראי למחזיקי כרטיס, אשראי שאינו למחזיקיאשראי נושא   (1)

 כרטיס ועסקאות אחרות.

לאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל בבנקים, חברות וארגונים בינ תפיקדונוחייבים ואשראי בגין כרטיסי אשראי בערבות בנקים,  (2)

 רים.וחייבים אח
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 )המשך(, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי סיכון אשראי  - 3ביאור 

 (1)חובות  . ג

 איכות אשראי ופיגורים  .1

 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני  2020במרס  31

 לא בעייתיים 
 (2)בעייתיים

 פגומיםלא 
 (2)בעייתיים
 סך הכל (3)פגומים 

חובות לא 
 -פגומים 

 מידע נוסף
  90בפיגור של 

 ימים או יותר 

חובות לא 
 -פגומים 

 מידע נוסף
  31בפיגור של 

 89ועד 
 (5)ימים

       בערבות בנקים אינם ות שחוב

       אנשים פרטיים 

  5                    -                     2,055      8                8              2,039         חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                     -                     5,595      67             328          5,200         (6)אשראי 

       מסחרי 

  1                    -                     103          2                3              98               חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                     -                     401          -                 3              398             אשראי 

 חובות בערבות בנקים  
  -                     -                     5,433      -                 -               5,433         (4)ואחרים 

  6                    -                     13,587    77             342          13,168 * סך הכל חובות 

 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני  2019במרס  31

 לא בעייתיים 
 (2)בעייתיים

 פגומיםלא 
 (2)בעייתיים
 סך הכל (3)פגומים 

חובות לא 
 -פגומים 

 מידע נוסף
  90בפיגור של 

 ימים או יותר 

חובות לא 
 -פגומים 

 מידע נוסף
  31בפיגור של 

 89ועד 
 (5)ימים

       ם חובות שאינם בערבות בנקי

       אנשים פרטיים 

  4                    -                     1,959      6                7              1,946         חייבים בגין כרטיסי אשראי ** 

  -                     -                     5,418      52             317          5,049         **( 6)אשראי 

       מסחרי 

  1                    -                     192          2                3              187             בגין כרטיסי אשראי חייבים 

  -                     -                     298          -                 2              296             אשראי 

 חובות בערבות בנקים  
  -                     -                     6,198      -                 -               6,198         (4)ואחרים 

  5                    -                     14,065    60             329          13,676 * הכל חובות  סך

 

 בסךמזה: חובות אשר דירוג האשראי שלהם במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אשראי חדש בהתאם למדיניות החברה  *

 מיליוני ש"ח(. 7,748 - 2019 רסבמ 31)ש"ח מיליוני  7,735

 סווג מחדש. **

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים. (1)

 ות פגומים, נחותים או בהשגחה מיוחדת.חוב (2)

ראה   -דש של חוב בעייתי  למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש בארגון מח.  גומים אינם צוברים הכנסות ריביתככלל, חובות פ (3)
 .)ג'( להלן2סעיף ג'

 יים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.בבנקים, חברות וארגונים בינלאומ תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (4)

 ית.ם שאינם פגומים ואינם צוברים הכנסות ריבייום סווגו כחובות בעייתי 89עד  30חובות בפיגור של  (5)
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 .מיליוני ש"ח( 1,106 - 2019 במרס 31)ש"ח מיליוני  773כולל אשראי בביטחון רכב בסך   (6)

 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(סיכון אשראי  - 3ביאור 

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 )המשך(  איכות אשראי ופיגורים  .1

 
 (₪ר( )מיליוני ק)מבו  2019בדצמבר  31

 לא בעייתיים 
 (2)בעייתיים

 פגומיםלא 
 (2)בעייתיים
 סך הכל (3)פגומים 

חובות לא 
 -פגומים 

 מידע נוסף
  90בפיגור של 

 ימים או יותר 

חובות לא 
 -פגומים 

 מידע נוסף
  31בפיגור של 

 89ועד 
 (5)ימים

       בנקים חובות שאינם בערבות 

       אנשים פרטיים 

  1                    -                     2,307      7                10            2,290         חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  4                    -                     5,600      67             323          5,210         (6)י אשרא 

       מסחרי 
  *   -                     102          2                2              98               חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                     -                     392          -                 3              389             אשראי 

 חובות בערבות בנקים  
  -                     -                     4,960      -                 -               4,960         (4)ואחרים 

  5                    -                     13,361    76             338          12,947 ** סך הכל חובות 

 

 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

בסך ראי חדש בהתאם למדיניות החברה מזה: חובות אשר דירוג האשראי שלהם במועד הדוח תואם את דירוג האשראי לביצוע אש **

 .ש"חמיליוני  7,987

 

 ילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים.חייבים בגין פע (1)

 מיוחדת.חובות פגומים, נחותים או בהשגחה  (2)

ראה   -בארגון מחדש של חוב בעייתי  ככלל, חובות פגומים אינם צוברים הכנסות ריבית, למידע על חובות פגומים מסוימים שאורגנו מחדש   (3)
 .)ג'( להלן2סעיף ג'

 בל וחייבים אחרים.בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לק תפיקדונוראי בערבות בנקים, כרטיסי אשמחזיקי  (4)

 כנסות ריבית.ם שאינם פגומים ואינם צוברים הייום סווגו כחובות בעייתי 89עד  30חובות בפיגור של  (5)

 ש"ח.מיליוני  852 כולל אשראי בביטחון רכב בסך  (6)
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 להפסדי אשראי )המשך(, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה סיכון אשראי  - 3ביאור 

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 מידע נוסף על חובות פגומים .2

 חובות פגומים והפרשה פרטנית ( א )
 

 (₪י מבוקר( )מליוני )בלת 2020במרס  31

 

חובות   יתרת
פגומים בגינם  

הפרשה  קיימת 
 ( 3()2)פרטנית 

יתרת הפרשה  
 ( 3)פרטנית 

חובות   יתרת
פגומים בגינם לא  
קיימת הפרשה  

 ( 2)פרטנית 

סך הכל  
יתרת חובות  

 ( 2)פגומים 

יתרת קרן  
חוזית של  

חובות  
 פגומים

      חובות שאינם בערבות בנקים
      אנשים פרטיים

  5                     חייבים בגין כרטיסי אשראי
                  

1                      3  
               

8  
               

8  

  40                   אשראי 
                  

9                    27  
             

67  
             

67  
      מסחרי

  2                      *   *  חייבים בגין כרטיסי אשראי
               

2  
               

2  

  -                      אשראי 
                   

-                       -  
                

-  
                

-  

  -                      (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 
                   

-                       -  
                

-  
                

-  

  32                    10                 45                   (5)סך הכל חובות 
             

77  
             

77  
      מזה:  (5)

  -                       10                 45                   מזומנים נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי
             

45  
             

45  

  -                       10                 45                   בעייתיים חובות בארגון מחדש של חובות
             

45  
             

45  

 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני  2019במרס  31

 

ות  חוב יתרת
פגומים בגינם  
קיימת הפרשה  

 ( 3()2)נית פרט
יתרת הפרשה  

 ( 3)פרטנית 

חובות   יתרת
פגומים בגינם לא  
קיימת הפרשה  

 ( 2)פרטנית 

סך הכל  
יתרת חובות  

 ( 2)פגומים 

יתרת קרן  
חוזית של  

חובות  
 פגומים

      חובות שאינם בערבות בנקים
      אנשים פרטיים

  3                     חייבים בגין כרטיסי אשראי **
                  

1                      3  
               

6  
               

6  

  22                   אשראי **
                  

5                    30  
             

52  
             

52  
      מסחרי

  1                      *   1                     כרטיסי אשראיחייבים בגין 
               

2  
               

2  

  -                      אשראי 
                   

-                       -  
                

-  
                

-  

  -                      (4)ובות בערבות בנקים ואחרים ח
                   

-                       -  
                

-  
                

-  

  26                   (5)סך הכל חובות 
                  

6                    34  
             

60  
             

60  
      מזה:  (5)

  26                   מזומנים נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי
                  

6                       -  
             

26  
             

26  

  26                   בעייתיים חובות בארגון מחדש של חובות
                  

6                       -  
             

26  
             

26  

  
 

 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש. **

 בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים. חייבים (1)

 יתרת חוב רשומה. (2)

 להפסדי אשראי. הפרשה פרטנית (3)

 בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (4)
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 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(סיכון אשראי  - 3ור ביא

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 חובות פגומים )המשך( מידע נוסף על   .2

 )המשך(  חובות פגומים והפרשה פרטנית ( א )

 

 

 (₪יליוני מ)מבוקר( ) 2019בדצמבר  31

 

חובות   יתרת
ומים בגינם  פג

קיימת הפרשה  
 ( 3()2)פרטנית 

יתרת הפרשה  
 ( 3)פרטנית 

חובות   יתרת
פגומים בגינם לא  
קיימת הפרשה  

 ( 2)פרטנית 

סך הכל  
יתרת חובות  

 ( 2)פגומים 

יתרת קרן  
חוזית של  

חובות  
 פגומים

      חובות שאינם בערבות בנקים
      ים פרטייםאנש

  4                     חייבים בגין כרטיסי אשראי
                  

1                      3  
               

7  
               

7  

  35                   אשראי 
                  

8                    32  
             

67  
             

67  

      מסחרי

  1                      *   1                     חייבים בגין כרטיסי אשראי
               

2  
               

2  

  -                      אשראי 
                   

-                       -  
                

-  
                

-  

  -                      (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 
                   

-                       -  
                

-  
                

-  

  40                   (5)סך הכל חובות 
                  

9                    36  
             

76  
             

76  

      מזה:  (5)

  40                   מזומנים נמדד לפי ערך נוכחי של תזרימי
                  

9                       -  
             

40  
             

40  

  40                   בעייתיים חובות בארגון מחדש של חובות
                  

9                       -  
             

40  
             

40  

 

 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים. (1)

 יתרת חוב רשומה. (2)

 להפסדי אשראי. הפרשה פרטנית (3)

 ם.בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרי תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים,  מחזיקי (4)
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 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(סיכון אשראי  - 3ביאור 

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 ומים )המשך( חובות פגמידע נוסף על   .2

 ( ₪ מבוקר( )מיליוני )בלתי  יתרה ממוצעת והכנסות ריבית ( ב)

 

 

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום

במרס  31
2020 
יתרה 

ממוצעת של 
חובות 
 (2)פגומים 

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום

במרס  31
2020 

הכנסות 
ריבית 
 ( 3)שנרשמו 

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום

במרס  31
2020 

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום

במרס  31
2019 
יתרה 

ממוצעת של 
 חובות
 (2)פגומים 

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום

במרס  31
2019 

הכנסות 
ריבית 
 ( 3)שנרשמו 

לתקופה של 
שלושה 
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום

במרס  31
2019 

מזה: נרשמו 
על בסיס 

 מזומן

       חובות שאינם בערבות בנקים 

       שים פרטיים אנ

  *   *   5                  *   *   8                 חייבים בגין כרטיסי אשראי ** 

  -                   -                   48                -                   -                   67               אשראי **

       מסחרי 

  *   *   2                  *   *   2                 חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                   -                   -                   -                   -                   -                  אשראי 

  -                   -                   -                   -                   -                   -                  (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 

  *   *   55                *   *   77               סך הכל 

 

 ש"ח. ןמיליו 1 -סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש. **

 

 אחרים.בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות  חייבים (1)

 .ממוצעת של חובות פגומים בתקופת הדיווח יתרת חוב רשומה (2)

 בתקופת הדיווח, בגין היתרה הממוצעת של החובות הפגומים, בפרק הזמן בו החובות סווגו כפגומים.הכנסות ריבית שנרשמו  (3)

  בבנקים, חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים. תפיקדונות בנקים, כרטיסי אשראי בערבומחזיקי  (4)
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 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(אי סיכון אשר - 3ביאור 

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(  .2

 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני   בארגון מחדש ייתיים חובות בע ( ג)

 

 ( ₪מיליוני )בלתי מבוקר( ) יתרת חוב רשומה - 2020במרס  31

 

כנסות שאינו צובר ה
 ( 3)סך הכל  (2)גור לא בפי צובר, ריבית

    חובות שאינם בערבות בנקים 

    אנשים פרטיים 

  5                                 *   5                                חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  40                               -                                  40                              אשראי 

    מסחרי 

  *   -                                  *  חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                                  -                                  -                                 אשראי 

  -                                  -                                  -                                 (4) בערבות בנקים ואחרים חובות

  45                               -                                  45                              סך הכל חובות 

 (₪מבוקר( )מיליוני )בלתי  יתרת חוב רשומה - 2019במרס  31

 

שאינו צובר הכנסות 
 ( 3)סך הכל  (2)לא בפיגור  צובר, ריבית

    חובות שאינם בערבות בנקים 

    אנשים פרטיים 

  3                                 *   3                                חייבים בגין כרטיסי אשראי ** 

  22                               -                                  22                              אשראי **

    מסחרי 

  1                                 -                                  1                                חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                                  -                                  -                                 אשראי 

  -                                  -                                  -                                 (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 

  26                               *   26                              סך הכל חובות 

 

 ש"ח. ןמיליו 1-סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש. **

 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים. (1)

 .צובר הכנסות ריבית (2)

 .בות פגומיםנכלל בחו (3)

 , חברות וארגונים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.בבנקים תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (4)
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 להפסדי אשראי )המשך(, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה סיכון אשראי  - 3ביאור 

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(  .2

 ך( )המש  חובות בעייתיים בארגון מחדש  ( ג)

 

 (₪)מבוקר( )מיליוני  2019בדצמבר  31 - וב רשומהיתרת ח

 

 

שאינו צובר הכנסות 

 ( 3)סך הכל  (2)לא בפיגור  צובר, ריבית

    חובות שאינם בערבות בנקים 

    אנשים פרטיים 

  4                                 *   4                                חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  35                               *   35                              אשראי 

    מסחרי 

  1                                 -                                  1                                חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                                  -                                  -                                 אשראי 

  -                                  -                                  -                                 (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 

  40                               *   40                              סך הכל חובות 

 

 ש"ח. ןמיליו 1-סכום הנמוך מ *

 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, פיקדונות בבנקים וחובות אחרים. (1)

 צובר הכנסות ריבית. (2)

 נכלל בחובות פגומים. (3)

 נלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.ים ביבבנקים, חברות וארגונ תפיקדונוכרטיסי אשראי בערבות בנקים, מחזיקי  (4)
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 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(סיכון אשראי  - 3ביאור 

 )המשך(  (1)חובות  . ג

 מידע נוסף על חובות פגומים )המשך(  .2

 בארגון מחדש )המשך( חובות בעייתיים  ( ג)

 

 (₪)מיליוני )בלתי מבוקר(  2020במרס  31חודשים שהסתיימה ביום  לתקופה של שלושה

 

ארגונים מחדש 
שבוצעו 

 בתקופת הדיווח
 מס' הסדרים

ארגונים 
שבוצעו מחדש 

בתקופת  
 הדיווח

יתרת חוב 
רשומה לפני 
 ארגון מחדש

ארגונים מחדש 
שבוצעו 

 בתקופת הדיווח
יתרת חוב 

רשומה לאחר 
 ארגון מחדש

ש ארגונים מחד
שבוצעו 

 (2)וכשלו 
 מס' הסדרים

ש ארגונים מחד
שבוצעו 

 (2)וכשלו 
יתרת חוב 

 ( 3)רשומה 

      חובות שאינם בערבות בנקים 

      אנשים פרטיים 

  1                     37                   2                      2                    96                   י חייבים בגין כרטיסי אשרא

  5                     330                16                   16                 868                 ראי אש

      מסחרי 

  *   2                     *   *   3                     ן כרטיסי אשראי חייבים בגי

  -                      -                      -                       -                     -                      אשראי 

  -                      -                      -                       -                     -                      (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 

  6                     369                18                   18                 967                 סך הכל חובות 

 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני  2019במרס  31שה חודשים שהסתיימה ביום לתקופה של שלו 

 

ארגונים מחדש 
שבוצעו 

 בתקופת הדיווח
 מס' הסדרים

ארגונים 
שבוצעו מחדש 

בתקופת  
 הדיווח

יתרת חוב 
רשומה לפני 

 ון מחדשארג

ארגונים מחדש 
שבוצעו 

 בתקופת הדיווח
יתרת חוב 

רשומה לאחר 
 ארגון מחדש

ש ארגונים מחד
שבוצעו 

 (2)וכשלו 
 מס' הסדרים

ש ארגונים מחד
שבוצעו 

 (2)וכשלו 
יתרת חוב 

 ( 3)רשומה 

      חובות שאינם בערבות בנקים 

      אנשים פרטיים 

  *   40                   1                      1                    91                   חייבים בגין כרטיסי אשראי ** 

  4                     356                13                   13                 821                 אשראי **

      מסחרי 

  -                      -                      *   *   10                   חייבים בגין כרטיסי אשראי 

  -                      -                      -                       -                     -                      אשראי 

  -                      -                      -                       -                     -                      (4)חובות בערבות בנקים ואחרים 

  4                     396                14                   14                 922                 סך הכל חובות 

 ש"ח. ןמיליו 1-סכום הנמוך מ *

 סווג מחדש. **

 , פיקדונות בבנקים וחובות אחרים.חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי (1)

 12דש בארגון מחדש של חוב בעייתי במהלך ימים או יותר, אשר אורגנו מח 30שהפכו בתקופת הדיווח לחובות בפיגור של חובות  (2)

 החודשים שקדמו למועד שבו הם הפכו לחובות בפיגור.

 חוב רשומה למועד הכשל. יתרת (3)

 ים בינלאומיים לכרטיסי אשראי, הכנסות לקבל וחייבים אחרים.בבנקים, חברות וארגונ תפיקדונובנקים, כרטיסי אשראי בערבות מחזיקי  (4)
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 , חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי והפרשה להפסדי אשראי )המשך(שראי סיכון א - 3ביאור 

 חובות )המשך(  . ג

 

ההתמודדות עם אירועי נגיף  ששונו תנאיהם במסגרת מידע בדבר סוגי השינויים העיקריים שבוצעו לחובות  .3
 כארגון מחדש של חוב בעייתי  אשר לא סווגו , הקורונה

ציעה  מ ,לצלוח את המשבר בצורה הטובה ביותר הפרטיים והעסקיים יהלאפשר ללקוחותמטרה וב  רונהעם פרוץ נגיף הקו

הפתרונות הללו  כאשר , בנושא  ת בנק ישראלבהלימה להנחיו אשר הינם   להתמודדות עם המצב, פתרונותהחברה הקלות ו

תשלומי הלוואות מועדי דחיית הלוואות,  פתרונות אלו כוללים, בין היתר, פריסתנבחנים ומבוצעים בגישה מבוססת סיכון. 

נו נמוך והיקף  יתנאי האשראי ה לפריסה מחדש שלשפנו בבקשה ופריסת עסקאות לתשלומים. היקף הלקוחות הפרטיים 

נדחו ונפרסו מחדש  2020במרס  31הדוח אינו מהותי. ליום  אישור למועדונכון  2020במרס  31ליום  סושנפר החובות 

 108 -כהדוח נדחו ונפרסו מחדש חובות מסחריים בסך של   אישורנכון למועד ו  ש"חמיליון  25 -של כחובות מסחריים בסך 

נם יעיקר החובות ה, כאשר חודשים 1-3לתקופות של  ניתנה הלוואות לבתי עסקבגין  םתשלו מועדי ה  דחיית מיליון ש"ח.

 חובות תקינים.
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 (₪ני )מיליו  זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי  - 4ביאור 

 

 

 במרס 31
2020 

 )בלתי מבוקר(

 במרס 31
2019 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31
2019 

 )מבוקר(

  6,108              6,077              5,226             (1) בתי עסק

  81                    87                    92                   (2)התחייבויות בגין פיקדונות 

  701                  740                  641                 חברות כרטיסי אשראי  

  13                    11                    9                     הכנסות מראש 

  34                    46                    35                   (3)תוכניות הטבות למחזיקי כרטיס 

  139                  111                  55                   אחרים 

  7,076              7,072              6,058             סך הכל זכאים בגין פעילות כרטיסי אשראי 

 

 

  293 - 2019 במרס 31, מיליוני ש"ח 293 - 2019בדצמבר  31מיליוני ש"ח ) 320בניכוי יתרות בגין הקדמת תשלומים לבתי עסק בסך  (1)

  31, מיליוני ש"ח 1,422 - 2019 בדצמבר 31מיליוני ש"ח ) 1,304יכיון שוברים בכרטיסי אשראי לבתי עסק בסך ( ובגין נמיליוני ש"ח

 .(מיליוני ש"ח 1,340 -  2019 במרס

ל סכום כלל פיקדונות החברה גויסו בישראל ואינם נושאים ריבית. כמו כן, כלל הפיקדונות מוחזקים עבור אנשים פרטיים ואינם עולים ע (2)

 מיליון ש"ח. 1 של

ין זכאותם להטבות בהתאם לתנאי בגכניות נאמנות ללקוחות החברה, קיימת התחייבות כלפי מחזיקי הכרטיס ובמסגרת הפעלת ת (3)

תחשיב, בהתאם ל על ידם ועדיין לא נוצלו התוכניות. בגין מחזיקי כרטיס שהצטרפו למסלול תעופה כלולה הפרשה בגין נקודות שנצברו

 .ועלותןשיעור הניצול של הנקודות שנצברו על ידי מחזיקי הכרטיס  המתבסס עלוני העבר, בהסתמך על נת

 

 

  



 

81 

 ות הון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקיםהלימ - 5ביאור 

 ( ₪)מיליוני  ההרכב בערכים נומינליים  . א 

 

 
 2020במרס  31

 רשום
 2020במרס  31

 מונפק ונפרע
 2019במרס  31

 רשום
 2019במרס  31

 מונפק ונפרע

  25                       100                    25                       100                   ש"ח. ע.נ. 0.1מניות רגילות בנות 

 

 חלוקת דיבידנד  . ב 

חלוקת הדיבידנד בחברה כפופה להוראות המפקח על הבנקים, לרבות עמידה במגבלות הלימות ההון המתחייבות מתוקף  

החברה  ר, כי , הקובע בין הית 1999 -הוראות באזל. חלוקת דיבידנד מתאפשרת בכפוף להוראות חוק החברות, התשנ"ט 

חלוקה מתוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה  רשאית לבצע  

 הקיימות והצפויות, בהגיע מועד פירעונן. 

 ש"ח למניה(.  2.5 -מיליון ש"ח )כ 250בסך דיבידנד   שולם ,2020 בפברואר  20ביום 

 החברה מכירת עסקת ש"ח למניה( כחלק מהשלמת 4 -מיליון ש"ח )כ 400סך ידנד בשולם דיב  ,2019בפברואר  24ביום 

 למניה(.  חש"  0.57 -מיליון ש"ח )כ 57דיבידנד בסך  שולם ,2019 ביולי 31. ביום  WPI-ל

    

  

 ( ₪)מיליוני   )*( הבנקים   על  המפקח   הוראות  לפי   הון  הלימות . ג 

 

 

 

 במרס 31
2020 

 )בלתי מבוקר(

 במרס 31
2019 

 מבוקר()בלתי 

 בדצמבר 31
2019 

 )מבוקר(

    הון לצורך חישוב יחס ההון:   . 1
  1,502              1,475              1,299               1ובד הון עצמי ר

  298                  295                  301                 2הון רובד 

  1,800              1,770              1,600             סך הכל הון כולל 

    סיכון: .    יתרות משוקללות של נכסי 2
  9,906              9,693              10,135           גישה סטנדרטית  -סיכון אשראי 

  24                    52                    18                   גישה סטנדרטית  -סיכוני שוק 

  2,084              2,002              2,129             גישה סטנדרטית  -כון תפעולי סי 

  12,014            11,747            12,282           סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון 

    לרכיבי סיכון: .    יחס ההון 3
  12.5                 12.6                 10.6                )באחוזים(  לרכיבי סיכון 1יחס הון עצמי רובד 

  15.0                 15.1                 13.0                )באחוזים(  יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

  8.0                   8.0                   8.0                  )באחוזים( המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים  1יחס הון עצמי רובד 

  11.5                 11.5                 11.5                כולל המזערי הנדרש על ידי המפקח על הבנקים יחס ההון ה 

 

 

נקאי תקין ובהתאם להוראת ניהול ב בדבר "מדידה והלימות ההון" 201-211מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  *

 . 2016ביוני  1יסי חיוב" אשר נכנסה לתוקף ביום בנושא "סולקים וסליקת עסקאות בכרט 472
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 )המשך( הלימות הון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים - 5ביאור 

 יעד הלימות הון  . ד 

ת בכרטיסי חיוב". ההוראה  "סולקים וסליקת עסקאו   בנושא  472הוראת ניהול בנקאי תקין מספר    מהרסופ  2016מאי  ב  1  ביום

. על אף האמור בהוראת ניהול בנקאי תקין  201-211פי הוראות ניהול בנקאי תקין    עלשות ההון  דריל   ביחס  ותמגדירה הקל 

ביוני   1הוראה נכנסה לתוקף ביום ה. 11.5% -הון הכולל לא יפחת מה ויחס  8% -מ יפחתלא  1, יחס הון עצמי רובד 201

2016 . 

המזערי    1נקודות בסיס מעל יחס הון עצמי רובד    200  -הגבוה ב  1ה אישר יעד פנימי ליחס הון עצמי רובד  דירקטוריון החבר

כולל   נקודות בסיס מעל יחס הון  100  -; ויעד פנימי ליחס הון כולל הגבוה ב10%הנדרש על ידי המפקח כאמור לעיל, כלומר  

 . 12.5%המזערי הנדרש על ידי המפקח כאמור לעיל, כלומר 

"סולקים וסליקת   בנושא 472את ניהול בנקאי תקין מספר הורהחברה כפופה כסולק ל  WPI-ועד העברת השליטה לממ

 . עסקאות בכרטיסי חיוב"

 

 ( ₪)מיליוני    ההון יחס חישוב   לצורך ההון   רכיבי . ה 

 

 

 

 במרס 31
2020 

 )בלתי מבוקר(

 במרס 31
2019 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31
2019 

 )מבוקר(

    1עצמי רובד .    הון 1
  1,502              1,475              1,299             הון 

  *   *   *  בניכוי מוניטין 

  1,502              1,475              1,299             1בד סך הכל הון עצמי רו 

    2.    הון רובד 2

  174                  174                  174                 : מכשירים 2רובד הון 

  124                  121                  127                 : הפרשות 2הון רובד 

  298                  295                  301                 2סך הכל הון רובד 

  1,800              1,770              1,600             סה"כ הון כולל 

 
 

 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ  *
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 י הוראות המפקח על הבנקים )המשך(הלימות הון ומינוף לפ - 5ביאור 
 

 לפי הוראות המפקח על הבנקים  יחס מינוף  .ו 

"ההוראה"(. -)להלן    מינוף  בנושא יחס  218מיישמת החברה את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר    2015באפריל    1החל מיום  

מבוסס סיכון אשר יפעל כמדידה משלימה ואמינה לדרישות ההון מבוססות  ההוראה קובעת יחס מינוף פשוט, שקוף שאינו 

הסיכון ואשר נועד להגביל את צבירת המינוף בתאגיד הבנקאי. יחס המינוף מבוטא באחוזים, ומוגדר כיחס בין מדידת ההון  

. סך 202תקין מספר כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי  1מדידת יחס המינוף הוא הון רובד דידת החשיפה. ההון לצורך למ

הינה עקבית עם הערכים מדידת החשיפה של החברה היא סכום החשיפות המאזניות ופריטים חוץ מאזניים. ככלל המדידה  

חונות פיזיים או פיננסיים, להשתמש בביט  מורשיתלא  רההחבהחשבונאיים ולא מובאים בחשבון משקלי סיכון. כמו כן, 

כדי להפחית את מדידת החשיפות, אלא אם כן הותר ספציפית בהתאם    יכון אשראיערבויות או טכניקות אחרות להפחתת ס

  החברה תאם להוראה ( מנוכים ממדידת החשיפות. בה 202)בהתאם להוראה   1להוראה. נכסים מאזניים שנוכו מהון רובד 

ים במקדמי המרה לאשראי כפי שנקבעו החשיפות בגין פריטים חוץ מאזניים על ידי המרה של סכום הפריט  אתת מחשב 

 . 203 בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר

 . על בסיס מאוחד 5% -תאגיד בנקאי יעמוד ביחס מינוף שלא יפחת מבהתאם להוראה,  

 : 218(₪)מיליוני   את ניהול בנקאי תקין  להלן יחס המינוף מחושב בהתאם להור

 

 

 

 

 

 במרס 31
2020 

 )בלתי מבוקר(

 במרס 31
2019 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31
2019 

 )מבוקר(

    בנתוני המאוחד: 

  1,502              1,475              1,299               1הון רובד 

  16,454            16,955            17,042           סך החשיפות 

  9.1                   8.7                   7.6                  )באחוזים(  יחס המינוף

  5.0                   5.0                   5.0                  )באחוזים( יחס המינוף המזערי הנדרש ע"י המפקח על הבנקים
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 והתקשרויות מיוחדות התחייבויות תלויות - 6ביאור 

 ( ₪)מיליוני  מאזניים  חוץ פיננסיים  מכשירים . א

 

 
 במרס 31

2020 
 )בלתי מבוקר(

 במרס 31
2019 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31
2019 

 )מבוקר(

    מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו: 
  12,584            11,389            13,495           סיכון האשראי על החברה 

  14,317            14,196            14,957           סיכון האשראי על הבנקים 

  1                      1                      2                     סיכון האשראי על אחרים 

  26,902            25,586            28,454           סך כל מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו 

 (19)                 (17)                 (21)                 הפרשה להפסדי אשראי 

  26,883            25,569            28,433           סך כל מסגרות אשראי של כרטיסי אשראי שלא נוצלו, נטו 

    ערבויות והתחייבויות אחרות: 

  15                    15                    -                      בתי עסקחשיפה בגין מסגרות ל

  1                      -                       2                     חשיפה בגין ערבויות לבתי עסק

  16                    15                    2                     ות אחרותסך הכל ערבויות והתחייבוי

 

 רעון יפעילות במכשירים נגזרים, היקף ומועדי פ . ב

 IRS (Interest Rateת החלפת ריבית מסוג או בעסק שני בנקיםהתקשרה החברה עם  2020בחודש ינואר  ▪

Swap ות מוצגות במאזן בשווי הוגן א העסק. 2023לפירעון בחודש דצמבר , ע.נמיליון ש"ח  700של כולל ( בסך

 מיליון ש"ח.  2של כום בס  שלילי

מיליון   6של  כולל בסך Forwardמסוג  מטבעת החלפת או בעסק  בנקהתקשרה החברה עם  2020בחודש ינואר  ▪

 מיליון ש"ח.   1 שלת במאזן בשווי הוגן חיובי בסכום מוצג אותק . העס2021 ינוארחודש עד לפירעון  דולר

 והתקשרויות מיוחדות  בתקופה הסכמים מהותייםהתפתחויות ב  . ג

 

 :(₪)מיליוני  הסכמי תחזוקה עתידייםו תוכנות -לזמן ארוך  םחוזי .1

 

 
 במרס 31

2020 
 )בלתי מבוקר(

 במרס 31
2019 

 )בלתי מבוקר(

 בדצמבר 31
2019 

 )מבוקר(

  32                    21                    1                     בשנה ראשונה 

  27                    27                    1                     בשנה שניה 

  22                    23                    1                     בשנה שלישית 

  21                    21                    -                      בשנה רביעית 

  21                    21                    -                      בשנה חמישית 

  418                  433                  -                      מעל חמש שנים 

  54                    24                    45                   התחייבויות להשקעה בציוד 

 

 

 

כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא   םמיישו ע הקיטון ביתרת ההתחייבויות לעומת תקופות קודמות נוב 

   .9. לפרטים נוספים ראה ביאור חכירות
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( - 6ביאור 

 והתקשרויות מיוחדות )המשך(  בתקופה הסכמים מהותייםהתפתחויות ב  . ג

 

 הסכם לתפעול הנפקה עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  .2

 -)להלן החלה החברה בהנפקת כרטיסי אשראי עם הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ  2020מאי ך חודש במהל

"הבינלאומי"(. בין החברה לקבוצת הבינלאומי קיים הסכם לתפעול הנפקת כרטיסי אשראי על ידי החברה המסדיר, בין היתר, 

ס חיוב מיידי )דביט(, בנוסף לכרטיסי אשראי. תוקפו קת כרטי מנגנוני חלוקת תמורה, חלוקת אחריות ונזקים וכן מנגנון להנפ 

   הנפקת הכרטיס הראשון. ההסכם ניתן להארכה בהתאם לתנאים הקבועים בו.של ההסכם לחמש שנים, החל מיום 

 

 התקשרויות עם צדדים קשורים  .3

 הסכם עם חברת האם 

עבור שירותים שונים אותם  MAX -לWPI לם תש  ולפי  ,WPIבין החברה לבין חברת האם שלה, בתקופת הדוח נחתם הסכם 

    מהותיים לחברה. שאינםבסכומים במחירי שוק ו ההסכם הינו  . MAX -מקבלת מהיא  
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( - 6ביאור 

 תביעות משפטיות  ד. 

 ת ייצוגיות.ר תביעו במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד החברה תובענות משפטיות, לרבות בקשות לאישו

מיליון ש"ח  1שהוגשו נגד החברה בנושאים שונים שסכום כל אחת מהן עולה על  משפטיות נוספת בשל תביעות החשיפה ה

 . ש"ח מיליון 131הינה בסך  כאשר אפשרות התממשותן אינה קלושה

ישור תביעות קשות לאהנהלת החברה המתבססת על חוות דעת משפטיות באשר לסיכויי התובענות, לרבות הב להערכת

 פרשות נאותות, במקום בו נדרשה הפרשה, לכיסוי נזקים כתוצאה מתובענות כאמור. ייצוגיות, נכללו בדוחות הכספיים ה

 

 להלן פירוט של בקשות מהותיות לאישור תובענות ייצוגיות ותלויות שהסכום הנטען בהן מהותי:  .1

קשה מתוקנת לאישור תובענה ייצוגית כנגד  אביב ב- הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2015באוקטובר  6ביום  .א

  17החברה וחברת הבת מקס איט אשראים בע"מ. הבקשה המתוקנת החליפה בקשה קודמת, שהוגשה ביום 

. הבקשה הוגשה בשמן של שתי קבוצות נפגעים, שהוגדרו כלקוחות שהונפק להם כרטיס אשראי 2014בנובמבר 

רה, ללא אישורם  ואשר פרטיהם האישיים נחשפו, לכאו  2013-2014נים בנקאי או חוץ בנקאי של החברה בין הש 

(. סכום התביעה הייצוגית מוערך על ידי  IVRובניגוד לחוק בעת הליך הזדהות הלקוחות במענה הקולי הממוחשב )

 14  התקיים ביוםדיון נוסף    כעת לפסק הדין.  יכומיהם וממתיניםהצדדים הגישו את ס  מיליון ש"ח.  267  -התובעים בכ

 . לצדדים לבחון אפשרות של סיום התיק בהסדר הסתלקותבמסגרתו הציע בית המשפט  2020י במא

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה מתוקנת לאישור תובענה כייצוגית, כנגד שלוש  2016ביוני  8ביום  .ב

הינן צד להסדר האשראי חברות כרטיסי האשראי בישראל, לרבות החברה. לטענת המבקש, שלוש חברות כרטיסי 

)כרטיסים נטענים מראש(, לפיו הן גובות   Prepaidוכרטיסי )חיוב מיידי(  Debitשר עם כרטיסי כובל לא חוקי, בק

בשיעור העולה על העלויות הכרוכות בעסקאות המבוצעות בכרטיסים אלו, וכן, למרות שהחיוב של   עמלה צולבת

הינו מיידי או סמוך למועד העסקה, זיכוי המנפיק את הסולק בגינה הינו מאוחר  ג הנ"ל,הלקוח, בכרטיסים מהסו

מיליארד    7.1  -ייצוגית בכהמבקש העריך, כמפורט בחוות דעת מומחה שצורפה לבקשה, את סכום התביעה ה  יותר.

 ש"ח, סכום הנגזר מנזקים שונים. 

תחרות ל  הדין בביתגד קביעת העמלה הצולבת טענות נבדיונים שהתקיימו בתיק, קבע בית המשפט כי יש להעלות  

הגיש המבקש בתביעה תובענה לבית הדין    2017בעקבות זאת, באוקטובר  .  (עסקיים  הגבליםבית הדין ל  -)לשעבר  

התבקש סעד הצהרתי לפיו העמלה הצולבת בעסקאות המתבצעות בכרטיסי החיוב המיידי לא נדונה   לתחרות בה

ידו, במסגרת ההסדרה הכוללת של שיעור העמלה הצולבת בשוק כרטיסי החיוב.  סדרה עלעל ידי בית הדין ולא הו 

הגישו המבקשים   2018  בסוף שנתניתן פסק דין הדוחה את התובענה האמורה על הסף.    2018באוקטובר    16ביום  

ם יל, ביו . במקב2019בשנת  לצת בית המשפט העליון, אשר נדחה בהמלתחרות הדין ביתערעור על פסק הדין של 

הגישו המבקשים לבית המשפט העליון עתירה למתן צו על תנאי, במסגרתה התבקש בית  2018בדצמבר  23

לבקש ממנו לשנות או לבטל באופן חלקי את פסק המשפט להורות לממונה על התחרות לפנות לבית הדין לתחרות ו 

 . 2020 ביולי 16הדין. דיון בעתירה נקבע ליום 

 

תביעה ובקשה לאישורה כייצוגית נגד החברה. מרכז  במחוז  לבית המשפט המחוזי  הוגשה    2016  בספטמבר  7ביום   .ג

לטענת המבקש, הונפק לו כרטיס אשראי "חדש" על אף שלא ביקש זאת, וכי החברה החלה לגבות ממנו דמי כרטיס  

האישית   תביעתו  עוד לפני שהכרטיס הגיע לידיו ועוד לפני שהפעיל אותו או ביצע עסקה כלשהי. המבקש מעמיד את

הצדדים  מיליון ש"ח.  100ת הנזק לקבוצה בגין גביית עמלות מעמיד התובע על סך של ש"ח. א  41.70על סך של 

 .2020במאי   20הגיעו להסדר פשרה, שהוגש לאישורו של בית המשפט ביום  
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( - 6ביאור 

 תביעות משפטיות )המשך(  ד. 
 

המשפט המחוזי במחוז מרכז בקשת אישור המאחדת שתי תביעות נפרדות  הוגשה לבית  2017באוגוסט  31ביום  .ד

ובקשה לאשרן כתובענות ייצוגיות כנגד החברה. עיקר הטענות של התובעים הינן כי בהלוואות שהחברה נותנת לשם 

ההלוואה מהווה התניית   בעת מתןמימון רכישת רכב קיימים פגמים מהותיים: הנפקת כרטיס אשראי של החברה 

 ;הצגת עלות אפקטיבית שגויה של ההלוואה משום שאינה כוללת עמלות שונות בהן מחויב הלקוח ;ות בשירותשיר 

שנים ומעלה, כאשר סילוק   5העמסת עלויות ללא סיבה ראויה באמצעות חיוב באגרת רשם המשכונות למשך  ,וכן

מיליון ש"ח. בעקבות המלצת   28-בכ  וגית מוערך על ידי התובעיםעה הייצשנים. סכום התבי  3ההלוואה יתבצע בתוך  

הגיש   , לגביוהגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר פשרה 2018 ובשנתבית המשפט פנו הצדדים להליך גישור, 

בדיון בהסכם הפשרה ובהתנגדות היועץ המשפטי לממשלה בית  . 2019בשנת היועץ המשפטי לממשלה התנגדות 

את רוב טענות היועץ המשפטי לממשלה בהתנגדותו, תוך קבלת    דתו הלכאורית, כי יש לדחותע את עמ המשפט הבי 

בהתאם  .בהסדר הפשרהעל הסכמתה לתיקון מסוים  2020בפברואר  11עמדת החברה. החברה הודיעה ביום 

  התיקון  , על היועץ המשפטי לממשלה להגיש את עמדתו לעניין2020באפריל  20להחלטת בית המשפט מיום 

 . 2020ביוני   1בהסדר הפשרה עד ליום 

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה ובקשה לאשרה כייצוגית כנגד ישראכרט מימון   2018במרס  15 ביום .ה

בתביעה ובבקשת האישור נטען כי  . ת בנק הדואר וחברת דואר ישראל בע"מאשראים בע"מ, חבר  מקס איטבע"מ, 

 , לשלם תשלומים שונים בבנק הדואר באמצעות כרטיס אשראי המבקשים לקוחות אינן רשאיות לחייבהמשיבות 

המבקש טוען כי אינו יכול להעריך את  נושאי ריבית. לעשות זאת רק באמצעות תשלום בעסקת קרדיט בתשלומים 

המשפט , באופן שמקנה סמכות לבית  ש"ח  ןליו ימ  2.5  -התביעה הייצוגית, אך הוא מעריך אותה בסכום הגבוה מ סכום  

כי ההחלטה שלא לאפשר לבצע  מתן תשובתה לבקשת האישור, הבהירה החברה. במסגרת לדון בבקשה מחוזיה

החלטת הרשויות   עסקת תשלומים רגילה בעת תשלום ברשות הדואר אינה תלויה בה, אלא היא תוצאה של

היחיד אותו היא  השירות  כי היא נותנת את    החברהשמקבלות את התשלום דרך בנק הדואר. בנסיבות אלו הבהירה  

הביע בית המשפט את עמדתו לפיה סיכויי התביעה לא גבוהים, אולם הציע בכל   2018 שנתבמהלך יכולה לתת. 

עסקאות הקרדיט יפורסם באופן ברור יותר בסניפי  זאת לצדדים לשקול הסדר הסתלקות במסגרתו המידע בנוגע ל

 .2020באפריל  19קשת האישור ביום ומיה לבהחברה הגישה את סיכהדואר. הסדר כאמור לא הושג. 

 

הומצאה לחברה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי  2018במאי  3ביום  .ו

- )א( לחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו10פרה את חובותיה לפי הוראות סעיף  מהחברה    לטענת המבקש,  יפו.-בתל אביב

בכתב  חברהוחותיה עבור עסקאות שביצעו, גם לאחר שהלקוח מודיע לב את לק, בכך שאינה מפסיקה לחיי 1986

סכום התביעה הוערך על ידי המבקש   כי הנכס או השירות לא סופקו במועד, וכי העסקה בינו לבין הספק בוטלה.

התקיימה ישיבת קדם משפט במהלכה ביקש בית המשפט את   2019בינואר  27ש"ח. ביום  ןמיליו 66-בסך של כ

וק בקשת האישור על הסף וזאת  הגישה החברה בקשה לסיל  2019במאי  2קחת על הבנקים. ביום מדת המפע

הצדדים הגישו את סיכומיהם  לאחר שבתצהיר המשלים עלה טיעון הסותר את טענות המבקש בבקשת האישור. 

 וכעת על בית המשפט לתת החלטה בבקשת האישור. 
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 חדות )המשך(יות מיו התחייבויות תלויות והתקשרו - 6ביאור 

 תביעות משפטיות )המשך(  ד. 
 

כתובענה ייצוגית, אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי   ההומצאה לחברה תביעה ובקשה לאשר 2018במאי  6ביום  .ז

באופן    אינה מציגההחברה  תביעה ובבקשת האישור נטען כי  ב  ונגד בנק לאומי וחברת כאל.  החברהאביב, נגד  -בתל

תוך התייחסות ת קרדיט, פירוט את סכום הריבית אשר נגבה מהם עבור עסקאות דפי הללקוחותיה במסגר  נאות

יוער, כי בתביעה ובבקשת האישור נכלל גם בנק לאומי כנתבע, כאשר  נפרדת ללקוחותיה העסקיים של החברה. 

ת  . המבקש מעריך את סכום התביעה הייצוגי באותה העת הטענה נגדו מבוססת על היותו בעל השליטה בחברה

בפברואר   28הגישה את תשובתה לבקשת האישור ביום החברה  ש"ח. ןמיליו 181 - כל הנתבעות( בסך של כ)נגד 

 ממתינים לקביעת מועד להגשת תגובת המבקש. . כעת 2019

 

הומצאה לחברה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית, שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל    2018במאי    7ביום   .ח

גובה דמי כרטיס בשיעורם המלא גם בחודשים בהם הלקוח מקבל את  כאשר החברה התובע, לטענת  יפו.- אביב

לגבות דמי כרטיס בהתאם לשיעורם היחסי )החל מהמועד בחודש   במקוםהכרטיס ומשפעלו במחצית החודש, 

 עוולת הפרת חובה חקוקה )כללי הבנקאות(, עשיית  , היא מבצעתשהלקוח קיבל את הכרטיס ועד לסוף החודש(

פרת הסכם )בכך שהגבייה מתבצעת, עפ"י הנטען, בניגוד לתעריפון( והפרת הוראות הפיקוח  לא במשפט, העושר ו

התובע העריך את   שעניינה בחיוב יחסי של עמלות תקופתיות בסיום השירות. 1/08על הבנקים, ובפרט הוראה 

שהוגש   ,רהעו להסדר פשהגידים בעקבות המלצתו של בית המשפט, הצד  מיליון ש"ח. 35 -כתביעתו בסכום של 

 . 2020במאי  11לבית המשפט ביום 

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית חדשה כנגד שלוש  2018ביולי  22ביום  .ט

חברות כרטיסי האשראי וביניהן החברה. על פי הנטען בתובענה, חברות כרטיסי האשראי אפשרו במשך שנים את  

וק ישיר על אף שידעו כי מדובר בחברות שפועלות שלא כדין, תוך שהן מנצלות  עוסקות בשיוחברות הפעילות ה

קשישים. משכך, נדרשות החברות בתביעה להשיב את כל כספי עסקאות הקשישים בבתי העסק העוסקים בשיווק 

ות את  ות ולפצ ישיר )אלא אם תוכחנה שהעסקאות בוצעו כדין(, להחזיר את העמלות שגבו כתוצאה מהעסקא 

דיון  מיליון ש"ח. 900ות בגין הנזק הבלתי ממוני שנגרם ללקוחות. סכום התביעה כנגד שלוש החברות הוא הלקוח

 .2020בינואר  7 התקיים ביוםקדם משפט 

 

 הוגשה לבית המשפט העליון, בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק, עתירה למתן צו על תנאי   2018בדצמבר    9ביום   .י

. העותרות מבקשות מבית המשפט  , כולל החברהוחברות כרטיסי האשראי התחרותנה על הממו ,לבנק ישרא נגד

האחד, צו המורה לבנק ישראל  .שני צוים בנק ישראלל ולהוציאהעליון להתערב בהסדרה של העמלה הצולבת 

 0.25%-בעסקאות חיוב נדחה ו 0.5%על  2023להסביר את החלטתו לפיה העמלה הצולבת תועמד משנת 

ת חיוב מידי, באופן ההופך את העמלה הצולבת להיות מקור לרווחי עתק לחברות כרטיסי האשראי. הצו עסקאו ב

חוק    -השני, מורה לבנק ישראל מדוע לא תוכפף העמלה הצולבת גם לאישור מכוח חוק התחרות הכלכלית )לשעבר  

של בית משפט. דיון בעתירה  רבות  תע ההגבלים העסקיים(. כלל המשיבים הביעו עמדתם כי אין העתירה מצדיקה ה 

 . 2020 ביולי  13נקבע ליום 
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( - 6ביאור 

 תביעות משפטיות )המשך(  ד. 

 

הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד החברה. לטענת   2019במאי  2ביום  . יא

, בעסקה שמבוטלת באופן חלקי, החברה מחזירה את עמלת הסליקה  י סליקהה שירות מהחברהמבקשת, המקבלת  

בגין החלק היחסי של העסקה שבוטלה, אך גובה כנגד עמלת ביטול עסקה, בסכום הגבוה מסכום העמלה שהחברה  

התעריפון( העסק ו  מחזירה. לטענת המבקשת החברה בדרך זו מפרה את הוראות ההסכמים בין הצדדים )הסכם בית

יימת את ההסכם בחוסר תום לב. עוד נטען לחלופין כי גם אם לשון ההסכמים מאפשרת לחברה לפעול  ולחלופין מק

בדרך שבה היא פועלת, הרי שהסעיף המאפשר זאת מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד. המבקשת מעריכה את סכום  

  .2020 במאי  3יום ב יימהונה התק ראש מיליון ש"ח. ישיבת קדם משפט  22 -התביעה בסך של כ

 

הוגשה כנגד החברה תביעה ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית. לטענת המבקש, החברה מחשבת   2019ביוני    6ביום   . יב

את סכום עמלת הניכיון על הסכום המלא של עסקת הניכיון ולא על הסכום שמועבר בפועל לבית העסק, שהינו בניכוי  

סכום הנזק הכולל עולה על  ש"ח, ולהערכתו  4.71האישי של התובע עומד על  ו'. סכום נזקו  נחות וכ , העמלות סליקה

הגישו הצדדים בקשה מוסכמת להסתלקות המבקשת מבקשת האישור   2019בדצמבר  31ביום  ש"ח. ןמיליו 2.5

 ניתן פסק דין המאשר את ההסתלקות.  2020במרס  16וביום  והתביעה

 

ועד חודש אוגוסט   2012מת מע"מ לתקופות חיוב מחודש ינואר בידי החברה שו  נתקבלה 2016בדצמבר  26ביום  .יג

השומה עוסקת בעיקרה בחיוב החברה במע"מ בשיעור מלא בגין עמלות שהתקבלו בידיה  "השומה"(.    -)להלן    2016

ת ניכוי ה בשליל וכן, עוסקת השומ בגין עסקאות שבוצעו בין מחזיקי כרטיסי אשראי שהנפיקה לבין בתי עסק בחו"ל

. ביום  2017במרס    15החברה הגישה השגה ביום  .  פעילותה באילתל  המיוחסות לטענת רשויות מע"מומות  מסי תש 

"השומה המעודכנת"(.   -נתקבלו בידי החברה החלטה בעניין ההשגה ושומת מע"מ מעודכנת )להלן    2018במרס    8

ואף שינה את טענותיו בקשר לעמלות   ת ההשגהבמסגרת ההחלטה, מע"מ דחה את טענות החברה שהועלו במסגר 

ת שבוצעו בין מחזיקי כרטיסי אשראי שהנפיקה החברה לבין בתי עסק בחו"ל. שנתקבלו בידי החברה בגין עסקאו 

מיליון    86בעקבות זאת, סכום החיוב בשומה המעודכנת, כולל ריבית והצמדה נכון למועד הוצאת השומה, עומד על 

  31ום ובי וות דעת יועציה המשפטיים, היא כי אין לחייבה במס על פי השומה סס על ח ש"ח. עמדת החברה, בהתב

"בית  -)להלן  הגישה החברה כתב ערעור על ההחלטה בהשגה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2019בינואר 

ריהן  הגיש מע"מ לבית המשפט העליון בקשה מוסכמת לאיחוד הערעור עם ערעו   2019באוקטובר    2ביום  .  המשפט"(

הדיונים  בקשה לאיחוד התקבלה ה 2019בנובמבר  3ביום חברות ישראכרט וכאל, העוסקים בסוגיות דומות. ה של

"כתב  -להלן הגיש מע"מ כתב תשובה לבית המשפט ) 2020בפברואר  23ביום . על ידי בית המשפט העליון

ות החברה באילת, כי  ע לפעיל התשובה"(. במסגרת כתב התשובה, קבע המנהל ביחס לחלק מהחיוב בשומה הנוג 

ו להפחית מהחיוב בשומה את החלק היחסי הנוגע לפעילות  נוכח טענות החברה והנסיבות הספציפיות, בכוונת 

האמורה, מבלי שיהיו לכך השלכות לעתיד. בעקבות זאת, סכום החיוב בשומה, כולל ריבית והצמדה נכון למועד 

התקיים דיון קדם משפט בערעור במסגרתו   2020במרץ  5ם "ח. ביו מיליון ש 83 -הוצאת השומה, צפוי לעמוד על כ

מבית המשפט שהות לצורך המשך קיום המגעים ביניהם בניסיון להגיע להסכמות מחוץ לכותלי בית    ביקשו הצדדים

ובהתאם      2020  ביוני  25המשפט בקשר לשומות. בית המשפט פסק כי הצדדים יגישו הודעת עדכון מפורטת עד ליום  

 ה ייקבעו סדרי הדיון בערעור ככל שהדבר יידרש. ן ההודעלתוכ 
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 התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות )המשך( - 6ביאור 

 בתקופה הוראות חקיקה ורגולציה מהותיות התפתחויות ב  ה. 

סוימים  נקאות מ החברה פועלת בסביבה עתירת רגולציה ופעילותה מוסדרת וכפופה לדינים כלליים הרלוונטיים לפעילותה, דיני ב

ובעיקר הוראות ניהול בנקאי תקין. החברה מפוקחת על ידי הפיקוח  החלים עליה והוראות רגולטוריות שונות המחייבות אותה

 על הבנקים. 

דברי החקיקה והרגולציה החלים באופן ספציפי על החברה   בדבר עיקרי  2019לאמור בדוח השנתי של החברה לשנת בהמשך  

הדין העיקריות אשר נכנסו לתוקף תיים בסביבה הרגולטורית החלה על החברה, להלן פירוט הוראות  יים מהווכן התייחסות לשינו

 בתקופת הדוח או אשר חל בהן שינוי בתקופת הדוח:  

 

 הקלות רגולטוריות לצורך התמודדות עם משבר נגיף הקורונה 

ות ביישום הוראות ניהול בנקאי תקין. בין  ינן הקלפרסם הפיקוח על הבנקים מספר הוראות שעה שעניתקופת משבר הקורונה ב

ההקלות מתייחסות להצעת שירותים דיגיטליים מורחבים מרחוק, הגמשת זמני המענה )למשל, בכל הנוגע לפניות היתר, 

 הציבור(, הקלות לעניין חובת הקלטת שיחות, והרחבת האפשרות לנהל את ישיבות הדירקטוריון באמצעי התקשורת. 

 

 וחה בנקאות פת

ביחס לבנקים   ין בעניין יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראלפורסמה הוראת ניהול בנקאי תק  2020 בפברואר 24 םביו 

. ההוראה מגדירה ומסדירה את תשתית הבנקאות הפתוחה בישראל והיא כוללת הוראות ליישום תקן האשראי  סיולחברות כרטי

ונים בסביבה  האשראי; ואת ההגנות ללקוח ואת הכלים לניהול סיכ כרטיסי  של בנקאות פתוחה; את החובות של הבנקים וחברות  

הפתוחה. בין היתר, ההוראה מגדירה כי בנק וחברת כרטיסי אשראי יהוו "מקור מידע" )גוף פיננסי המאפשר לצרכן מידע גישה 

ונות, אשראי וניירות ב, פיקדלחשבון לקוח, על פי בקשת הלקוח( ביחס לפעילות בנקאית הכוללת חשבונות עו"ש, כרטיסי חיו 

 הפונה לקבלת מידע ממקור מידע, על פי בקשת לקוח(.  ערך; וכן "צרכן מידע" )גוף

וחלה עליהם   על ידי הפיקוח על הבנקים מפוקחיםהעל בנקים וחברות כרטיסי האשראי, שכן הם גופים  חלההוראה יצוין כי ה

ת כרטיסי שראל, תפתח לצדדים שלישיים שאינם בנקים או חברו תוחה בירגולציה לעניין בנקאות פתוחה. התשתית של בנקאות פ

 .אשראי, כשתושלם חקיקה בנושא בנקאות פתוחה ותוחל עליהם רגולציה בעניין זה

רקע התפתחות אירוע נגיף הקורונה, פרסם   על ואת לוחות הזמנים ליישום הבנקאות הפתוחה. ההוראההחברה לומדת את 

  למעט , 2021 סבמר 31 ליום ההוראה של לתוקף כניסתה מועדהדוחה את  2020באפריל  7ביום הפיקוח על הבנקים חוזר 

 . נוספת בתקופה לתוקף כניסתן דחהית  אשר הוראות מספר

 

 העלאת רף תקרת אימות בעסקאות ללא מגע 

( Contactless  אות, כחלק מקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ובפרט ביצוע עסקאות ללא מגע )עסק2020במאי    11ביום  

 ש"ח  300רף תקרת האימות לסך של  הודיע בנק ישראל על העלאת    ,ההתמודדות עם נגיף הקורונהבבתי העסק, ולצורך שיפור  

. בהתאם, בעת ביצוע עסקה ללא מגע בערך הנמוך מתקרה זו, הלקוח לא יידרש 2020עד לסוף שנת  (ש"ח 200)במקום 

 המסוף החכם )תומך בטכנולוגיית בוצע באמצעות קירוב כרטיס החיוב אל העסקה ת להקליד את הקוד הסודי של הכרטיס, ו

EMV .בבית העסק ) 

 

 קרן מענקים לעסקים קטנים 

הודיעה הממשלה על הקמת קרן מענקים לעסקים קטנים שישדרגו את תשתית הקופות למסופים חכמים   2020במאי  26ביום 

(EMV .הקרן עתידה לקום בחודשים הקרובים .)  
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 מגזרי פעילות - 7אור בי 

 כללי  .א

 .ומגזר סליקה עוסקת בשני מגזרי פעילות עיקריים:  מגזר הנפקההחברה  

 בהתאם להוראות בנק ישראל מגזר פעילות הוא מרכיב אשר מתקיימים בו שלושה מאפיינים:

והוצאות לעסקאות עם  כולל הכנסות וצאות ) עוסק בפעילויות עסקיות אשר מהן הוא עשוי להפיק הכנסות ולשאת בה (1)

 מגזרים אחרים בחברה(. 

תוצאות פעולותיו נבחנות באופן סדיר על ידי ההנהלה והדירקטוריון לצורך קבלת החלטות בנוגע להקצאת משאבים   (2)

 למגזר והערכת ביצועיו.

 קיים לגביו מידע פיננסי נפרד. (3)

 

 מגזר הנפקה 

 :  עיקריות יותפעילו 2 -ההנפקה מתמקד ב מגזר

 

לקוחותיהם   , עבורםיעם בנקים וגופים פיננסי של כרטיסי אשראי  (Processing) הנפקה משותפת ותפעול הנפקה .1

(B2B2C .) 

לרבות    ,(B2Cהצרכנים )  פרטיים, כלומר   מכירה ושיווק כרטיסי אשראי, אשראי צרכני ומוצרים אחרים ישירות ללקוחות .2

 .ועדונים משותפיםבאמצעות מ

  אשר משמשים כאמצעי תשלום לעסקות ולמשיכת מזומנים ללקוחותיה  חיובמנפיקה כרטיסי  MAX מגזר ההנפקהבמסגרת 

ממחזיקי הכרטיס נובעות  MAXבתי העסק בארץ ובעולם המכבדים את המותגים אותם מנפיקה החברה. ההכנסות של ב

הארגונים מו )כחברות סולקות( אי סי האשר מעמלות שנגבות ממחזיקי הכרטיס ועמלות מנפיק שנגבות מחברות כרטי

 שניתנו על ידי החברה.  עסקאות ומוצרי אשראי  בגין ריביות מלקוחות החברהנגבות  ,. כמו כן)מסולקים בחו"ל( הבינלאומיים

 

 מגזר סליקה 

 הבאות:העיקריות במגזר זה כלולות הפעילויות 

 ברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמלה שנגבית מבית העסק. כנגד שוהבטחת תשלום    -  שירותי סליקה .1

 .  לשירותי הסליקה  שירותים נלווים ומוצרים משלימים .2

 המוצעים לבתי העסק כגון: הלוואות, ניכיון שוברים והקדמת תשלומים.  ם ושירותיםמוצרי  -ם י פתרונות פיננסי .3

 מדידה פיננסית  .ב

לית בפעילות לפי מגזרים נעזרת הנהלת החברה במדידה פיננסית המבוססת בחלקה כה ניהולצורך מדידת הרווחיות ותמי 

 ואומדנים לפי הפירוט הבא: על הנחות יסוד 

 ההכנסות מהפעילות העסקית מיוחסות באופן ספציפי למגזרי הסליקה וההנפקה. 

 ן ספציפי.  ות באופההוצאות הישירות המשתנות )שהיקפן תלוי בהיקף מחזורי הפעילות במגזרים( מיוחס

לשימוש באומדנים ביחס להיקפי הפעילות ההוצאות הישירות הקבועות מיוחסות בחלקן באופן ספציפי ובחלקן האחר בהתאם  

 של המגזרים לפי הערכת ההנהלה. 

  העמסתן של ההוצאות העקיפות נעשית גם היא על פי אומדנים לפי הערכת ההנהלה.
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 מגזרי פעילות )המשך( - 7ביאור 

 

  (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני   2020במרס  31ודשים שהסתיימו ביום לשלושה ח

 סך הכל מאוחד   מגזר הנפקה   מגזר סליקה   

    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות: 

  227                    137                  90                   הכנסות עמלות מחיצוניים  

  -                          38                    (38)                הכנסות עמלות בינמגזרים  

  227                    175                  52                   סך הכל 

  89                       78                    11                   הכנסות ריבית, נטו 

  60                       60                    *  (1)הכנסות אחרות 

  376                    313                  63                   ך ההכנסות ס

  146                    109                  37                   הוצאות תפעול 

  39                       39                    -                      תשלומים לבנקים 

  47                       52                    (5)                   )הפסד( נקי רווח 

 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני   2019במרס  31לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 

 סך הכל מאוחד   מגזר הנפקה   מגזר סליקה   

    מידע על הרווח והפסד:

    סות: הכנ

  245                    153                  92                   הכנסות עמלות מחיצוניים  

  -                          43                   (43)                 הכנסות עמלות בינמגזרים  

  245                    196                  49                   סך הכל 

  76                       65                    11                   הכנסות ריבית, נטו 

  (5)                      (4)                    (1)                   הוצאות אחרות 

  316                    257                  59                   סך ההכנסות 

  166                    126                  40                   ( 2)הוצאות תפעול 

  38                       38                    -                      תשלומים לבנקים 

  (10)                    (11)                 1                     רווח )הפסד( נקי 

 

 מיליון ש"ח. 1 -סכום הנמוך מ *

רווח בגין  ש"חמיליון  61 - כוללות השפעה מהותית חד פעמית בסך כ 2020של שנת  החודשים הראשונים בשלושת הכנסות אחרות (1)

 ן ממימוש האחזקה בשופרסל פיננסים.הו

ש"ח בגין מענק מכירה מיליון    50  -תית חד פעמית בסך ככוללות השפעה מהו  2019ם של שנת  החודשים הראשוני  בשלושתההוצאות   (2)

 .לעובדי החברה
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 מגזרי פעילות )המשך( - 7ביאור 

 
  (₪)מבוקר( )מיליוני  2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 סך הכל מאוחד   מגזר הנפקה   מגזר סליקה   

    מידע על הרווח והפסד:

    הכנסות: 

  1,027                 646                  381                 ים  הכנסות עמלות מחיצוני

  -                          168                 (168)               הכנסות עמלות בינמגזרים  

  1,027                 814                  213                 סך הכל 

  315                    269                  46                   הכנסות ריבית, נטו 

 (3)                      (1)                    (2)                    הוצאות אחרות 

  1,339                 1,082              257                 סך ההכנסות 

  636                    475                  161                 ( 1)הוצאות תפעול 

  177                    177                  -                      תשלומים לבנקים 

  72                       51                    21                   רווח נקי 

 
 

 .ש"ח בגין מענק מכירה לעובדי החברהמיליון  50 -בסך כחד פעמית  כוללות השפעה מהותית 2019שנת בההוצאות  (1)
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים - 8ביאור 

 כללי  . א

 הביאור כולל מידע בדבר הערכת השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים על פי הנחיות המפקח על הבנקים. 

" מכיוון שלא קיים שוק פעיל בו הם נסחרים. לפיכך, השווי "מחיר שוק לרוב המכשירים הפיננסיים בחברה לא ניתן לצטט

על פי הערך הנוכחי של תזרים המזומן העתידי המהוון בשיעור ריבית המשקף את רמת הריבית בו היתה מבוצעת    ההוגן נאמד

ר ריבית  קביעת שיעועסקה דומה ביום הדיווח. אומדן של השווי ההוגן מחושב באמצעות הערכת תזרים המזומן העתידי ו

, הערכת השווי ההוגן המצורפת אינה בהכרח אינדיקציה לשווי ההיוון שהוא סובייקטיבי. לכן, עבור רוב המכשירים הפיננסיים

מימוש של המכשיר הפיננסי ביום הדיווח. הערכת השווי ההוגן נערכה לפי שיעורי הריבית התקפים למועד הדיווח ואינה  

שיהיו שונים   ורי הריבית. בהנחת שיעורי ריבית אחרים יתקבלו ערכי שווי הוגן שיכוליות של שיע לוקחת בחשבון את התנודת 

באופן מהותי. בעיקר, הדברים אמורים לגבי המכשירים הפיננסיים בריבית קבועה או שאינם נושאים ריבית. בנוסף, בקביעת 

מכך, הפער בין היתרה  יתרהעסקית. הפעילות ה  ערכי השווי ההוגן לא הובאו בחשבון העמלות שיתקבלו או ישולמו אגב

רעון.  י ן ולא ימומש מכיוון שברוב המקרים עשויים להחזיק את המכשיר הפיננסי עד לפבמאזן לבין יתרות השווי ההוגן יתכ 

בשל כל אלו יש להדגיש כי אין בנתונים הכלולים בביאור זה כדי להצביע על שווי החברה כעסק חי. כמו כן, בשל הקשת  

וגן, יש להיזהר בעת עריכת ניקות הערכה והאומדנים האפשריים ליישום במהלך ביצוע הערכת השווי ההרחבה של טכה

 השוואות ערכי שווי הוגן בין חברות שונות. 

 

 עיקריים: פיננסיים מכשירים של ההוגן  השווי אומדן לצורך העיקריות וההנחות להלן השיטות 

 

שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים   -  חיוב ריבית(וללא  )יתרות עם    אשראי  ות בכרטיסיפיקדונות בבנקים, חייבים בגין פעיל 

 לפי שיעורי ריבית שבהם בוצעו עסקאות דומות במועד הדיווח. 

תזרימי המזומן העתידיים חושבו לאחר ניכוי השפעות של מחיקות חשבונאיות ושל הפרשות להפסדי אשראי בגין החובות 

 ם. ובות פגומי בעקבות יישום הוראת ח 

 

שיטת היוון תזרימי מזומן עתידיים לפי שיעורי ריבית שבהן  - זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראיאשראי מתאגיד בנקאי, 

 החברה מגייסת אשראים דומים במועד הדיווח. 

 

 לפי שווי שוק. - אגרות חוב וכתבי התחייבות נדחים

 

ווי שוק וכאשר קיימים מספר הם שוק פעיל הוערכו לפי שזרים שיש למכשירים פיננסיים נג  -מכשירים פיננסיים נגזרים 

 שווקים בהם נסחר המכשיר, ההערכה נעשתה לפי השוק הפעיל ביותר.  

מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל הוערכו לפי מודלים המשמשים את החברה בפעילותה השוטפת  

 אי וכיו"ב(.סי )סיכון שוק, סיכון אשר כשיר הפיננ והלוקחים בחשבון את הסיכונים הגלומים במ
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( - 8ביאור 

 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים . ב

 
 (₪)בלתי מבוקר( )מיליוני  2020במרס  31

 יתרות במאזן  
 שווי הוגן **

( 1רמה  ) 
 שווי הוגן **

( 2רמה  ) 
** שווי הוגן   

( 3רמה  ) 
 שווי הוגן **

 סך הכל

      נכסים פיננסיים: 

 1,156 - 60 1,096 1,156 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 12,086 12,086 - - 12,104 לות בכרטיסי אשראי חייבים בגין פעי 

 5 4 1 - 5 פיננסיים אחרים נכסים 

 13,247 12,090 61 1,096  13,265 * סך כל הנכסים פיננסיים 

      בויות פיננסיות: התחיי

 4,377 - - 4,377 4,377 אשראי מתאגידים בנקאיים 

 6,032 6,032 - - 6,049 רטיסי אשראי זכאים בגין פעילות בכ

 1,760 - 1,760 - 1,745 אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

 133 131 2 - 133 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 12,302 6,163 1,762 4,377  12,304 * סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

 (₪יוני )בלתי מבוקר( )מיל 2019במרס  31

 יתרות במאזן  
 שווי הוגן **

( 1רמה  ) 
 שווי הוגן **

( 2רמה  ) 
 שווי הוגן **

( 3רמה  ) 
 שווי הוגן **

 סך הכל

      נכסים פיננסיים: 

 1,363 - 50 1,313 1,363 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 12,446 12,446 - - 12,458 כרטיסי אשראי, נטו חייבים בגין פעילות ב 

 3 3 - - 3 פיננסיים אחרים נכסים 

 13,812 12,449 50 1,313  13,824 * סך כל הנכסים פיננסיים 

      התחייבויות פיננסיות: 

 4,092 - - 4,092 4,092 מתאגידים בנקאיים אשראי 

 7,051 7,051 - - 7,061 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1,341 - 1,341 - 1,315 התחייבויות נדחים  אגרות חוב וכתבי

 90 90 - - 90 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 12,574 7,141 1,341 4,092  12,558 * סך כל ההתחייבויות הפיננסיות

 

 

 -מיליוני ש"ח ו 1,313 -  2019 במרס 31)מיליוני ש"ח, בהתאמה  4,379מיליוני ש"ח ובסך  1,097מזה נכסים והתחייבויות בסך  *

 , אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )מכשירים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(.מיליוני ש"ח, בהתאמה( 4,092

  

 במחירים מצוטטים בשוק פעיל.מדידות שווי הוגן המשתמשות  -1רמה  **

 .מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפים משמעותיים אחרים -2רמה 

  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. -3רמה 
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 יתרות ואומדני שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך( - 8ביאור 

 מכשירים פיננסיים )המשך( יתרות ואומדני שווי הוגן של   . ב

 
 (₪)מבוקר( )מיליוני  2019בדצמבר  31

 יתרות במאזן  
 שווי הוגן **

( 1רמה  ) 
 שווי הוגן **

( 2מה ר ) 
 שווי הוגן **

( 3רמה  ) 
 שווי הוגן **

 סך הכל

      נכסים פיננסיים: 

 174 - 71 103 174 מזומנים ופיקדונות בבנקים 

 12,883 12,883 - - 12,910 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי, נטו 

 2 2 - - 2 פיננסיים אחרים נכסים 

 13,059 12,885 71 103  13,086 * סך כל הנכסים פיננסיים 

      התחייבויות פיננסיות: 

 2,864 - - 2,864 2,864 בנקאיים אשראי מתאגידים 

 7,046 7,046 - - 7,063 זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 1,862 - 1,862 - 1,818 אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

 142 142 - - 142 התחייבויות פיננסיות אחרות 

 11,914 7,188 1,862 2,864  11,887 * נסיותסך כל ההתחייבויות הפינ

 

 
מיליוני ש"ח, בהתאמה, אשר יתרתם במאזן זהה לשווי הוגן )מכשירים  2,864מיליוני ש"ח ובסך  103מזה נכסים והתחייבויות בסך  *

 המוצגים במאזן לפי שווי הוגן(.
 

 הוגן המשתמשות במחירים מצוטטים בשוק פעיל.מדידות שווי  -1רמה   **

 .ם משמעותיים אחריםמדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים נצפי -2מה ר

  מדידות שווי הוגן המשתמשות בנתונים לא נצפים משמעותיים. -3רמה 

 מידע בגין חכירות - 9ביאור 

 של החברה  מידע על הסכמי חכירה עיקריים . א

 נים וכלי רכב המסווגים כחכירות תפעוליות. סכמי חכירה בגין מבלחברה ה 

"אלייד"( על הסכם שכירות ארוך טווח, לפיו אלייד   -  "ן בע"מ )להלןחתמה החברה עם חברת אלייד נדל  2015במאי    19ום  בי

לצורך פעילותה   שוכרת  MAXעל מקרקעין בבני ברק פרויקט בניה לתעסוקה, תוך התאמה ותכנון נפרד לשטחים אותם    הקימה

  .העסקית

 ן הראשון. והשלימה את המעבר עד לסוף הרבעו 2020ש פברואר החלה במעבר למבנה החדש בסוף חודהחברה 

החברה רשאית לסיים את השכירות במספר מועדי יציאה קבועים  חודשים, כאשר 11 -שנים ו 24 -תקופת השכירות הינה ל

 : ומוגדרים בהסכם

 חודשים. 12שנות שכירות עם הודעה מראש של  10 ▪

 . חודשים 9שנות שכירות עם הודעה מראש של  15 ▪

 חודשים.  6שנות שכירות עם הודעה מראש של  20 ▪

 . כי תממש את מלוא תקופת הסכם החכירהבאופן סביר  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים החברה מעריכה 

   .המחירים לצרכן ש"ח בתוספת הצמדה למדדמיליון   12 -כ דמי השכירות השנתיים

מח"מ קלי ובתוספת מרווח סיכון הנהוג לחברה לתקופת ה שיעור הריבית להיוון נקבע בהתאם לעקום תשואת ריבית ש

 . הרלוונטית
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 )המשך( מידע בגין חכירות - 9ביאור 

 הוצאות בגין חכירות  . ב

 

 

לשלושה חודשים 
 31יום שהסתיימו ב

   2020במרס 
 )בלתי מבוקר(

   ₪מיליוני  

  2                           הוצאות בגין חכירות תפעוליות 

  *  הוצאות חכירה משתנות 

  2                           סך הכל 

 .ש"ח מיליון 1 -סכום הנמוך מ *

   

 חכירות   על נוסף מידע  . ג

 

 

לשלושה חודשים 
 31שהסתיימו ביום 

   2020במרס 
 )בלתי מבוקר(

 מיליוני ש"ח  

  ל התחייבויות בגין חכירות:מזומנים ששולמו בגין יתרות שנכללו במדידה ש

  2                           תזרים מזומנים בגין פעילות שוטפת בגין חכירות תפעוליות    

  209                      נכסי זכות שימוש שהוכרו בגין חכירות תפעוליות חדשות 

  24.1                     קללת ממוצעת )בשנים( בגין חכירות תפעוליות יתרת תקופה משו

 3.7% ריבית היוון משוקללת ממוצעת בגין חכירות תפעוליות 

 

   תפעוליות   חכירות בגין  והתחייבויות  מהוונים לא   מזומנים  זרימית . ד

 

 

   2020במרס  31ליום 
תזרימי מזומנים לא 

 מהוונים
 )בלתי מבוקר(

    ₪מיליוני  

   2020במרס  31ליום 
התחייבות בגין 

 חכירה
 )בלתי מבוקר(

    ₪מיליוני  

  11                         18                        עד שנה 

  8                            16                        מעל שנה עד שנתיים 

  6                            13                        שנים  3מעל שנתיים עד 

  6                            13                        שנים  4שנים עד  3מעל 

  6                            12                        נים ש 5שנים עד  4מעל 

  172                       246                      שנים  5מעל 

  209                       318                      סך הכל 
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 אירועים נוספים במהלך תקופת הדוח - 10ביאור 

 שופרסל בע"מ  הסכם פשרה עם חברת

"שופרסל"( בהסכם להנפקת כרטיסי אשראי ללקוחות שופרסל.    -ופרסל בע"מ )להלן  התקשרה החברה עם חברת ש   2006בשנת  

"שופרסל פיננסים"( ובה רוכזה  -לצורך תפעול המיזם, על פי ההסכם, הוקמה "שופרסל פיננסיים שותפות מוגבלת" )להלן 

 .להפעילות הקשורה לכרטיסי אשראי שופרס 

קות החברה ובהמשך להתדיינות בין הצדדים בנוגע להחז 2018בשנת  ם ההתקשרות בין החברה לבין שופרסלבהמשך לסיו 

נחתם   2019בדצמבר  31, לאחר משא ומתן הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לסיום המחלוקות ביניהם, וביום בשופרסל פיננסים

בינואר    16,  וביום  הגורמים המוסמכים בכל אחת מהחברותההסכם על ידי  אושר    2020בינואר    15הסכם פשרה והיפרדות. ביום  

 קיבל ההסכם תוקף של פסק דין.  2020

מיליון ש"ח לה זכאית   72.8על פי הסכם הפשרה, נמכרו החזקות החברה בשופרסל פיננסים לשופרסל בע"מ בתמורה לסך של 

ליון ש"ח מי 47-לחברה רווח הון בסך של כ יבהנהסכם הפשרה החברה, כנגד קיזוז חובות של החברה כלפי שופרסל פיננסים. 

 . 2020ברבעון הראשון של שנת  נרשם, אשר לאחר מס

למעט חריגים ספציפיים ויתרו על טענותיהם אלו כלפי אלו, בעקבות כניסת ההסכם לתוקף הגיעו לסיום המחלוקות והצדדים 

 .סכםשנקבעו בה

 

 הקורונה  מגפתהשפעות התפשטות 

  המגפה לבלימת התפשטות  אל ובעולם. צעדי המניעה שננקטוכלכליות רבות בישר - הקורונה השלכות מאקרות מגפת להתפשטו 

"משבר הקורונה"(. חלה ירידה משמעותית בפעילות העסקית במשק, מקומות   -הובילו למשבר כלכלי ריאלי בישראל )להלן 

במהלך חודש   20% -טרום המשבר ליותר מ 4% -חות מעבודה רבים נסגרו ושיעור האבטלה במשק עלה בצורה דרמטית, מפ

קונבנציונאליים במטרה להקל על -אפריל. במקביל, משרד האוצר ובנק ישראל הפעילו )ומפעילים נכון למועד הדוח( כלים בלתי

 האוכלוסייה, על המגזר העסקי ועל השווקים הפיננסים. 

דש  חוותה החל מאמצע חודש מרס ועד סוף חו ,הוהסליק כחברה מובילה בתחום ההנפקה ,MAXכתוצאה ממשבר הקורונה, 

ענפי  עיקר הקיטון נבע מ  .במחזורי ההנפקה והסליקה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד  30-40%  -של כקיטון    2020אפריל  

פקה , מחזור ההנ2020. ברבעון הראשון של שנת והלבשה והנעלה ותיירות, פנאי ובידור )לרבות מסעדות ובתי קפה(התעופה 

ת כתוצאה מהקיטון המשמעותי במחזור במחצית השנייה של חודש מרס, לעומת התקופה המקבילה אשתקד וזא 3% -בכ ירד

כאשר בלטה הירידה החדה בעסקאות חו"ל. מגמת הקיטון במחזורי ההנפקה והסליקה נמשכה גם בחודש אפריל, כאשר בחודש 

 ניכרת התאוששות מהירה. ריאות, מאי, עם הקלות משמעותיות בהנחיות הממשלה ומשרד הב

פעילות, כאמור לעיל, הוביל לירידה בהכנסות החברה מעמלה צולבת, עמלת סליקה ומעמלות עסקאות חו"ל  הקיטון בהיקפי ה

י החברה כתוצאה משילוב של קיטון בתקופת המשבר חל קיטון במתן הלוואות לכל מטרה על יד בנוסף, . 2020בחודש מרס 

 ות ניהול הסיכון של החברה. והירידה בהוצאה הפרטית הנלווית אליה ומדינימשק פעילות הכלכלית ב ב

כנזקים   2020לשנת  טרם באו לידי ביטוי בתוצאות הרבעון הראשוןשל החברה על הפסדי האשראי הקורונה  משבר השלכות

אי גדלו באופן מתון במהלך  האשר יצוין כי מדדי סיכון  .בפועל אלא בגידול בהפרשות להפסדי אשראי בגין סיכון האשראי שגדל

  השנה, כאשר גם במחיקות לא נצפה שינוי מהותי לעומת המצב טרום המשבר. לפרטים נוספים ראה ביאור הרבעון הראשון של

 ג בדוחות הכספיים להלן. -.ב3
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 אירועים נוספים במהלך תקופת הדוח )המשך( - 10ביאור 

  העסקית  ילותהפע תוצאות על ההשלכות את תחות המשבר ובחנההתפ בקשר עם שונים תרחישים של הערכה ביצעה החברה

במקביל, החברה הכינה תכנית חסכון והתייעלות להתמודדות עם השפעות המשבר בטווח הקצר והבינוני, הכוללת עשרות .  שלה

ה. במסגרת זו  החבר צעדים שחלקם כבר ננקטו וחלקם נמצאים בביצוע, אשר יאפשרו למתן את הפגיעה בתוצאות העסקיות של  

מעובדי  20% -ככאמור לעיל, , בתחילת המשבר על הציבור השונות גבלותטלת ההוה במשק לאור הירידה בפעילות העסקיתו

 בתחילת חודש מאי.  מרביתם הוחזרו לעבודה, כאשר 2020ס מר   מאמצע חודשהחל   ,חל"ת, מיעוטם להחברה הוצאו לחופשה

עובדים קבועים  50 -כ החליטה החברה לצמצם את מצבת כוח האדם שלה, כאשרמאי , במהלך חודש במסגרת צעדי התייעלות

 םעובדי של  ובנוסף צומצמו עשרות משרות נוספות, ביניהן    ,ובניסיון יפרשו בהתאם לתנאים על פי ההסכם הקיבוצי הקיים בחברה

 . 2020מיקור חוץ. הפרישה בפועל תתבצע החל מחודש יוני ב
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 ממשל תאגידי,
  פרטים נוספים ונספחים

 2020 במרס 31ליום 
 

  יינים ראשי קישור לתוכן ענ 
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 105 ........................................................................................................ ההנהלה  ובהרכב הדירקטוריון בהרכב שינויים

 105 ..................................................................................................................................................... החזקות  מבנה
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 105 ................................................................................................................................................ מהותיים  הסכמים

 105 ............................................................................................................. מיוחדים  ואילוצים תקינה, חקיקה, תמגבלו

 106 .... ריבית   והוצאות   בהכנסות   השינויים   וניתוח   שלה   המאוחדות   והחברות   החברה   של   ריבית   והוצאות   הכנסות   שיעורי : 1 נספח
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 ובהרכב ההנהלה הדירקטוריון שינויים בהרכב

 שינויים בהרכב הדירקטוריון ובהרכב ההנהלה.  בתקופת הדוח לא היו

  חזקותהמבנה 

  :2020 במרס 31חזקות המהותיות ליום ה להלן מבנה ה

 

 

(1) WPI  על ידי קרן ההשקעות בעיקרה מוחזקתWarburg Pincus (71.1%( קבוצת מנורה מבטחים ,)9.5% ,) וח כלל ביטקבוצת

 (.4.7%ואלייד החזקות בע"מ )( 9.5%)

 

 ניין חדשמעבר לב

 בשכירות ארוכת טווח.  MAXהשלימה החברה את המעבר לבית  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת  

 הסכמים מהותיים

 בדוחות הכספיים לעיל. 6ראה באור  בתקופת הדוח, הסכמים מהותייםהתפתחות בלתיאור 

 מיוחדיםתקינה ואילוצים  ,מגבלות, חקיקה

 בדוחות הכספיים לעיל.  6ראה באור   בתקופת הדוח,ואילוצים מיוחדים במגבלות, חקיקה, תקינה התפתחות לתיאור 
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שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים בהכנסות  :  1נספח  

 והוצאות ריבית 

 ביתיתרות ממוצעות ונושאות רי

 יםסכומים מדווח

 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2020 
יתרה  
 ( 1)ממוצעת
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2020 

הכנסות  
  )הוצאות(

 ריבית
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2020 

שיעור הכנסה  
 )הוצאה( 
 אחוזים

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2019 
יתרה  
 ( 1)ממוצעת
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2019 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ריבית
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2019 

שיעור הכנסה  
 )הוצאה( 
 אחוזים

       נכסים נושאי ריבית 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
  5.18             95                7,480          5.69             111              7,973         (5()2)אשראי  

  0.35             1                  1,142          -                   *   165             פיקדונות בבנקים 

  -                   *   32                -                   *   23               נכסים אחרים 

  4.51             96                8,654          5.55             111              8,161         סך כל הנכסים נושאי ריבית 

 חייבים בגין פעילות בכרטיסי 
    5,757            6,856         שאים ריבית אשראי שאינם נו  

 נכסים אחרים שאינם נושאים 
    178                283             (3)ריבית  

    14,589          15,300       סך כל הנכסים  

       התחייבויות נושאות ריבית 

  (1.05)         (7)  2,660          (1.35)         (10)  2,950         אשראי מתאגידים בנקאיים 

אגרות חוב וכתבי התחייבויות  
  (2.49)         (8)  1,274          (2.25)         (10)  1,766         נדחים 

  (68.36)       (5)  20                (39.39)       (2)  17               התחייבויות אחרות 

 נושאות  סך כל ההתחייבויות
  (2.01)         (20)  3,954          (1.85)         (22)  4,733         ריבית  

 פעילות בכרטיסי זכאים בגין 
    8,589            8,775         (5)אשראי  

 התחייבויות אחרות שאינן 
    328                331             (6)נושאות ריבית  

    12,871          13,839       ך כל ההתחייבויות ס

    1,718            1,461         סך כל האמצעים ההוניים 

 סך כל ההתחייבויות 
    14,589          15,300       והאמצעים ההוניים  

  2.50               3.70              פער הריבית 

 תשואה נטו על נכסים נושאי 
  3.56             76                8,654          4.43             89                8,161         (4)ריבית  

 מיליון ש"ח. 1 -מ סכום הנמוך *
 ודשים.על בסיס יתרות לתחילת הח (1)

 הפרשות להפסדי אשראי. לרבות חובות פגומים שאינם צוברים הכנסות ריבית.לפני ניכוי היתרה המאזנית הממוצעת של  (2)

 ראי.ובניכוי הפרשה להפסדי אש , נכסים לא כספייםנכסים אחרים שאינם נושאים ריביתמכשירים נגזרים, לרבות  (3)

 ך הנכסים נושאי הריבית.הכנסות ריבית נטו לחלק לס -תשואה נטו  (4)

 ממוצעת של הקדמת תשלומים לבתי עסק וניכיון שוברים בכרטיסי אשראי לבתי עסק.כולל יתרה  (5)

  .והתחייבויות לא כספיות מכשירים נגזריםלרבות  (6)
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המאוחדות שלה וניתוח השינויים  : שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות1נספח 

 )המשך( ריבית בהכנסות והוצאות

 מידע נוסף על נכסים והתחייבויות נושאי ריבית –יתרות ממוצעות ושיעורי ריבית 

 סכומים מדווחים

 

 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2020 
יתרה  
 ( 1)ממוצעת
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2020 

הכנסות  
  )הוצאות(

 ריבית
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2020 

שיעור הכנסה  
 )הוצאה( 
 אחוזים

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2019 
יתרה  
 ( 1)ממוצעת
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2019 

הכנסות  
)הוצאות(  

 ריבית
  ₪מיליוני 

לשלושה  
חודשים 

שהסתיימו 
 ביום 

במרס   31
2019 

שיעור הכנסה  
 )הוצאה( 
 אחוזים

       מטבע ישראלי לא צמוד 
  4.54             96                8,595          5.58             111              8,117         ריבית סך נכסים נושאי 

  (2.01)         (20)  3,941          (1.85)         (22)  4,717         סך התחייבויות נושאות ריבית 

  2.53               3.73              הריבית פער 

       מטבע ישראלי צמוד למדד
  -                   *   11                -                   *   16               ריבית  סך נכסים נושאי

  -                   *   11                -                   *   16               התחייבויות נושאות ריבית סך 

         

  -                     -                    פער הריבית 

 מטבע חוץ )לרבות מטבע 
       ישראלי צמוד למטבע חוץ(  

  -                   *   48                -                   *   28               סך נכסים נושאי ריבית 

  -                   *   2                  -                   *   *  התחייבויות נושאות ריבית  סך

         

  -                     -                    פער הריבית 

       סך פעילות  
  4.51             96                8,654          5.55             111              8,161         סך נכסים נושאי ריבית 

  (2.01)         (20)  3,954          (1.85)         (22)  4,733         סך התחייבויות נושאות ריבית 

         

              3.70               2.50  

 מיליון ש"ח. 1 -וך מסכום הנמ *

 על בסיס יתרות לתחילת החודשים. (1)
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: שיעורי הכנסות והוצאות ריבית של החברה והחברות המאוחדות שלה וניתוח השינויים 1נספח 

 )המשך( בהכנסות והוצאות ריבית

 ניתוח השינויים בהכנסות ובהוצאות ריבית

 (₪)מיליוני  ם מדווחיםסכומי 

 

 2019במרס  31ביום  ימו לעומת שלושה חודשים שהסתי    2020במרס  31שלושה חודשים שהסתיימו ביום 

 
 נויגידול )קיטון( בגלל שי 

 כמות 
 נויגידול )קיטון( בגלל שי 

 מחיר
 שינוי נטו

 נכסים נושאי ריבית 
   

 16 9 7 חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי 

 (1) (1) - פיקדונות בבנקים 

 * * * נכסים אחרים 

 15 8 7 ( הריבית הכנסות )הוצאותסך כל 

 יבית התחייבויות נושאות ר 
   

 (3) (2) (1) אשראי מתאגידים בנקאיים 

 (2) 1 (3) אגרות חוב וכתבי התחייבויות נדחים 

 3 2 1 התחייבויות אחרות 

 (2) 1 (3) סך כל הכנסות )הוצאות( הריבית 

 13 9 4 וצאות( הריבית, נטו סך הכנסות )ה

 מיליון ש"ח. 1 -נמוך מסכום ה *
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 מילון מונחים

 הגדרה  מונח

B2B Business to Business - בתי עסק.  חברות או מול מכירות המתבצעות בין 

B2C Business to Customer -  .מכירות לצרכן הבודד 

ים של החייב, החברה יבות כלכליות או משפטיות הקשורות לקשיים פיננסי חוב אשר לגביו, מס ארגון מחדש של חוב בעייתי 

 בתנאי פירעון החוב.איפשרה שינוי 

י, העוסקת א הוראות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על ידי ועדת באזל לפיקוח בנק 3/ באזל  2באזל 

הווים קנה מידה בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם. הוראות ועדת באזל מ

(benchmark לסטנדרטים מובילים ) יננסיים. שנועדו להבטיח יציבות של מוסדות פ 

 הון המניות המונפק והנפרע, בתוספת רווחים צבורים, פרמיות וקרנות הון. 1 הון עצמי רובד

ירותים ללקוחות תפעול מערך כרטיסי אשראי הכולל בין היתר, הנפקת כרטיסי אשראי, מתן ש  הנפקה 

 בתמורה לעמלת מנפיק.תחשבנות שוטפת מול סולקים המחזיקים כרטיסי אשראי וביצוע ה

הפרשה שנקבעת בהתאם לבחינה פרטנית של כל חוב ונקבעת בהתאם לתזרים המזומנים  הפרשה פרטנית 

 הצפוי המהוון בשיעור הריבית המקורית של החוב.

והומוגניים, ובגין חובות  ים יחסית הפרשה המיושמת עבור קבוצות גדולות של חובות קטנ הפרשה קבוצתית 

שנבדקו פרטנית ונמצא שאינם פגומים. ההפרשה הקבוצתית בגין מכשירי האשראי החוץ 

מאזניים מבוססת על שיעורי ההפרשה שנקבעו עבור האשראי המאזני, תוך התחשבות  

 ון האשראי החוץ מאזני.בשיעור המימוש לאשראי הצפוי של סיכ 

 רידה בריבית בטווח הארוך. ח הקצר וי עליה בריבית בטוו  השטחה 

 ירידה בריבית בטווח הקצר ועליה בריבית בטווח הארוך.  התללה 

זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים לקביעה אשר מוכרת כנכס   חוב 

 במאזן של התאגיד הבנקאי. 

ציאליות שראוי שיקבלו תשומת לב מיוחדת של פוטנאשראי אשר מתקיימות לגביו חולשות  ה מיוחדת בהשגח חוב

 הנהלת החברה. 

אשראי אשר מוגן באופן שאינו מספק ע"י השווי הנוכחי המבוסס ויכולת התשלום של החייב או  נחות  חוב

ו חולשות  . לסיכון אשראי מאזני שסווג כאמור, קיימת חולשה א מת, אם קייהבטוחהשל 

 וב.ש החמוגדרות היטב, אשר מסכנות את מימו

חוב פגום הינו חוב אשר בהתבסס על מידע ואירועים עדכניים, צפוי שהחברה לא תוכל לגבות  פגום  חוב

 .את כל הסכומים )קרן וריבית( לפי התנאים החוזיים של ההסכם

, סיכון  סים משוקללים בסיכון בגין סיכון אשראי יחס בין ההון הרגולטורי שברשות החברה לבין נכ  יחס הלימות ההון 

וסיכון תפעולי אשר חושבו בהתאם להוראות בנק ישראל ומשקפים את הסיכון הנשקף   שוק 

 מהחשיפות בהם נוקטת החברה במהלך הפעילות.  

 ת של החברה. היחס בין ההון לבין סך החשיפו  יחס מינוף 

הנגבית מבית העסק לבין העמלה הצולבת, המשולמת מהסולק  עמלת הסליקההפער בין  מרווח סליקה 

 למנפיק.

 משך החיים הממוצע לפרעון נכסים והתחייבויות הנמדד בשנים. משך חיים ממוצע )מח"מ(
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 הגדרה  מונח

 וכמו. התאגיד הבנקאי כפי שסיעמוד בהתחייבויותיו כלפי הסיכון שלווה או צד נגדי לא  סיכון אשראי 

 סיכון לרווחי החברה וליציבותה הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה.  סיכון נזילות 

נוי שיעורי החשיפה לשינויים בשיעורי הריבית נובעת מהפער בין מועדי הפרעון ומועדי שי סיכון ריבית 

 הנכסים וההתחייבויות.הריבית של 

הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות הנובע משינוי בשווי הוגן של מכשיר פיננסי עקב   כון שוק סי 

 שינוי בתנאי השוק. 

מערכות, או כתוצאה  יכים פנימיים, אנשים ו סיכון להפסד כתוצאה מאי נאותות או מכשל של תהל  סיכון תפעולי 

 ים חיצוניים. מאירוע 

ת  כנגד שוברי עסקאות שבוצעו בכרטיסי אשראי בתמורה לעמל לבית עסק  מים תשלו  העברת  סליקה 

 שנגבית מבית העסק.   סליקה 

 עמלה המשולמת על ידי סולק למנפיק. עמלה צולבת 

 צע.רווח נקי מחולק בהון עצמי ממו  תשואה להון 
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