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מידע הצופה פני עתיד
חלק מהמידע המפורט בדוחות אלו ,שאינו מתייחס לעובדות היסטוריות (אף אם הוא מבוסס על עיבוד של נתונים היסטוריים) ,מהווה מידע צופה פני עתיד
כהגדרתו בחוק ניירות-ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך ") .התוצאות ו/או התממשות הערכות החברה בפועל עשויות להיות שונות ,לרבות באופן
מהותי מהערכות ואומדנים שנכללו במסגרת מידע צופה פני עתיד ,כתוצאה ממספר רב של גורמים ,לרבות ,בין היתר ,כתוצאה משינויים בשוקי ההון
בישראל ובעולם ,שינויים מאקרו כלכליים ,שינו יים במצב הגיאופוליטי ,הפרדת ישראכרט מבנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") והשלכותיה השונות,
שינויים רגולטוריים ,שינויים חשבונאיים ושינויים בכללי המיסוי ,וכן שינויים אחרים שאינם בשליטת החברה ,ואשר עשויים להביא לאי התממשות
ההערכות ו/או לשינויים בתוכניות העסקיות של החברה ו/או להתממשותן באופן שונה ,ואף מהותית ,מכפי שנחזה .מידע צופה פני עתיד עשוי להיות מאופיין
במילים או בביטויים כגון" :תחזית"" ,תוכנית"" ,יעד"" ,אומדן סיכון"" ,תרחיש"" ,תרחיש קיצון"" ,הערכת סיכון"" ,קורלציה"" ,התפלגות"" ,אנו
מאמינים"" ,צפוי"" ,חזוי"" ,מעריכים"" ,מתכוונים"" ,מתכ ננים"" ,מתעתד"" ,עשוי להשתנות"" ,צריך"" ,יכול"" ,יהיה"" ,להערכת החברה" וביטויים
דומים להם .מידע וביטויים צופי פני עתיד אלו ,כרוכים בסיכונים ובחוסר ודאות ,משום שהם מבוססים על הערכות החברה למועד הדוח לגבי אירועים
עתידיים ,אשר כוללי ם ,בין היתר ,שינויים בפרמטרים כגון :מצב המשק ,טעמי הציבור ,שיעורי ריבית בישראל ובחו"ל ,שיעורי אינפלציה ,הוראות חקיקה
ורגולציה חדשות בתחום הבנקאות ושוק ההון ,הפרדת ישראכרט מבנק הפועלים והשלכותיה השונות ,החשיפה לסיכונים פיננסיים ,איתנות פיננסית של
לווים ,התנ הגות המתחרים ,היבטים הקשורים בתדמית החברה  ,התפתחויות טכנולוגיות ונושאי כח אדם ,ובתחומים אחרים אשר יש להם השפעה על פעילות
החברה ועל הסביבה בה היא פועלת ,ואשר מטבע הדברים התממשותם אינה ודאית .כמו -כן ,חלק מהמידע המוצג להלן נסמך ,בין היתר ,על מידע המבוסס
על פר סומים של גורמים חיצוניים שונים ,כגון :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד האוצר ,נתוני בנק ישראל וגורמים אחרים.
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 - 1סקירה כללית ,יעדים ואסטרטגיה
 - 1.1תיאור תמציתי של החברה ותחומי פעילות עיקריים
יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :יורופיי " או "החברה ") הוקמה והתאגדה בישראל בשנת  1972כחברה פרטית על-פי פקודת החברות [נוסח חדש],
תשמ"ג . 1983-החברה הינה חברת בת ,בבעלות מלאה של ישראכרט בע"מ (להלן" :ישראכרט")  ,נכון למועד חתימת הדוח מוחזקת ישראכרט ע"י בנק
הפועלים בשיעור של  .33%נכון למועד הדוח יורופיי הינה בגדר "תאגידי עזר" כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א"( )1981-תאגיד
עזר" ו "-חוק הבנקאות רישוי " ,בהתאמה) הכפופה להוראות הקבועות בו בקשר עם תאגיד כאמור .למיטב הבנת החברה ,במועד בו יחדל בנק הפועלים
לשלוט בישראכרט לא יחול עליה עוד הוראות כאמור החלות על 'תאגיד עזר' אך היא תמשיך להיות כפופה לפיקוחו של המפקח על הבנקים בקשר ,בין
היתר ,עם פעילותה כ'חברות כרטיסי אשראי' וכ'סולק' .לחברה אין חברות בנות או חברות מוחזקות אחרות.
החברה מנפיקה במשותף עם ישראכרט כרטיסי אשראי בהם משולבים המותגים ישראכרט ומסטרקארד (להלן" :כרטיסי מסטרקארד ") ,המונפקים לשימוש
בחו"ל על-ידי החברה ולשימוש בישראל על-ידי ישראכרט ,מכו ח רישיון שניתן לחברה על-ידי ( MasterCard Inc.להלן" :ארגון מסטרקארד") .כמו כן,
החברה סולקת עסקאות אצל בתי עסק הקשורים עמה בהסכמים והנעשות בישראל ,בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל על-ידי חברות בארגון
מסטרקארד ,במטבע חוץ ומשולמות לבית העסק במטבע חוץ.
ההתקשרות שבין החברה לבין ישראכרט  -בין החברה לבין ישראכרט ,חברת האם ,קיים הסכם לפיו ישראכרט מנהלת ומתפעלת עבור החברה את פעילות
ההנפקה ואת פעילות הסליקה בישראל של עסקאות הנעשות בבתי עסק באמצעות כרטיסי מסטרקארד (להלן“ :ההסדר ") .החברה משתתפת בכל העלויות
המשותפות לישראכרט ולחברה על -פי חלקה היחסי בפעילות האמורה .תמורת ביצוע פעילות ישראכרט בתפעול ההסדר ,משלמת החברה לישראכרט עמלה
ותשלומים אחרים כמוסכם ביניהן .ככל שקיים עודף הוצאות על הכנסות ,ת שפה ישראכרט את החברה בגין הפרש זה.
החברה הינה חלק מקבוצת ישראכרט (להלן "הקבוצה" או "קבוצת ישראכרט") אשר מונה בנוסף את החברות ישראכרט ופועלים אקספרס בע"מ (להלן:
"פועלים אקספרס").
נכון למועד הדוח ,פועלות בישראל בתחום ההנפקה והסליקה של כרטיסי האשראי :החברה וישראכרט ,אשר מנפיקות וסולקות כרטיסי אשראי מסוג
מסטרקארד וישראכרט ,בהתאמה; בנוסף ישראכרט המנפיקה וסולקת כרטיסי אשראי מסוג ויזה; פועלים אקספרס (להלן :חברה אחות") אשר מנפיקה
וסולקת בבלעדיות כרטיסי אשראי מסוג אמריקן אקספרס ,מקס איט פיננסים בע"מ ("מקס") (לשעבר לאומי קארד) וכרטיסי אשראי לישראל בע"מ (להלן:
"כ.א.ל") ,אשר למיטב ידיעת החברה ,מנפיקות וסולקות כרטיסי חיוב מהמותגים " "Visaו "MasterCard"-וכן סולקות כרטיסי חיוב מהמותג
"ישראכרט"; וכן דיינרס קלאב ישראל בע"מ ,אשר למיטב ידיעת החברה ,הינה חברה בת של כ.א.ל ,המנפיקה וסולקת בבלעדיות כרטיסי אשראי מהמותג
הפרטי " ."Diners Clubבתחום ההנפקה ,פעילותן של החברות כאמור נעשית ,בין היתר ,באמצעות שיתופי פעולה עם בנקים עימם הן קשורות בהסדר
הנפקה ותפעול הנפקה של כרטיסי חיוב.

 - 1.2סיכונים עיקריים
פעילותה של החברה כרוכה בסיכונים אשר העיקריים שבהם :סיכון תפעולי  ,סיכון אשראי ,סיכון נזילות ,סיכוני אבטחת מידע ותקריות קיברנטיות
(סייבר) ,סיכון משפטי ,סיכון רגולטורי ,סיכון אסטרטגי ותחרות וסיכון ציות ( כולל גם את הסיכון ההתנהגותי (.))Conduct-risk
לפרטים נוספים ,לרבות אודות גורמי סיכון נוספים להם חשופה החברה ,ראה פרק " 3סקירת הסיכונים" ב דוח הדירקטוריון וההנהלה לשנת .2018

 - 1.3יעדים ואסטרטגיה עסקית
לפרטים אודות היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה ,ראה סעיף  1.4לדוח הדירקטוריון וההנהלה לשנת .2018

 1.4שיתופי פעולה אסטרטגיים והסכמים מהותיים
לפרטים נוספים ראה דוחות כספיים שנתיים לשנת .2018
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 - 2הסבר וניתוח לתוצאות ולמצב העסקי
 - 2.1מגמות ,תופעות ,התפתחויות ושינויים מהותיים
 2.1.1סקירה כלכלית ופיננסית ( למיטב ידיעת החברה ,ועל בסיס מקורות חיצוניים)
הפעילות הכלכלית במשק הישראלי
מספר האינדיקטורים שפורסמו עד כה למועד חתימת הדוח ,על ידי גופים שונים מצביעים על האטה בצמיחת המשק ברבעון השני של שנת  .2019יתכן כי מגמה
זו הושפעה גם מהתמתנות הצמיחה בעולם ,וכן מאי -הוודאות הפוליטית בישראל .מכל מקום ,נתוני סחר חוץ מצביעים על ירידה בכל רכיבי היבוא :חומרי גלם,
מוצרי צריכה ונכסי השקעה ,וירידה גם ביצוא הסחורות ,אם כי זו התמקדה רובה ככולה ביצוא התרופות .העלייה בתיירות הנכנסת והיוצאת נבלמה אף היא
בחודשים האחרונים .יחד עם זאת ,שוק העבודה משדר יציבות ,התמונה נותרה חיובית :שיעור האבטלה ירד קלות ברבעון השני של שנת  209לרמה נמוכה של
 3.9%ומגמת עליית השכר נמשכה.
המדיניות הפיסקאלית והמוניטארית
ריבית בנק ישראל נותרה ללא שינוי החל מחודש נובמבר  2018וגם במהלך הרבעון השני של שנת  2019וכן בחודש יולי  2019היא עומדת ברמה של .0.25%
הריבית הינה עדיין נמוכה באופן ניכר מהציפיות לאינפלציה ,כך שהריבית הריאלית הינה שלילית .בנק ישראל הותיר גם את ההכוונה המוניטרית לפיה המדיניות
תתמוך בתוואי העלאת ריבית הדרגתית בעתיד באופן זהיר ,וככזה שיתמוך בתהליך שבסופו האינפלציה תתייצב בסביבת תחום היעד.
הגירעון התקציבי המשיך לעלות והגיע ב 12-החודשים שהסתיימו בחודש יוני  2019לשיעור של  3.9%מהתוצר .הוצאות הממשלה גדלו במחצית הראשונה של
שנת  2019בשיעור חד של  9.1%לעומת המחצית הראשונה אשתקד .ההכנסות ממסים גדלו בתקופה זו בשיעור של  1.9%בלבד .בחירות חוזרות לכנסת
צפויות להתקיים ביום  17בספטמבר  ,2019והממשלה החדשה שתוקם תצטרך לבצע צעדי התאמה ויתכן אף להעלות מסים.
אינפלציה ושער חליפין
מדד המחירים לצרכן "הידוע" עלה ברבעון השני של שנת  2019ב .1.5% -קצב האינפלציה השנתי הגיע לרמה של  ,1.5%עליית האינפלציה בשנה האחרונה
מיוחסת בין השאר להתייקרות במחירי הפירות והירקות ,כלומר היא כוללת השפעות זמניות .בנטרול השפעת מחירי הפירות והירקות האינפלציה בשנה
האחרונה עמדה על שיעור של  .1.1%מדד המחירים לחודש יוני  2019ירד בשיעור חד של  ,0.6%והאינפלציה השנתית ירדה לשיעור שנתי של .0.8%
האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה ,זאת בהשפעה של ייסוף השקל והתגברות התחרותיות.
השקל יוסף ברבעון השני של שנת  2019בשיעור של  1.8%מול הדולר האמריקאי ,ומול האירו בשיעור של  .0.4%מול סל המטבעות האפקטיבי חל ייסוף של
 .1.6%במהלך הרבעון השני של שנת  2019בנק ישראל רכש מט"ח בסכום נמוך של  54מיליון דולר.
התפתחויות בכלכלה העולמית
מלחמת הסחר בין ארה"ב לבין סין מביאה לאי וודאות בקרב העסקים ,הן בארה"ב והן באירופה .ונצפית ירידה במדדי מנהלי הרכש בעולם .בארה"ב הצמיחה
ברבעון השני האטה מעט לקצב שנתי של  . 2.1%ההאטה שיקפה ירידה ביצוא ובהשקעות אך הצריכה הפרטית נותרה איתנה וצמחה בקצב שנתי של .4.3%
באירופה ,סימני ההאטה בולטים יותר והצמיחה ה אטה ברבעון השני לשיעור שנתי של  .0.8%הצמיחה בסין ברבעון השני של  2019הואטה לשיעור שנתי של
 , 6.2%הרמה הנמוכה מזה עשרים ושבע שנים .חרף סימני ההאטה שוקי העבודה בארה"ב ובגוש האירו מפגינים בינתיים עוצמה ושיעורי האבטלה ירדו לרמות
שפל היסטוריות .בארה"ב שיעור האבטלה ירד לרמה של  3.7%ובגוש האירו שיעור האבטלה ירד לרמה של .7.5%
האינפלציה בארה"ב ובאירופה נותרה נמוכה יחסית –  1.6%בארה"ב ו 1.1% -באירופה .הבנקים המרכזיים ,הן בארה"ב והן באירופה ,מדגישים לאחרונה
את הסימטריות של יעד האינפלציה ,ושהמדיניות המוניטרית צריכה להעל ות את האינפלציה לרמה של  . 2%האינפלציה הנמוכה נותנת למדיניות המוניטרית
מרחב תמרון רחב  .בהתאם לכך ,בהחלטה על רמת הריבית בסוף יולי  2019הוריד הפד את רמת הריבית בארה"ב ב . 0.25%-הבנק המרכזי האירופי הודיע על
כוונה לחזור לרכוש אג"ח (הרחבה כמותית) ואולי גם להוריד את הריבית מתחת לרמה של .-0.4%

דוח הדירקטוריון וההנהלה ליום  30ביוני 2019
יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ

8

טבלה  : 1שערי החליפין ומדד המחירים לצרכן
להלן פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן (בסיס  )100 = 2018ושיעורי השינוי הם:
ביום  30ביוני
מדד המחירים לצרכן (בנקודות)  -בגין
שער הדולר של ארה"ב (בש"ח ל 1-דולר)
אירו (בש"ח ל 1-אירו)

ביום  31במרץ

2019

2018

2019

2018

ביום  31בדצמבר
2018

101.1
3.566
4.062

100.3
3.650
4.255

100.7
3.632
4.078

99.3
3.514
4.329

100.2
3.748
4.292

שיעור השינוי באחוזים
לשלושה חודשים
שהסתיימו ביום  30ביוני

לשישה חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני

לשנה הסתיימה
ביום  31בדצמבר
2018
0.80

מדד המחירים לצרכן  -בגין

2019
0.90

2018
0.90

2019
0.40

2018
1.00

שער הדולר של ארה“ב

()4.86

5.28

()1.82

3.87

8.10

שער אירו

()5.36

2.47

()0.39

()1.70

3.35

מקורות המימון
החברה מתממנת בהתאם לצרכיה ,ממקורות המימון של חברת האם שלה.

 -2.1.2שינויים רגולטוריים מהותיים בענף כרטיסי האשראי בישראל
בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בחקיקה ,בהוראות רגולטוריות וברפורמות בענף הבנקאות בכלל ובענף כרטיסי האשראי והמימון לאנשים
פרטיים בפרט ,בין היתר ,כאשר נראה כי כוונת הרגולטור היא לקדם את התחרות בענפים אלו .חלק מ הוראות הרגולציה והחקיקה כאמור ,ובוודאי
שהוראות אלה כמכלול ,הינן בעלות השפעה משמעותית על פעילותה של החברה.
לפרטים אודות המגמות וההליכים הרגולטוריים העיקריים בתקופות הדוח ,בסביבת הפעילות העסקית בה פועלת החברה (אשר חלקם טרם הושלמו נכון
למועד חתימת הדוח) ,ראה ביאור .3א 2.לתמצית דוחות הכספיים ביניים להלן.
בנוסף יצוין ,כי להבנת החברה מסתמנת מגמה של החלתן של הוראות הדין בנושא הגנת הצרכן (באמצעות תיקון הוראות הדין החלות על תאגידים בנקאיים)
גם על חברות כרטיסי אשראי (שאינן כפופות לחוק והגנת הצרכן).

 2.1.3השפעת ההתפתחויות הרגולטוריות על החברה ותחומי פעילותה
להערכת החברה ,לריבוי הליכי הרגולציה בענפי פעילות החברה  ,ובאופן ספציפי לשינויי הרגולציה בתחומי הפעילות (לרבות מעמדה הרגולטורי של החברה
לאחר ההיפרדות מבנק הפועלים) ,צפויות ו/או עשויות להיות (לפי המקרה) השלכות משמעותיות ומהותיות על ענפי הבנקאות ,השירותים והמוצרים
הפיננסיים וכרטיסי האשראי בכלל ועל החברה ותחומי פעילותה בפרט (לרבות השלכות אשר עלולות להשפיע מהותית לרעה על עסקי החברה ותוצאותיה
בתחומי פעילותה) ,אשר למועד חתימת הדוח אין ביכולתה של החברה לאמוד או לכמת.
לפרטים אודות המגמות וההליכים הרגולטוריים העיקריים בתקופת הדוח ,בסביבת הפעילות העסקית בה פועלת החברה (אשר חלקם טרם הושלמו נכון למועד
חתימת הדוח),ראה ביאור .3א .2.לתמצית דוחות הכספיים ביניים להלן.

 - 2.1.4הפרדת חברות כרטיסי אשראי מבנקים בעלי היקף פעילות רחב
בחודש ינואר  2017פורסם ברשומות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה) ,תשע"ז"( 2017-חוק
שטרום") .על -פי החוק האמור ,בין היתר:
( )1החל מיום  31בינואר "( 2017יום התחילה ") ,בנק הפועלים (אשר למועד הדוח הינו בעל השליטה בישראכרט ואשר בחודש אפריל  2019מכר
במסגרת הצעת מכר כ 65% -מהחזקותיו במניות ישראכרט ) ובנק לאומי לישראל בע"מ ("בנק לאומי") 1לא יוכלו עוד לשמש כמתפעלי הנפקה ,קרי -לא
יוכלו עוד לבצע את כל הפעולות והשירותים הנלווים להנפקת כרטיסי חיוב (למעט ההנפקה עצמה של כרטיסי החיוב וקביעת העמלות והעלויות ללקוח
הכרוכות בהנפקת כרטיסי החיוב והשימוש בו) ("תפעול הנפקה" ו"-מתפעל הנפקה " ,לפי העניין) ולעסוק בסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב .יחד עם
זאת ,ניתנה לבנקים האמורים א פשרות להתקשר עם גופים חיצוניים (כגון ישראכרט) כמתפעלי הנפקה לצורך הספקת השירותים הנלווים להנפקת כרטיסי
חיוב או להתקשר ,ככל בית עסק אחר ,עם סולק; ( ) 2החל מתום שנתיים מיום התחילה ובמהלך תקופה שנקבעה ,לא יבצע בנק המנפיק כרטיסי חיוב ,שערב

1

לאור עמידתם של הבנקים האמורים בהגדרת "בנק בעל היקף פעילות רחב" בחוק שטרום .למיטב ידיעת החברה ,בחודש פברואר  2019הושלמה עסקת המכירה של מלוא מניותיהם של בנק
לאומי ביחד עם קבוצת עזריאלי ,אשר החזיקו ב 80%-ו ,20%-בהתאמה ,במניות מקס ,לחברת ) ,)85%( Warburg Financial Holdings (Israel LTDלקבוצת מנורה מבטחים החזקות
בע"מ ( ,)5%לכלל חברה לביטוח בע"מ ( )5%ולאלייד החזקות בע"מ (.)5%
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יום התחילה שלט או החז יק אמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב ,באמצעות חברה מתפעלת אחת ,תפעול הנפקה של יותר מחמישים ושניים אחוזים ()52%
מסך כרטיסי האשראי החדשים (ללא כרטיסי חיוב מיידי) שמנפיק הבנק ללקוחותיו (לעניין זה לא יובא בחשבון כרטיס אשראי שהונפק על-פי חוזה כרטיס
אשראי שנחתם לפני יום התחילה וחודש במהלך תקופת המעבר); ( ) 3לא יורשו עוד הבנקים האמורים לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד הפועל
בתחומים כאמור ,וזאת ,החל מיום  1בפברואר ( 2020תום שלוש ( ) 3שנים מיום התחילה) ,וביחס למי מהבנקים כאמור ששיעור אחזקותיו בחברת כרטיסי
אשראי המוחזקת על -ידו פחת במהלך התקופה האמורה לכדי ארבעים אחוזים ( ) 40%או פחות (ובלבד שלפחות עשרים וחמישה אחוזים ( )25%ממניות
חברת כרטיסי האשראי האמורה הונפקו לציבור)  -החל מיום  1בפברואר ( 2021תום ארבע ( )4שנים מיום התחילה);ו ) 4( -כן נקבע ,כי אדם המחזיק יותר
מחמישה אחוזים ( ) 5%מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברת כרטיסי אשראי אחת ,לא ישלוט בחברת כרטיסי אשראי נוספת ולא יחזיק בה יותר מחמישה
אחוזים ( ) 5%מסוג מסוים של אמצעי שליטה .יובהר ,כי לעניין הבעלות העתידית בחברות כרטיסי האשראי המו פרדות ,החוק קובע ,כי יראו חברות כרטיסי
חיוב שערב יום התחילה נשלטו בידי אותו אדם (כדוגמת החברה ופועלים אקספרס) ,כחברת כרטיסי חיוב אחת ובהתאם מאפשר לראות ,להבנת החברה,
באחזקה בישראכרט ובאמצעותה בפועלים אקספרס ,כאחזקה בחברת כרטיסי אשראי אחת ,לעניין זה.
להערכת החברה ,להוראותיו של חוק שטרום (לרבות תיקוני החקיקה העקיפים מכוחו) ויישומן צפויות השלכות משמעותיות ומהותיות על ענפי כרטיסי
האשראי ,הבנקאות והשירותים הפיננסיים ,ובכלל זאת על החברה ,אשר למועד הדוח אין ביכולתה של החברה לאמוד או לכמת את השפעתן העתידית
הכוללת .יחד עם זאת ,למועד הדוח החברה פועלת במספר מישורים על מנת להיערך להשלכות החקיקה האמורה ולהתמודד עם השלכותיה.
לפרטים נוספים ראה סעיף  1.5לדוח הדירקטוריון לשנת  2018וביאור  8לדוחות כספיים לשנת .2018
בהמשך לאמור בסעיף  1.2לדוח הדירקטוריון לשנת  ,2018ו כפי שדווח על ידי בנק הפועלים ,כחלק מההיערכות ליישומו של חוק שטרום ,ביום 16
באפריל  ,2019חתם בנק הפועלים עם מקס על הסכם הנפקה משותפת ותפעול הנפקת כרטיסי חיוב .על פי הדיווח כפי שנמסר לחברה אגב הצעת מניות
המכר של ישראכרט על ידי בנק הפועלים ונכון לאותו מועד  ,בין היתר ,בנק הפועלים ומקס ינפיקו כרטיסי אשראי ללקוחות בנק הפועלים שתפעולם יבוצע
על ידי מקס.

 2.1.5גילוי בדבר הפניית תשומת לב רואי החשבון המבקרים
ב דוח הסקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ לתמצית ה דוחות הכספיים ביניים ליום  30ביוני  ,2019רואי
החשבון המבקרים הפנו את תשומת הלב (מבלי לסייג את מסקנתם) לאמור בביאור .3א 2.לתמצית ה דוחות הכספיים ביניים ליום  30ביוני  2019בדבר
הליכי רגולציה.

 - 2.2התפתחות בסעיפי המאזן ורווח והפסד
הרווח של החברה בש שת החודשים הראשונים של שנת  2019הסתכם בסכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח בדומה לאשתקד .הרווח של החברה ברבעון השני
של שנת  2019הסתכם בסכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח בדומה לאשתקד.
הרווח למניה של החברה בששת החודשים הראשונים של שנת  2019הסתכם בסכום הנמוך מ 0.5-ש"ח בדומה לאשתקד .הרווח למניה של החברה
ברבעון השני של שנת  2019הסתכם בסכום הנמוך מ 0.5-ש"ח בדומה לאשתקד.
שיעור תשואת הרווח להון הממוצע בש שת החודשים הראשונים של שנת  2019עמד על  1.01%בהשוואה ל  0.7%אשתקד.
המאזן ליום  30ביוני  2019הסתכם ב 6-מיליון ש"ח בדומה ליום  30ביוני  2018וליום  31בדצמבר .2018
ההון ליום  30ביוני  2019עמד על  6מיליון ש"ח בדומה ליום  30ביוני  2018וליום  31בדצמבר .2018
לפרטים נוספים ראה סעיף  2.3להלן.

 – 2.3הון והלימות ההון
תחולת היישום
דרישות מדידה והלימות הון חלות על החברה .כמו כן ,החברה מאוחדת על ידי ישראכרט ,עליה חלות גם כן דרישות אלו.
ככלל ,דרישת ההון של החברה מבוססת על הדוחות הכספיים,הערוכים בהתאם ל הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות הון",
הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  218בדבר "יחס מינוף" ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  299בדבר "ההון הפיקוחי  -הוראות מעבר".
ההון העצמי ,הון רובד  1והון כולל ליום  30ביוני  2019עמד על כ 6-מיליון ש"ח בדומה ליום  30ביוני  2018וליום  31בדצמבר .2018
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון ליום  30ביוני  2019עמד על שיעור של כ 85.7%-בהשוואה ל 85.7%-ליום  30ביוני  2018ובהשוואה ל 200%-ביום
 31בדצמבר .2018
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טבלה  - 2הלימות הון

()1

מיליון ש"ח

 .1הון לצורך חישוב יחס הון
ליום  30ביוני
2018

2019

ליום  31בדצמבר
2018

הון עצמי רובד  1והון רובד 1

6.0

6.0

6.0

סך הכל הון כולל

6.0

6.0

6.0

 . 2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
סיכון אשראי

3.0

3.0

3.0

סיכון תפעולי

4.0

4.0

*-

סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון
 . 3יחס הון לרכיבי סיכון

7.0

7.0

3.0

יחס הון עצמי רובד  1ויחס הון רובד  1לרכיבי סיכון

85.7%

85.7%

200.0%

יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון

85.7%

85.7%

200.0%

יחס הון עצמי רובד  1מזערי הנדרש על-ידי הפיקוח על הבנקים

8.0%

8.0%

8.0%

יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על-ידי הפיקוח על הבנקים

11.5%

11.5%

11.5%

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
( )1מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  ,201-211והוראת ניהול בנקאי תקין מספר  , 299בדבר "מדידה והלימות הון".

 - 2.3.1יחסי הון מינימליים
ביום  30במאי  2013פרסם המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי ה אשראי חוזר בדבר יחסי הון מינימליים במסגרת היערכות
ליישום הוראות באזל  .IIIבהתאם לחוזר,בין היתר ,כל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי האשראי נדרשו לעמוד ביחס הון עצמי רובד  1מינימלי
בשיעור של  ,9%וזאת עד ליום  1בינואר  . 2015בנוסף ,תאגיד בנקאי משמעותי במיוחד ,שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות  20%מסך
הנכסים המאזניים במערכת הבנקאית בישראל ,נדרש לעמוד ביחס הון עצמי רובד  1מינימלי בשיעור של  ,10%וזאת עד ליום  1בינואר  .2017כמו כן,
נקבע כי יחס ההון הכולל המינימלי יעמוד ,החל מיום  1בינואר  ,2015על  12.5%לכלל המערכת הבנקאית ועל  13.5%לתאגידים בנקאיים משמעותיים
במיוחד ,וזאת החל מיום  1בינואר .2017
בחודש מאי  2016פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  472בדבר "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב" ובו הקלה לסולק לעניין
דרישת ההון העצמי ,שתחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר ( 201-211מדידת והלימות הון) .לפיה ,על אף האמור בסעיף  40להוראות ניהול
בנקאי תקין מספר  , 201יחס הון עצמי רובד  1של סולק שיתרת חייבים בדוח כספי שנתי אחרון שלו עולה על  2מיליארדי ש"ח לא יפחת משיעור של 8%
ויחס ההון הכולל לא יפחת משיעור של  . 11.5%הוראה זו נכנסה לתוקף ביום  1ביוני  .2016בחודש פברואר  2019אישר דירקטוריון החברה את יעדי
הלימות ההון המזעריים ,כמפורט בסעיף .2.3.2להלן:

 - 2.3.2יעד הלימות ההון המזערי
יעד הלימות ההון המזערי של החברה הינו רמת ההון הנאותה הנדרשת בגין הסיכונים השונים אליהם חשופה החברה כפי שזוהו ,נאמדו והוערכו על ידי
החברה .יעד זה מביא בחשבון פעולות של הנהלת החברה ,אשר נועדו להקטין את רמת הסיכון ו/או להגדיל את בסיס ההון.
להלן יעדי הלימות ההון המזעריים של החברה:
יעד הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון של החברה הינו  9%ויעד ההון הכולל לרכיבי סיכון של החברה הינו .12.5%
ההנהלה אחראית לגיבוש המלצות בנוגע לשינויים ה נדרשים ,ביעדי ההון שקבע הדירקטוריון בעבר ,בעקבות מסקנות תהליך הערכת הנאותות ההונית.

 - 2.3.3ניהול ההון
מטרת ניהול ההון הינה להביא לעמידה בהגדרות תיאבון הסיכון המפורטות ויעדי החברה כפי שהוגדרו על ידי דירקטוריון החברה ,בכפיפה להוראות
הרגולטור בהיבט דרישת ה הון תוך שאיפה להקצאה יעילה שלו ומכאן שניהול הון יבטיח:
• בסיס הון אשר ישמש ככרית כנגד הסיכונים הבלתי צפויים אליהם חשופה החברה ,יתמוך באסטרטגיה העסקית ויאפשר עמידה בכל עת בדרישת ההון
המינימלית הרגולטורית (מתייחס לתמהיל ולסכום ההון המגבה את האסטרטגיה והסיכונים של החברה).
• התייחסות להתפתחויות עתידיות בבסיס ההון ובדרישת ההון.
• שאיפה להקצאה יעילה של הון במהלך העסקים הרגיל של החברה.

 - 2.3.4עקרונות מנחים בניהול ההון
ניהול ההון הוא תהליך שנתי בעל אופק תכנון מתגלגל של שלוש שנים.
ניהול ההון נחשב לחלק אינטגרלי מהתוכנית האסטרטגית והפיננסית של החברה .ניהול ההון נשען על תכניות הצמיחה של היחידות העסקיות השונות,
במטרה להעריך את דרישת ההון בתקופת התו כנית ומשמש את תהליך התכנון האסטרטגי ,בהתייחס להתכנות והקצאת הון ליחידות.
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 - 2.3.5הלימות ההון
החברה מיישמת את ה גישה הסטנדרטית להערכת הלימות ההון הרגולטורית שלה (עבור סיכוני אשראי ,סיכוני שוק וסיכונים תפעוליים).
החברה מבצעת תהליך פנימי להערכת הלימות ההון שלה במסגרתה נבנתה תוכנית רב שנתית לעמידה ביעדי הלימות הון .תוכנית זו לוקחת בחשבון את
צרכי ההון הקיימים והעתידיים של החברה בהתאם לתוכניות האסטרטגיות אל מול מקורות ההון הזמינים .בתוכנית קיימת התייחסות אל כלל נכסי הסיכון
של החברה בהווה ובעתיד ,על פי דרישות ההקצאה במסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות הון" ובהתאם להוראות
ניהול בנקאי תקין מספר  299בדבר "ההון הפיקוחי  -הוראות מעבר" וזאת אל מול יעדי הלימות ההון ותיאבון הסיכון.
נכון לימים  30ביוני  31 ,2019בדצמבר  2018וכן בסמוך למועד חתימת הדוח ,עומדת החברה בכל דרישות הלימות ההון.

 - 2.3.6יחס כיסוי נזילות
ביום  28בספטמבר  2014פרסם המפקח על הבנקים חוזר במסגרתו נוספה הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  221בנושא יחס כיסוי נזילות אשר מאמצת את
המלצות ועדת באזל לעניין יחס כיסוי הנזילות במערכת הבנקאית בישראל .עוד נקבע כי חברות כרטיסי האשראי לא נדרשות למלא אחר החוזר והן תמשכנה
לעמוד בדרישות הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  . 342בהמשך ,חברות כרטיסי אשראי יידרשו לעמוד במודל כמותי פיקוחי אשר יותאם למאפייני הפעילות
שלהן.
ביום  2ביולי  ,2018פרסם המפקח על הבנקים עדכון להוראה  221ובו נכתב כי החל מיום זה ,חברות כרטיסי אשראי יקבלו פטור מיישום הוראה זו לאחר
עמידה בשני תנאים:
א .החברה תחזיק מודל פנימי לניהול הנזילות ,המביא בחשבון את צורכי הנזילות שלה ומאפייניהם.
ב .החברה תחזיק בכל עת מספיק נכסים נזילים בהתבסס על המודל הפנימי ,בתוספת כרית בטחון המביאה בחשבון תרחישי קיצון.
לקבוצה מודל פנימי לניהול הנזילות ,המביא בחשבון את צורכי הנזילות שלה.

 - 2.3.7יחס מינוף
החל מיום  1באפריל  2015מיי שמת החברה את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  218בנושא יחס המינוף (להלן" :ההוראה ") .ההוראה קובעת יחס מינוף
פשוט ,שקוף שאינו מבוסס סיכון אשר יפעל כמדידה משלימה ואמינה לדרישות ההון מבוססות הסיכון ואשר נועד ל הגביל את צבירת המינוף בתאגיד
הבנקאי ובחברת כרטיסי אשראי .יחס המינוף מבוטא באחוזים ,ומוגדר כיחס בין מדידת ההון למדידת החשיפה .לפרטים נוספים ראה ביאור  2לתמצית
דוחות הכספיים ביניים להלן.
נכון לימים  30ביוני  31-,2019בדצמבר  2018וכן בסמוך למועד חתימת הדוח ,עומדת החברה בכל דרישות המינוף המפורטות לעיל.

 - 2.4מגזרי פעילות
כללי
פעילות החברה מתקיימת בעיקר במגזר הסליקה.
עונתיות
תחומי ההנפקה והסליקה נתונים לתנודות בהכנסות ובתוצאות הפעילות ,בראש ובראשונה עקב גידול בצריכה בעיקר בתקופות החגים (חגי תשרי ,ופסח),
אשר חלות ברבעונים שונים בשנים שונות ,וכן בחודשי הקיץ ,המביא בהתאמה לגידול בשימוש בכרטיס האשראי .תקופת חג הפסח וטרום החג ,אשר
מאופיינים במחזורים גבוהים ב אופן יחסי לתקופות אחרות ,חל בשנת  2018מוקדם יותר בלוח השנה הלועזי לעומת שנת  2019ולפיכך השפיע על הרבעון
השני של שנת  2019במידה גבוהה יותר מאשר בתקופה המקבילה אשתקד.

מגזר הסליקה
החברה וישראכרט קשורות בהסכמי סליקה עם בתי עסק במגוון ענפים.
במסגרת הסכם שירות י הסליקה מתחייבת החברה הסולקת כלפי בית העסק ,כי בכפוף לקיום תנאי ההסכם ביניהם ,החיובים בהם התחייבו מחזיקי הכרטיסים
(הנסלקים על -ידי אותה חברה) כלפי בית העסק ,בעת שרכשו טובין או שירות בבית העסק ,ייפרעו על -ידה .בתמורה לשירותי הסליקה כאמור ,גובה החברה
הסולקת מ בית העסק עמלה הקרויה "עמלת בית עסק".

מגזר ההנפקה
החברה וישראכרט מנפיקות ללקוחותיהן (מחזיקי כרטיסי אשראי) כרטיסי אשראי .כרטיס האשראי משמש כאמצעי תשלום לרכישת טובין או שירותים.
הצטרפות הלקוח למערכת כרטיסי האשראי נעשית עם חתימתו על חוזה כרטיס האשראי עם המנפיק וקבלת כרטיס האשראי לידיו .מחזיק כרטיס האשראי
מתח ייב לפרוע את הסכומים המגיעים ממנו בגין שימושיו בכרטיס האשראי .עבור שירותי ההנפקה והתפעול של הכרטיס גובה המנפיק ממחזיק כרטיס
האשראי עמלות שונות ומהסולק או מבית העסק ,עמלה צולבת.
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 - 3סקירת הסיכונים
 - 3.1תיאור כללי של הסיכונים ואופן ניהולם
פעילותה של החברה כרוכה בסיכון פיננסי ,סיכון אשראי וסיכונים אחרים שאינם פיננסיים ,כגון הסיכון הרגולטורי והסיכון התפעולי .סיכונים נוספים
אליהם חשופה החברה מטופלים באופן ישיר כחלק מהניהול העסקי .חלק מהמידע המפורט בפרק זה ,אף אם הוא מבוסס על עיבוד של נתונים היסטוריים,
מהווה מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,כמפורט ברישא לדוח זה.
לפרטים אודות מיפוי גורמי סיכון עיקריים אליהם חשופה החברה ,ראו טבלה  , 2דיון בגורמי הסיכון בדוח הדירקטוריון וההנהלה ליום  31בדצמבר .2018
תיאור כללי של הסיכונים
סיכון אשראי :הסיכון הנובע מן האפשרות שלווה/צד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאים המוסכמים .הרעה ביציבותם של הלווים השונים עלולה
להשפיע לרעה על שווי הנכסים ועל רווחיות החברה.
סיכון שוק  :הינו הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות ,הנובע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי כגו ן :שינויים במחירים ,שערים ,מדדים,
מרווחים ופרמטרים אחרים בשווקים .הפעילות העסקית של החברה חשופה לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית ,בשערי החליפין ובמדד
המחירים לצרכן.
סיכון תפעולי :סיכון תפעולי הי נו סיכון להפסד הנובע מאי נאותות או מכשל של תהליכים פנימיים ,אנשים ומערכות או כתוצאה מאירועים חיצוניים.
הגדרה זו כוללת סיכון משפטי ואינה כוללת סיכון אסטרטגי וסיכון מוניטין.
סיכוני אבטחת מידע ותקריות קיברנטיות (סייבר) :הסיכון לאירועי דלף מידע הכוללים חומר עסקי רגיש ופרטי לקוחות וכן התקפות סייבר אשר מכוונות
כנגד תשתיות החברה.
סיכון משפטי  :סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון החברה הנובע מהעדר אפשרות לאכוף באופן משפטי קיומו של הסכם ,פגיעה בפעילות החברה הנובעת
מפרשנות מוטעית של הוראת חוק או רגולציה ,או קיומו של הליך משפטי (כגון תביעות ייצוגיות) המתנהל נגד מי מחברות קבוצת ישראכרט.
סיכון רגולטורי :סיכון קיים או עתידי להכנסות ולהון החברה הנובע משינויים מהותיים מתהליכי חקיקה ו/או מטיוטות הוראות של גופים רגולטוריים
שונים ,הקובעים מגבלות על תחומי פעילות ומקורות הכנסה של החברה ,או המטילים חובות שיישומן כרוך בעלויות משמעותיות לקבוצת ישראכרט.
סיכון אסטרטגי ותחרות :הסיכון לפגיעה ברווח ובהון החברה כתוצאה מ החלטות עסקיות שגויות ,יישום לא נאות של החלטות עסקיות ואי ביצוע או אי
התאמה של תוכנית העבודה לשינויים בסביבה העסקית והעדר תגובה לשינויים ענפיים (לדוגמא מהלכי מתחרים) ,כלכליים או טכנולוגיים.
סיכון נזילות  :הינו סיכון לרווחי החברה וליציבותה ,הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה ,היכולת לממן גידול בנכסים ולעמוד בפירעון
התחייבויותיה במועד פירעונן ,מבלי להיקלע להפסדים חריגים.
סיכון מוניטין  :הינו הסיכון לפגיעה מהותית בהכנסות או בהון החברה כתוצאה מתפיסת תדמית שלילית שנוצרה לחברה בקרב מחזיקי עניין ועלולה
להיווצר ממספר רב של גורמים יחד ולחוד (כגון :תביעה צרכנית ,קריסת מערכות ,התנהגות החורגת מנורמות חברתיות ומקובלות וכיו"ב).
סיכון ציות והלבנת הון  :סיכון הציות הוא הסיכון הכרוך באי ציות של קבוצת ישראכרט בכל מקום רלוונטי לפעילות החברה להוראות החוק והרגולציה,
אמות מידה רגולטוריות וקוד אתי רלוונטי לרבות סיכון התנהגות החברה אל מול לקוחותיה ( .)Conduct risk

 - 3.2סיכון אשראי
סיכון אשראי הינו האפשרות שלווה/צד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאים המוסכמים.
סיכון האשראי הוא אחד הסיכונים אשר מנוהל ,מנוטר ומבוקר בחברה ,כמתחייב מאופי פעילותה כחברה העוסקת במתן אשראי .תהליך ניהול סיכוני
האשראי מסייע לחברה להסתכל על הסיכון על פי תמהיל המוצרים המרכיב אותו.
בהתאם להוראות של המפקח על הבנקים בנושא המדידה והגילוי של חובות פגומים ,סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי ותיקון הוראות בנושא טיפול
בחובות בעייתיים ,מיישמת החברה ,את הוראת ניהול בנקאי מספר " 311ניהול סיכון אשראי" המתמקדת באימוץ הגישה שבה נדרשת מעורבות גורם בלתי
תלוי ביחידות העסקיות ,בתמיכה ב קבלת החלטות אשראי נאותות ,תוך התייחסות ומעורבות בגיבוש מדיניות האשראי ,סיווג חובות בעייתיים ואישור
חשיפות אשראי מהותיות.
הקבוצה משקיעה באורח שוטף משאבים בהכשרת עובדיה העוסקים בקבלת החלטות ,בהערכת סיכונים באשראי ובשיפור של כלי בקרה ומערכות מידע
ממוחשבות העומדים לרשותם.
המבנה הארגוני לניהול סיכוני האשראי כולל את הממשל התאגידי ושלושת ( )3מעגלי הבקרה .התפיסה המנחה את ניהול סיכון האשראי בקבוצה הינה כי
נוטל הסיכון הינו האחראי הישיר לניהול הסיכון .מנהל הסיכונים הראשי הינו גורם בלתי תלוי ,ואולם אחריותו אינה מייתרת את אחריות אגף אשראי ומימון
לביצוע בקרה ביחס לסיכונים שבאחריותו ,באמצעות יחידת בקרה ודיווח ,המהווה גורם בקרה המבצע "בקרת -על" בתהליך ניהול סיכוני האשראי במסגרת
מעגל הבקרה הראשון.
מעגל הבקרה הראשון כולל את היחידות העסקיות אשר נוטלות את סיכוני האשראי ואחראיות לניהול השוטף של אותם סיכונים ומחלקות אשר הינן
בממשק עם יצירת הסיכון .המחלקות העסקיות באגף האשראי ומימון העוסקות במתן האשראי אחראיות לניטור האשראי.
מעגל הבקרה השני כולל את מנהל הסיכונים הראשי ומחלקת ניהול סיכונים ,הפועלים באופן עצמאי ובלתי תלוי במחלקות העסק יות .מעגל הבקרה השני
אחראי לגיבוש מתודולוגיות וכלים כמותיים להערכת החשיפה לסיכוני אשראי ,גיבוש המלצות לדירקטוריון בנושא מדיניות החשיפה לסיכוני אשראי
והערכה ודיווח בלתי תלויים על פרופיל סיכוני האשראי של החברה.
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מנהל הסיכונים הראשי הינו גורם בלתי תלוי ,העומד בראש מעגל הבקרה השני המהווה פונקציית ניהול ובקרה בלתי תלויה אחר סיכוני האשראי ואופן
ניהולם .להלן עיקרי תחומי האחריות של מנהל הסיכונים הראשי בתהליך ניהול ובקרת סיכוני האשראי:
גיבוש מדיניות האשראי  -מנהל הסיכונים הראשי אחראי לסייע למנכ"ל בגיבוש מסמך מדיניות האשראי ,תוך שיתוף כל הגורמים הרלוונטיים בחברה,
ובפרט מנהלי הקווים העסקיים.
מעורבות בהליך אישור חשיפות אשראי  -מנהל הסיכונים הראשי הינו חבר בוועדת האשראי בראשות מנכ"ל ובוועדת האשראי האגפית (במעמד משקיף),
והוא מעורב בהליך אישור חשיפות אשראי מהותיות לחברה.
גי בוש המלצות על שיעורי ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי  -מנהל הסיכונים הראשי אחראי לגיבוש המלצות ביחס לשיעורי ההפרשה הקבוצתית
להפסדי אשראי ,באמצעות מחלקת ניהול סיכונים ובהתאם למתודולוגיה שנקבעה בחברה.
בקרת ניהול סיכוני אשראי  -מנהל הסיכונים הראשי אחראי לפעילות בקרת ניהול סיכוני האשראי המבוצעות על ידי מחלקת ניהול סיכונים.
מעגל הבקרה השלישי כולל את הביקורת הפנימית ,אשר הינה גורם בלתי תלוי ,המדווח לדירקטוריון ועורך ביקורת תקופתית או שוטפת על אופן ניהול
הסיכונים ותקינות ההליכים המבוצעים על ידי הגורמים השונים בחברה .הביקורת הפנימית פועלת בהתאם לתכנית הביקורת המאושרת על ידי ועדת
הביקורת של הדירקטוריון ,ומגישה דוחות ביקורת לעיונה ,כמתחייב מהוראות הרגולציה הרלוונטית.

 - 3.3סיכון שוק ונזילות
סיכון שוק
סיכון שוק הינו הסיכון להפסד בפוזיציות מאזניות וחוץ מאזניות ,הנובע משינוי בשווי ההוגן של מכשיר פיננסי כגון :שינויים במחירים ,שערים ,מדדים
ומרווחים ופרמטרים אחרים בשווקים.
הפעילות העסקית של החברה חשופה לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשיעורי הריבית ,בשערי החליפין ,במדד המחירים לצרכן ובשווי ניירות ערך.
מדיניות ניהול סיכוני השו ק של החברה מבוססת על הפרקטיקה המקובלת במערכת הבנקאית בישראל ועל ההנחיות העדכניות של הוראות ניהול בנקאי תקין
מספר ( 201-211מדידה והלימות הון) לניהול סיכוני שוק ,הוראת ניהול בנקאי תקין מספר " 339ניהול סיכוני שוק" והוראת ניהול בנקאי תקין מספר 333
"ניהול סיכון ריבית" ,תוך התאמתן לפרופיל הסיכון הייחודי של החברה .המדיניות אושרה על-ידי דירקטוריון החברה בחודש מאי  .2018מדיניות זו כוללת
מגבלות על החשיפה שנועדו לצמצם את הנזק העלול להיגרם כתוצאה משינויים בשווקים השונים ,בשיעורי הריבית ,המדד ,שערי המט"ח והמניות.
דירקטו ריון החברה מעדכן את המגבלות מעת לעת.
תפיסת ניהול סיכוני השוק תואמת את מדיניות ניהול סיכוני השוק של החברה האם.
מחלקת ניהול סיכונים משמשת כפונקציה ייעודית לניהול ובקרת סיכונים באופן בלתי תלוי בגורמים העסקיים .המחלקה עורכת בקרה אחר סיכוני השוק
בחברה ,תפקידיה בתחום מוגדרים במסמכי מדיניות ייעודיים.
מנהל סיכוני השוק של החברה הינו סמנכ"ל כספים ומנהלה.
על מנת ליישם את הנדרש על -פי מדיניות ניהול סיכוני השוק ,משתמשת החברה במערכת ממוכנת ייעודית לניהול נכסים והתחייבויות המתופעלת ומתנהלת
על ידי חברת ישראכרט (חברת האם) כח לק מניהול סיכוני השוק הכולל .החברה סבורה שחשיפתה לסיכוני השוק אינה מהותית.
להלן פירוט הסיכונים השונים:
א .סיכון בסיס
החשיפה להפסד כתוצאה מהשפעתם של שינויים בבסיסי המחירים בשווקים השונים על ההפרש שבין שווי הנכסים לבין שווי ההתחייבויות לרבות
השפעה על פריטים חוץ מאזניים שעלול להתרחש כתוצאה מהשפעת השינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים ושיעורי מדד המחירים לצרכן.
כאמור לעיל ,החברה מיישמת מדיניות כוללת לניהול סיכוני שוק במטבע ישראלי ובמט"ח.
ב .סיכון ריבית
החשיפה להפסד כתוצאה משינוי שיעורי הריבית בשווק ים השונים .הסיכון נובע מהחשיפה לשינויים עתידיים בשיעורי הריבית והשפעתם האפשרית על
ערכם של הנכסים וההתחייבויות של החברה על פי גישת השווי הכלכלי ,והשפעתם על הרווחים על פי גישת הרווחים.
החשיפה נובעת בין היתר מהפער בין מועדי הפירעון ומועדי חישוב הריבית של הנכ סים וההתחייבויות בכל אחד ממגזרי ההצמדה .לצורך ניהול סיכון
הריבית נבחנים הפערים בין הנכסים וההתחייבויות בתקופות עתידיות ומתבצעת ,בתדירות חודשית ,השוואה של מח"מ הנכסים ,ההתחייבויות וההון.
ג .חשיפה לשווי ניירות ערך
מדיניות החברה קובעת אפשרות מוגבלת לביצוע פעולות בניירות ערך .
במהלך התקופה המדווחת לא בוצעו עסקאות בניירות ערך.
ד .מכשירים פיננסיים נגזרים
ככלל ,מדיניות החברה קובעת שלא תבוצע כל פעילות לצורכי מסחר במכשירים פיננסיים נגזרים.
הפעילות היחידה המותרת לחברה במכשירים פיננסיים נגזרים הינה לצורכי גידור כלכלי.
במהלך התקופה המדווחת לא בוצעו עסקאות במכשירים נגזרים.
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סיכון נזילות
סיכון נזילות הינו סיכון לרווחי החברה וליציבותה ,הנובע מאי יכולתה לספק את צרכי נזילותה ,היכולת לממן גידול בנכסים ולעמוד בפירעון התחייבויותיה
במועד פירעונן ,מבלי להיקלע להפסדים חריגים.
מטרתו של תהליך ניהול סיכוני הנזילות הינו להבטיח ,בהלימה לסיבולת הסיכון שנקבעה ,את יכולתה של החברה לממן את הגידול בנכסים ולעמוד בפירעון
התחייבויותיה במועד פירעונן ,וזאת מבלי להיקלע לקשיים ומבלי שייגרמו לה הפס דים מהותיים ,לרבות הפסדים העלולים להיגרם בעקבות נזקי מוניטין
מחוסר יכולת לממן את פעילותה העסקית של החברה.
סיכון הנזילות כולל את סיכון גיוס הנזילות ,סיכון הנובע מפגיעה ביכולת גיוס הנזילות של החברה כתוצאה מאיבוד אמון השוק בחברה ,אשר יכול להתממש
מאירועים פגיעה במוניטין ,או פגיעה בשוק בו פועלת החברה.
החברה מיישמת מדיניות כוללת לניהול סיכון נזילות אשר אושרה בדירקטוריון בחודש מאי  ,2018ה מבוססת על הפרקטיקה המקובלת במערכת הבנקאית
בישראל ( )Sound Practiceועל ההנחיות העדכניות של הוראות ניהול בנקאי תקין מספר ( 201-211מדידה והלימות הון) והוראת ניהול בנקאי תקין מספר
( 342ניהול סיכון נזילות) תוך התאמתן לפרופיל הסיכון היי חודי של החברה.
מדיניות זו מושגת על -ידי קיום מעקב שוטף אחר מצב הנזילות של החברה ,באמצעות הרצ ת מודל פנימי לניהול סיכוני הנזילות ,מעקב אחר מערכת
אינדיקטורים לזיהוי לחצי נזילות ,בחינת תרחישי קיצון ומערכת עזר לניהול תזרים שוטף כחלק מתפעול וניהול סיכון הנזילות הכולל שמבוצע בחברת
ישראכרט (חברת האם) .מנהל סיכוני הנזילות של החברה הינו משנה למנכ"ל.CFO ,
ביום  28בספטמבר  2014פרסם המפקח על הבנקים חוזר במסגרתו נוספה הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  221בנושא יחס כיסוי נזילות אשר מאמצת את
המלצות ועדת באזל לעניין יחס כיסוי הנזילות במערכת הבנקאית בישראל .עוד נקבע כי חברות כרטיסי האשראי לא נדרשות למלא אחר החוזר והן תמשכנה
לעמוד בדרישות הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  . 342בהמשך ,חברות כרטיסי אשראי יידרשו לעמוד במודל כמותי פיקוחי אשר יותאם למאפייני הפעילות
שלהן.
ביום  2ביולי  ,2018פרסם המפקח על הבנקים עדכון לנוהל בנקאי תקין מספר  221לפיו החל מיום זה ,חברות כרטיסי האשראי יקב לו פטור מיישום הוראה
זו לאחר עמידה בשני ( )2תנאים:
 .1החברה תחזיק מודל פנימי לניהול הנזילות ,המביא בחשבון את צורכי הנזילות שלה ומאפייניהם.
 .2החברה תחזיק בכל עת מספיק נכסים נזילים בהתבסס על המודל הפנימי ,בתוספת כרית בטחון המביאה בחשבון תרחישי קיצון.
לחברה מודל פנימי לניהול הנזילות ,המביא בחשבון את צורכי הנזילות שלה.
החברה מיישמת מדיניות ניהול סיכון הנזילות בהתאם לנוהל בנקאי תקין מספר  342ובכלל זה עמידה ביחס נזילות מזערי ,הנועד להבטיח שלחברה מלאי
של נכסים נזילים באיכות גבוהה הנותן מענה לצרכי הנזילות של החברה באופק זמן של  30ימים בתרחישי קיצון .תרחישי הקיצון כוללים זעזוע ספציפי
לחברה ,זעזוע מערכתי וזעזוע המשלב ביניהם.
דירקטוריון החברה קובע אחת לשנה את הסיבולת לסיכון לאור המלצות ההנהלה ,הבאה לידי ביטוי באמצעות קביעת מגבלות החשיפה לסיכון ואסטרטגיית
המימון .הסיבולת לסיכון נקבעת בהתאם לתוכניות האסטרטגיות של החברה ,מדיניותה העסקית ומצב השווקים במסגרת מסמך מדיניות ניהול סיכון הנזילות
בחברת ישראכרט.
החברה מתממנת ,בהתאם לצרכיה ,ממקורות המימון של חברת האם.

 3.4סיכונים מובילים ומתפתחים
בהתבסס על המלצת ה( FSB-המוסד ליציבות פיננסית) ,סיכון מוביל מוגדר כהתפתחות המתרחשת כיום בסביבת העסקים של הקבוצה ,אשר עלולה
להשפיע לרעה על תוצאות החברה במהלך השנה הקרובה .לעומת זאת ,סיכון מתפתח מוגדר כאשר ישנה אי ודאות גדולה יותר לגבי מועד גיבושו לכלל
התרחשות בעלת השפעה מהותית על אסטרטגיית הקבוצה (בדרך כלל ,מעבר לשנה הקרובה).
הסיכונים הבאים זוהו על ידי החברה כסיכונים מובילים ומתפתחים הרלוונטיים ביותר נכון למועד דיווח זה:

 3.4.1סיכון תפעולי
סיכון תפעולי הינו סיכון מהותי במסגרת פעילותה העסקית של החברה .במסגרת ניהול הסיכון התפעו לי הנושאים הבאים נמצאו כמובילים ומתפתחים:
 3.4.1.1המשכיות עסקית
פעילותה העסקית של החברה מתנהלת בסביבה תחרותית ועסקית משתנה ,במוצרים אותם היא מספקת וברגולציה לה כפופה החברה .פעילות זו חשופה
לאירועי אסון אשר השלכותיהם עלולות לגרום לפגיעה ברציפות הפעילויות העסקיות .חוסר מוכנות להשלכות אלו ,עלול לחשוף את החברה לנזק כלכלי,
משפטי ותדמיתי חמור ואף לאיים על יכולת שרידותה העסקית .על כן ,הבטחת הפעילות בסביבה זו מחייבת את החברה להיערך להשלכות אירועי חירום.
ההיערכות להמשכיות עסקית תתייחס לחיי אדם כאל ערך עליון.
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 - 3.4.1.2סיכון אבטחת מידע ותקריות קיברנטיות(סייבר)
אבטחת מידע מוגדרת כמכלול הפעולות ,האמצעים והבקרות הננקטים והמיושמים במערכות מידע ,על מנת להגן עליהן מפני פגיעה בזמינות ובשרידות ,מפני
חשיפה לא רצויה ,מפני שינוי במזיד או בשוגג של המידע ומפני פגיעה בשלמות המידע ובאמינותו.
המטרה הכללית של אבטחת מידע בחברה היא שמירה על חיסיון ,שלמות ,זמינות ואמינות המידע ,מפני פגיעה במתכוון או שלא במתכוון על-ידי עובד
החברה בעבר ו/או בהווה או על-ידי גורמים חיצוניים.
החברה מנהלת מידע אודות לקוחותיה ,מידע שמהווה נכס עיקרי שעליו מת בססים עסקי החברה .יש להגן על המידע מפני סיכונים ,הגנה שעולה בקנה אחד
גם עם דרישות הדין וההכרה בפרטיותם של לקוחות החברה.
אבטחת המידע בחברה מתעדכנת באופן שוטף לאור התפתחויות טכנולוגיות ומתאימה את רמת האבטחה ובקרת הגישה למערכות על-פי השינויים ברמת
הסיכונים הנ גזרים מהשינויים הטכנולוגיים.
סיכון סייבר הינו פוטנציאל לנזק שנובע מהתרחשות אירוע סייבר ,בהתחשב ברמת סבירותו וחומרת השלכותיו .אירוע סייבר הינו אירוע אשר במהלכו
מתבצעת תקיפת מערכת מחשוב ו/או מערכת ותשתיות משובצות מחשב ,על -ידי ,או מטעם ,יריבים (חיצוניים או פנימיים לחברה) אשר עלולה לגרום
להתממשות סיכון סייבר .יצוין ,כי בהגדרה זו נכללים גם ניסיון לביצוע תקיפה כאמור גם אם לא נגרם נזק בפועל.
בחמש השנים האחרונות לא אירעו בחברה אירועי סייבר מהותיים אשר השפיעו על הדוחות הכספיים ו/או הגשת תביעות ,פגיעה במוניטין וכדומה.

 - 3.4.2סיכון רגולטורי
סיכון רגולטורי הינו הסיכון לפגיעה בהכנסות ו/או בהון החברה הנגרם כתוצאה משינויים מהותיים מתהליכי חקיקה ו/או מטיוטות הוראות של גופים
רגולטוריים שונים ,הקובעים מגבלות על תחומי פעילות ומקורות הכנסה של החברה ,או המטילים חובות שיישומן כרוך בעלויות משמעותיות לחברה ,ובכך
עשויים לפגוע ברווחיותה .הסיכון הינו צופה פני עתיד במהותו ,מכיוון שהוא מתייחס לסיכון הגלום בשינויים מהותיים אפשריים בחקיקה וברגולציה.
בעקבות עדכונים רגולטורים תכופים בהקשר לפעילות חברות כרטיסי האשראי ,החברה רואה סיכון זה כסיכון מהותי.
ריבוי הליכי הרגולציה ,ככל שייושמו ,לרבות ההוראות והשינויים בשוק כרטיסי האשראי ,ובכלל זה מתווה הירידה בעמלה הצולבת ,זיכוי מיידי וכניסת
סולקים ומאגדים ,וכן המגמות בשוק זה ,עלולים להשפיע מהותית לרעה על החברה  ,אך בשלב זה לא ניתן להעריך בוודאות את היקפה של ההשפעה כאמור.
לפרטים נוספים אודות ההשפעות הרגולטוריות על תחומי הפעילות של החברה ראה ביאור .3א לתמצית הדוחות הכספיים ביניים להלן.

 3.4.3סיכון אסטרטגי ותחרות
סיכון אסטרטגי הינו הסיכון לפגיעה ברווחי ובהון החברה הנובע מקבלת החלטות עסקיות שגויות ,יישום לא מתאים של החלטות עסקיות ואי ביצוע או אי
התאמה של תוכנית העבודה לשינויים בסביבה העסקית .הסיכון האסטרטגי מושפע מגורמי סיכון פנימיים וחיצוניים .גורמי סיכון פנימיים כוללים גורמים
פנים ארגוניים המביאים לכך שהחברה אינה עומדת בתוכניות העבודה שלה.
גורמי סיכון חיצוניים כוללים בין היתר את הסביבה העסקית/תחרותית בה פועלת החברה המאופיינת בתחרות עזה ,הולכת וגוברת ,הן מצד הגופים
העיקריים הפועלים בתחום והן מצד גופים חדשים העתידים להתחיל ולפעול בתחומי הפעילות בהם עוסקת החברה ,לרבות כתוצ אה מהוראות רגולטוריות
מקלות/מעודדות לכניסתם של שחקנים חדשים .תחרות כאמור מובילה ועשויה להוביל לשינויים מהירים בשוק ,לרבות השפעה על נתחי שוק ומחירים וכן
על המודל העסקי של החברה.
בשל אופי הפעילות והשירותים הניתנים בתחום ,יכולתה של החברה להבדיל את עצמה באופן משמעותי ביחס למתחריה ,להתמודד עם כלל היבטיה של
תחרות זו ,לשמור על נתחי שוק ולצמצם פגיעה אפשרית בתוצאותיה כתוצאה מתחרות כאמור ,הינה מוגבלת.
כן כוללים גורמים חיצוניים כאמור ספקים מהותיים עימם קשורה החברה אשר הפסקת ההתקשרות עימם באופן לא מתוכנן עלולה להביא לפגיעה ביכולתה
של החברה לממש את האסטרטגיה שלה ולהביא לפגיעה בתוצאותיה העסקיות.
היעדים האסטרטגיים של החברה יקבעו תוך התאמה לתיאבון לסיכון ,וליעדי ההון באמצעות תכנון ההון.

 3.4.4סיכון ציות
סיכון הציות הוא הסיכון הכרוך באי-ציות של החברה  ,בכל מקום רלוונטי לפעילות החברה  ,להוראות החוק והרגולציה ,אמות מידה רגולטוריות וקוד אתי
רלוונטי .סיכון הציות כולל גם את סיכון המוניטין הנלווה לאי-הציות להוראות האמורות.
סיכון הציות כולל סיכון לסנקציות ,הגבלות משפטיות או רגולטוריות ,הפסד כספי משמעותי או פגיעה במוניטין של החברה.
מורכבותה והתפתחותה של הפעילות הבנקאית והפיננסית מחייבות את החברה להקפדה יתרה על הוראות הציות הכוללות  -חוקים ,תקנות ,הוראות רגולציה
(לרבות עמדות שנקבעו על ידי המפקח על הבנקים בטיפול בפניות הציבור) ,נהלים פנימיים והקוד האתי ,החלים על הפעילויות הבנקאיות של החברה.
סיכון התנהגותי (  ) Conduct Riskהינו הסיכון הגלום בהתנהגות החברה אל מול לקוחותיה והוא מאגד תחתיו תחומים שונים ,כדוגמת גילוי נאות ואשראי
הוגן ,העלולים להוביל להתנהלות שאינה הוגנת אל מול הלקוח .סיכון זה נמצא במגמת התפתחות והחקיקה החדשה שמה במרכז את טובת הלקוח ומחייבת
את החברות הפיננסיות לשמירה על הגינות והוגנות בעת מתן השירות.
קבוצת ישראכרט מקנה חשיבות רבה להתנהלות ראויה המבוססת על אמינות ,שקיפות וכבוד .הקבוצה פועלת בהתאם לקוד האתי שקבעה לעצמה ,המחייב
את עובדיה ומשקף את כללי ההתנהגות שהקבוצה מחויבת אליהם ,תוך מתן התייחסות לתחומי הממשק אל מול הלקוח.
החברה רואה עצמה מחויבת לציות ברמה גבוהה להוראות העוסקות בציות ,להוראות העוסקות באיסור הלבנת הון ומימון טרור ,להוראות העוסקות ביחסי
בנק לקוח ולהוראות העוסקות בדיני ניירות ערך ,כמו גם לכל הוראות הדין החלות על החב רה .בכלל זה רואה החברה חשיבות ניכרת במאבק הבינלאומי
בהלבנת הון ושמירה על התנהלות הוגנת מול לקוחותיה .מדיניות החברה בתחום הציות היא לקיים את דרישות החוק והרגולציה בתחום הציות ואיסור
הלבנת הון.
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 - 4מדיניות חשבונאית ואומדנים קריטיים ,בקרות ונהלים
 - 4.1מדיניות חשבונאית ואומדנים קריטיים
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על -פי כללי חשבונאות מקובלים בישראל ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו ,שעיקרם מפורט בביאור 2
"כללי דיווח ועיקרי המדיניות החשבונאית" לדוחות הכספיים לשנת  .2018בעת עריכת הדוחות הכספיים ,משתמשת הנהלת החברה בהנחות ,הערכות
ואומדנים ,המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות (לרבות התחייבויות תלויות) ועל התוצאות המדווחות של החברה .חלק מההערכות
והאומדנים כרוכים באי וודאות ,והם עלולים להיות מושפעים משינויים אפשריים בעתיד.
הנהלת החברה סב ורה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום  30ביוני  2019הינם נאותים ,ונעשו על-פי מיטב
ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי נכון למועד עריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים ליום  30ביוני .2019
במהלך התקופה המדווחת לא אי רעו שינויים במדיניו ת החשבונאית של החברה בנושאים קריטיים ,אשר מפורטת בדוח הדירקטוריון וההנהלה ליום 31
בדצמבר .2018

 - 4.2גילוי לגבי בקרות ונהלים
הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת החברה ,בשיתוף עם המנכ"ל ,המשנה למנכ"ל –  CFOוהחשבונאית הראשית של החברה ,העריכו לתום התקופה המכוסה בדוח זה את האפקטיביות
של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה .על בסיס הערכה זו ,מנכ"ל החברה והחשבונאית הראשית הסיקו כי לתום תקופה זו הבקרות והנהלים לגבי
הגילוי של החברה הינם אפקטיביים כדי לרשום ,לעבד ,ל סכם ולדווח על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני בהתאם להוראות הדיווח לציבור של
המפקח על הבנקים ובמועד שנקבע בהוראות אלו.

בקרה פנימית על דיווח כספי
במהלך הרבעון השני המסתיים ביום  30ביוני  , 2019לא אירע כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי אשר השפיע באופן מהותי ,או סביר
שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי.

ד"ר רון וקסלר
מנהל כללי

איל דשא
יו"ר הדירקטוריון
תל אביב 13 ,באוגוסט .2019
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 - 5הצהרת המנהל הכללי
אני ,ד"ר רון וקסלר ,מצהיר כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה") לרבעון שהסתיים ביום  30ביוני ( 2019להלן" :הדוח").
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור
ה נסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ואת השינויים בהון של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
( )1

ולבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי (.)1

 .4אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא
לידיעתנו ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת לספק ביטחון סביר לגבי
מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרו ת חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים
והנחיותיו;
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי
הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון השני של שנת  2019שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי .וכן
 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה
של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
( ) 1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה" (פרק .)620

ד"ר רון וקסלר
מנהל כללי
תל אביב 13 ,באוגוסט .2019
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 - 6הצהרת החשבונאית הראשית
אני ,סיגל ברמק ,מצהירה כי:
 .1סקרתי את הדוח הרבעוני של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה") לרבעון שהסתיים ביום  30ביוני ( 2019להלן" :הדוח").
 .2בהתבסס על ידיעתי ,הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו ,לאור
הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.
 .3בהתבסס על ידיעתי ,הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות
הפעולות ואת השינויים בהון של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוח.
( )1

ולבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי (.)1

 .4אני ואחרים בחברה ה מצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא
לידיעתנ ו ,בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;
(ב) קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו ,המיועדת לספק ביטחון סביר לגבי
מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות המפקח על הבנקים
והנחיותיו;
(ג) הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של החברה והצגנו בדוח את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי
הגילוי ,לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן
(ד) גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי שאירע ברבעון השני של שנת  2019שהשפיע באופן מהותי ,או סביר שצפוי
להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי .וכן
 .5אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו גילינו לרואי החשבון המבקרים ,ל דירקטוריון ולוועדת הביקורת של הדירקטוריון של החברה ,בהתבסס על
הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:
(א) את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי ,אשר סביר שצפויים לפגוע ביכולתה
של החברה לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן
(ב) כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של
החברה על דיווח כספי.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
( ) 1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה" (פרק .)620

סיגל ברמק
מנהלת המחלקה לחשבות וכספים
חשבונאית ראשית
תל אביב 13 ,באוגוסט .2019
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דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של יורופיי (יורוקרד) בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של יורופיי (יורוקרד) בע"מ ,הכולל את מאזן הביניים התמציתי ליום  30ביוני  2019ואת הדוחות התמציתיים ביניים על
רווח והפסד והשינויים בהון לתקופות של שלושה ושישה חודשים שהסתיימו באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי
לתקופות ביניים אל ו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל (  ) ISRAELI GAAPלדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על
הבנקים והנחיותיו .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלו בהתבסס על סקירתנו.

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר
של הישות" ותקן סקירה שיישומו בסקירה של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נקבע לפי הו ראות המפקח על הבנקים והנחיותיו .סקירה של מידע
כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה
הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע
לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הב חינות המהותיות ,בהתאם לכללי חשבונאות
מקובלים בישראל (  ) ISRAELI GAAPלדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

הדגש עניין
מבלי לסייג את מסקנתנו הנ"ל ,אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור .3א 2.בדבר הליכי רגולציה.

זיו האפט
רואי חשבון

סומך חייקין
רואי חשבון
תל אביב 13 ,באוגוסט .2019

25

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
מיליון ש"ח
לשלושה חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019

2018

לשישה חודשים שהסתיימו
ביום  30ביוני
2019

2018

(בלתי מבוקר)

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2018
(מבוקר)

הכנסות (הוצאות) תפעוליות ,נטו
על פי הסכם עם ישראכרט

-

-

-

-

-

הכנסות ריבית ,נטו

*-

*-

*-

*-

*-

רווח לפני מיסים
הפרשה למיסים על הרווח

*-

*-

*-

*-

*-

רווח נקי בתקופה

*-

*-

*-

*-

*-

רווח נקי בסיסי למניה רגילה (בש"ח)

**-

**-

**-

**-

**-

*

סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.

** סכום הנמוך מ 0.5-ש"ח.

איל דשא
יו"ר הדירקטוריון

סיגל ברמק
מנהלת המחלקה לחשבות וכספים
חשבונאית ראשית

ד"ר רון וקסלר
מנהל כללי

תל אביב 13 ,באוגוסט .2019
הביאורים לתמצית דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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תמצית מאזנים ביניים
מיליון ש"ח
ליום  30ביוני
2018

ליום  31בדצמבר
2018
(מבוקר)

נכסים אחרים

6

6

6

סך כל הנכסים

6

6

6

2019

ביאור

(בלתי מבוקר)
נכסים

התחייבויות
התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות

3

הון

6

6

6

סך כל ההתחייבויות וההון

6

6

6

תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון
מיליון ש"ח
לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2019
הון
מניות הנפרע
יתרה ליום  31במרץ ( 2019בלתי
מבוקר)
רווח נקי בתקופה

1
-

יתרה ליום  30ביוני ( 2019בלתי
מבוקר)

1

סך הון המניות
הנפרע ופרמיה

פרמיה
על מניות
19
-

עודפים
()14
*-

20
-

19

()14

20

סך כל ההון
6
*6

לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2018
הון
מניות הנפרע
יתרה ליום  31במרץ ( 2018בלתי
מבוקר)
רווח נקי בתקופה

1
-

יתרה ליום  30ביוני ( 2018בלתי
מבוקר)

1

סך הון המניות
הנפרע ופרמיה

פרמיה
על מניות

20
-

19
-

20

19

עודפים
()14
*()14

סך כל ההון
6
*6

לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2019
הון
מניות הנפרע
יתרה ליום  31בדצמבר 2018
(מבוקר)
רווח נקי בתקופה

1
-

יתרה ליום  30ביוני ( 2019בלתי
מבוקר)

1

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ

סך הון המניות
הנפרע ופרמיה

פרמיה
על מניות

20
-

19
-

20

19

28

עודפים
()14
*()14

סך כל ההון
6
*6
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תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון (המשך)
מיליון ש"ח
לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני 2018
הון
מניות הנפרע

פרמיה
על מניות

סך הון המניות
הנפרע ופרמיה

עודפים

סך כל ההון

יתרה ליום  31בדצמבר 2017
(מבוקר)
רווח נקי בתקופה

1
-

19
-

20
-

()14
*-

6
*-

יתרה ליום  30ביוני ( 2018בלתי
מבוקר)

1

20

19

()14

6

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2018
הון
מניות הנפרע
יתרה ליום  31בדצמבר 2017
(מבוקר)
רווח נקי בשנה

1
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2018
(מבוקר)

1

*

סך הון המניות
הנפרע ופרמיה

פרמיה
על מניות

20
-

19
-

20

19

עודפים
()14
*()14

סך כל ההון
6
*6

סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.

הביאורים לתמצית דוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
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ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית
א .כללי
יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :החברה ") הינה תאגיד שהתאגד בישראל בשנת  1972והינה בבעלות מלאה של ישראכרט בע"מ (להלן" :החברה
האם" " /ישראכרט") .נכון לתאריך הדוח מוחזקת ישראכרט ע"י בנק הפועלים בשיעור של  .33%החברה הינה תאגיד עזר על פי חוק הבנקאות (רישוי),
התשמ"א"( 1981-חוק הבנקאות רישוי").
החברה עוסקת בעיקר בהנפקה של כרטיסי אשראי מסוג "מסטרקארד" לשימוש בחו"ל ובסליקת עסקאות בכרטיסי אשראי מסוג "מסטרקארד" של תיירים
בארץ אצל בתי עסק המזוכים במטבע דולר.
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אלה אינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאי ם .יש לקרוא אותה יחד עם הדוחות הכספיים ליום
ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2018והביאורים הנלווים להם (להלן ":הדוחות השנתיים").
המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית הדוחות הכספיים ביניים אלה ,הינה המדיניות שיושמה בדוחות השנתיים.
תמצית הדוחות הכספיים ביניים אושרה לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום  13באוגוסט .2019

ב .עקרונות הדיווח הכספי
 .1תמצית הדוחות הכספיים הביניים של החברה ערוכים בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר דוח רבעוני של חברת
כרטיסי אשראי
בעיקר הנושאים ,הוראות אלה מבוססות על כללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארצות הברית ( . )US-GAAPבנושאים הנותרים ,שהם פחות
מהותיים ,ההוראות מבוססות על תקני דיווח כספי בינלאומיים ( ) IFRSועל כללי חשבונאות מקובלים בישראל ( .)Israeli GAAP
 .2שימוש באומדנים
בעריכת תמצית הדוחות הכספיים הביניים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכות אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות
החשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות ,הכנסות והוצאות .יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.
בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת תמצית הדוחות הכספיים ביניים  ,נדרשת הנהלת החברה להניח הנחות באשר לנסיבות
ולאירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית .בשיקול דעתה בקביעת האומדנים ,מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר ,עובדות שונות ,גורמים
חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן .האומ דנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .שינויים באומדנים
חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

ג  .תקני חשבונאות חדשים וה ו ראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם
טיוטה להערות הציבור בנושא דוחות לציבור של סולקים
בחודש יוני  2019פרסם המפקח על הבנקים טיוטה להערות הציבור בנושא "דוחות לציבור של סולקים"  .על פי טיוטת התיקון ,לאור התפתחות הפעילות
של סולקים ,עלה הצורך להגדיר את אופן הדיווח שלהם לציבור בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים  .על פי הטיוטה ,בין היתר ,הוחלו
על סולק הכללים שחלו לגבי עריכת ופרסום דוחות כספיים של חברת כרטיסי אשראי ,וכן ניתנו הקלות לסולק לא מהותי (כהגדרתו בטיוטה) .בהתאם
לטיוטה ,סולקים יישמו את התיקונים להוראות הדיווח לציבור החל מיום  1בינואר .2019
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ביאור  - 2הון ,הלימות הון ומינוף
הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים
הלימות הון
החל מיום  1בינואר  2014מיישמת החברה את הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בנושא מדידה והלימות הון כפי שעודכנו על מנת להתאימן
להנחיות באזל ( IIIלהלן" :באזל .)"III
יחסי הון מינימליים
ביום  30במאי  2013פרסם המפקח על הבנקים לכל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי חוזר בדבר יחסי הון מינימליים במסגרת היערכות ליישום
הוראות באזל  . IIIבהתאם לחוזר ,בין היתר ,כל התאגידים הבנקאיים וחברות כרטיסי אשראי נדרשו לעמוד ביחס הון עצמי רובד  1מינימלי בשיעור של
 ,9%וזאת עד ליום  1בינואר  . 2015בנוסף ,תאגיד בנקאי משמעותי במיוחד ,שסך נכסיו המאזניים על בסיס מאוחד מהווה לפחות  20%מסך הנכסים
המאזניים במערכת הבנקאית בישראל ,נדרש לעמוד ביחס הון עצמי רובד  1מינימלי בשיעור של  ,10%וזאת עד ליום  1בינואר  . 2017כמו כן ,נקבע כי
יחס ההון הכולל המינימלי יעמוד ,החל מיום  1בינואר  ,2015על  12.5%לכלל המערכת הבנקאית ועל  13.5%לתאגידים בנקאיים משמעותיים במיוחד,
וזאת החל מיום  1בינואר  .2017בחודש מאי  2016פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  472בדבר "סולקים וסליקת עסקאות
בכרטיסי חיוב" ובו הקלה לסולק לעניין דרישת ההון העצמי ,שתחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר ( 201-211מדידת והלימות הון) .לפיה,
על אף האמור בסעיף  40להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  ,201יחס הון עצמי רובד  1של סולק שיתרת חייבים בדוח כספי שנתי אחרון שלו עולה על 2
מיליארדי ש"ח ,לא יפחת משיעור של  8%ויחס ההון הכולל לא יפחת משיעור של  . 11.5%הוראה זו נכנסה לתוקף ביום  1ביוני  .2016בחודש פברואר
 2019אישר דירקטוריון החברה את היעדים הבאים ליחסי הון מזעריים.
יעד הון עצמי רובד  1לרכיבי סיכון של החברה הינו  9%ויעד ההון הכולל לרכיבי סיכון של החברה הינו .12.5%
ההנהלה אחראית לגיבוש המלצות בנוגע לשינויים הנדרשים ,ביעדי ההון שקבע הדירקטוריון בעבר ,בעקבות מסקנות תהליך הערכת הנאותות ההונית.
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ביאור  - 2הון הלימות הון ומינוף (המשך)
הלימות ההון ומינוף לפי הוראות המפקח על הבנקים (המשך)
מיליון ש"ח
 . 1הון לצורך חישוב יחס הון

( )1

ליום  30ביוני
2018

2019
(בלתי מבוקר)

ליום  31בדצמבר
2018
(מבוקר)
6.0
6.0

הון עצמי רובד  1והון רובד 1
סך הכל הון כולל

6.0
6.0

6.0
6.0

 . 2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
סיכון אשראי
סיכון תפעולי
סך הכל יתרות משוקללות של נכסי סיכון

3.0
4.0
7.0

3.0
4.0
7.0

3.0
*3.0

85.7%
85.7%

85.7%
85.7%

200.0%
200.0%

8.0%

8.0%

8.0%

11.5%

11.5%

11.5%

 . 3יחס ההון לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1והון רובד  1לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס הון עצמי רובד  1המזערי הנדרש על-ידי
()2
המפקח על הבנקים
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על-ידי המפקח
( )2
על הבנקים

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
( )1מחושב בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות הון" ובהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  299בדבר "ההון הפיקוחי  -הוראות מעבר".
( )2בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  472בדבר "סולקים וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב".

יחס מינוף
להלן יחס המינוף המחושב בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר :218
ליום  30ביוני
2019
(בלתי מבוקר)
6.0
הון רובד ( 1מיליון ש"ח)
6.0
סך החשיפות (מיליון ש"ח)
100%
יחס המינוף
יחס המינוף המזערי הנדרש על ידי המפקח על
5.0%
הבנקים
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6.0
6.0
100%

ליום  31בדצמבר
2018
(מבוקר)
6.0
6.0
100%

5.0%

5.0%
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ביאור  - 3התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
א .הגבלים עסקיים והליכי רגולציה
 .1הגבלים עסקיים
כחלק מהסדר שבין ישראכרט וחברות כרטיסי האשראי מקס איט פיננסים בע"מ ("מקס ") (לשעבר לאומי קארד) וכ.א.ל לסליקה הדדית של כרטיסי חיוב
מהמותגים  Visaו ,MasterCard -בחודש מרץ  2012הוגשה בקשה לממונה על התחרות לקבלת פטור מאישור הסדר כובל ביחס להסכם תפעולי המסדיר
את הפעלת הממשק המשותף בין ישראכרט ,מקס וכ.א.ל בנוגע ליישום ההסדר ביניהן (הסכם המתעדכן מעת לעת על-ידי הצדדים) .ביום  25באפריל 2018
ניתנה החלטת הממונה על התחרות בדבר מתן פטור בתנאים מאישור הסדר כובל עד ליום  31בדצמבר  2023ביחס להסכם התפעולי האמור .הפטור כולל,
בין היתר ,התייחסות לחובת חברות כרטיסי האשרא י לצרף להסדר ,באופן שוויוני וללא עלות ,כל מנפיק ,סולק או גוף מטעמם שפעילותו נוגעת להסדר
ושיבקש להצטרף להסדר ,להעמיד לרשותו את כל המידע הדרוש לו לצורך הצטרפותו ופעילותו על -פי ההסדר ,ולבצע התאמות סבירות ככל הנדרש באופן
שיאפשר לשחקן חדש להצטרף להסדר ולפעול על -פי הוראותיו ,וכן איסור על ישראכרט ,מקס וכ.א.ל לנקוט בפעולות העלולות להקשות על כניסה של
מתחרים חדשים לתחום ההנפקה או לתחום הסליקה או על חדירה של אמצעי תשלום חליפיים לכרטיסי אשראי ,כגון כרטיסי חיוב מיידי ,הכל כמפורט
בתנאי הפטור .בנוסף כולל הפטור הוראה ,לפיה החל מיום  1ביולי  , 2021העברת כספים בין מנפיק וסולק בגין עסקאות המבוצעות בתשלום בודד ,תתבצע
לא יאוחר מיום לאחר מועד שידור העסקה מבית העסק.

 .2הליכי רגולציה
להלן עיקרי התפתחויות רגולטוריות שחלו לאחרונה  ,הרלוונטיות לתחומי פעילות החברה ,ואשר להערכת החברה הינ ן בעלות השפעה (או עשויות להשפיע,
לפי העניין) באופן מהותי על עסקי החברה :יובהר ,כי יש לקרוא את התיאור שלהלן יחד עם ביאור .8א 2.לדוחות כספיים לשנת  2018,וכי התיאור אינו
מהווה רשימה ממצה של כלל ההוראות הרגולטוריות להן כפופה החברה או של כלל ה שינויים שחלו בהוראות כאמור במהלך התקופה האמורה.
הוראות ופרסומי בנק ישראל ו המפקח על הבנקים:

2

 .1בחודש יולי  , 2019פרסם בנק ישראל נייר עמדה בנושא " פעילות אפליקציות התשלומים של הבנקים " ,אשר עיקריו הינם :א .הבנקים יפעלו באופן
מוגבל בלבד להחדרת תשלום באמצעות אפליקציות בבתי עסק במהלך השנים  2019עד ( 2021כולל) ,כך שבתקופות האמורות תוגבל הפעילות של כל
אחד מהבנקים בתחום אפליקציות התשלום בקרב עסקים עד לרף של  2.5 ,2ו 3-מיליארד ש"ח (בהתאמה); ב .החל משנת  2021מגבלת רף הפעילות
האמורה לא תחול על עסקים שמתבצע בהם תשלום על בסיס תקן בינלאומי לביצוע עסקאות חכמות (תקן  ;)EMVג .חברות כרטיסי האשראי יוכלו
לפעול באפליקציות תשלום לבתי העסק ,ככל שיפתחו אפליקציות כאמור או תוך שיתוף פעולה עם גופים חוץ בנקאיים ,על בסיס כרטיסי האשראי ללא
מגבלות על היקף הפעילות  .בנוסף ,ציין בנק ישראל במסגרת נייר העמדה ,בין היתר ,כי( :א) בתקופה האמורה יקדמו בנק ישראל ,משרד האוצר ורשות
התחרות אפשרות של יזום פעולות תשלום על ידי גופים חוץ בנקאיים ,על מנת ששחקנים קיימים וחדשים יוכלו להציע שירותי תשלום חדשים
(לצרכנים ולבתי העסק) ,ישירות מחשבון הבנק של הלקוח ובכך ירחיבו את מגוון אמצעי התשלום ,יגבירו את התחרות בתחום ויוזילו עלויות,
ו במקביל ,פועל בנק ישראל על מנת שתתאפשר גישה למס"ב (מרכז סליקה בנקאי בע"מ) לגופים חוץ בנקאיים כך שיוכלו להתחרות בגופים הבנקאיים
במתן שירותי התשלום( .לענין זה יצוין ,כי בחודש אוגוסט  2019הודיע המפקח על הבנקים כי יתחיל בתהליך להקצאת קודי זיהוי לגופים שיצטרפו
למערך התשלומים) .לעניין זה צוין בנייר העמדה ,כי האפליקציות הבנקאיות לתשלום בבתי עסק לא יפעלו על בסיס שירות תשלום מיידי ,אם מס"ב
תפתח שירות כזה ,אלא אם תהי ה אפשרות גישה לשירות כאמור גם לגופים חוץ בנקאיים; ו(-ב) אם יחולו שינויים מהותיים בשוק במהלך התקופה,
תבחן מחדש נחיצות המגבלות בפעילות האפליקציות הבנקאיות.
 .2בחודש יוני  2019פרסם המפקח על הבנקים מכתב בנושא " עידוד חדשנות בבנקים ובסולקים " .בהתאם למכתב ,ההתפת חות הטכנולוגית המהירה לה
אנו עדים בשנים האחרונות מציבה אתגרים משמעותיים לצד הזדמנויות עבור תאגידים בנקאיים .על פי המכתב ,בין היתר :על התאגידים הבנקאיים
לגבש גישה אסטרטגית ברורה והוליסטית לגבי אימוץ חדשנות בפעילותם הבנקאית; עליהם להיות ערים לסיכונים השונים הנובעים מהטמעת מוצרים
ושירותים חדשים וחדשניים; המפקח על הבנקים ער לכך שניסוי יוזמות לחדשנות מלווה לעיתים בהתממשות סיכונים ומבין כי זה חלק בלתי נמנע
מתהליך של שינוי; והמפקח על הבנקים פועל ויפעל להסרת חסמים רגולטוריים לחדשנות ולבניית תשתיות שיאפשרו קידום חדשנות.

2

לעניין הוראות אלה ,אלא אם נכתב או משתמע אחרת  -תאגיד בנקאי  -לרבות חברת כרטיסי אשראי וסולק.
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ביאור  - 3התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
א .הגבלים עסקיים והליכי רגולציה (המשך)
 .2הליכי רגולציה (המשך)
 .3בחודש יוני  , 2019פרסם המפקח על הבנקים הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא "מתן מענה טלפוני אנושי מקצועי"  ,שמטרתה ,בהתאם לאמור בדברי
ההסבר לה ,להסדיר את חובת התאגיד הבנקאי ,שנקבעה בתיקון  29לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א – ( 1981בסעיף קטן  3זה – "החוק")
לפיה משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי לא יעלה על שש ( )6דקות מתחילת השיחה ,בהתאמות הנדרשות למערכת הבנקאית ,כך שתאגיד בנקאי יהיה
רשאי לחר וג ממשך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לכל היותר ב 15%-מסך השיחות שהתקבלו במוקד הטלפוני ,במהלך תקופה של חודש קלנדרי
בממוצע שנתי כמפורט להלן  .כמו כן ,ההוראה מעגנת חובה לתת קדימות בתור לאזרחים ותיקים ,מגדירה דרישות לניטור ובקרה אחר דפוסי המענה
ללקוחות במוקד הטלפוני וכן קובעת כי תאגיד בנקאי יתן גילוי באתר האינטרנט שלו אודות מאפייני פעילות המוקד הטלפוני; והכל כמפורט בהוראה.
לעניין משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי במוקד הטלפוני ,ההוראה קובעת ,שתאגיד בנקאי יהיה רשאי לבחור אחת משתי האפשרויות הבאות:
אפשרות ראשונה  )1( -בשעות שנקבעו בהוראה ("שעות הגרעין ") ,שיעור השיחות שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים
המפורטים בחוק עולה על שש ( )6דקות מתחילת השיחה ,לא יעלה על  15%מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בשעות הגרעין ,בחודש
קלנדרי; ב קבוצת השיחות שבהן משך ההמתנה עולה על שש ( )6דקות מתחילת השיחה ,כאמור ברישא ,משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא
יעלה על שמונה ( )8דקות בממוצע מתחילת השיחה ,בחודש קלנדרי; ( ) 2בשעות שבהן המוקד הטלפוני פועל מעבר לשעות הגרעין ,שיעור השיחות
שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים המפורטים בחוק עולה על שש ( )6דקות מתחילת השיחה ,לא יעלה על  30%מתוך
כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בשעות אלה ,בחודש קלנדרי.
אפשרות שניה  -שיעור השיחות שבהן משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים המפורטים בחוק עולה על שש ( )6דקות מתחילת
השיחה ,לא יעלה על  15%מתוך כלל השיחות המתקבלות במוקד הטלפוני בחודש קלנדרי  .בקבוצת השיחות שבהן משך ההמתנה עולה על שש ()6
דקות מתחילת השיחה כאמור ,משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי לא יעלה על שמונה ( ) 8דקות בממוצע מתחילת השיחה ,בחודש קלנדרי ,בכל
שעות פעילות המוקד .ככלל,ההוראה נכנסה לתוקף ביום  25ביולי  2019במקביל לכניסתו של התיק ון לחוק לתוקף ,למעט סעיף אחד אשר ייכנס
לתוקף ביום  1בינואר  , 2020הכל כמפורט בהוראה .לפרטים אודות החוק ראה להלן בסעיף "תיקון  29לחוק הבנקאות (שירות ללקוח)".
 .4בחודש מאי  2019פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  367בנושא "בנקאות בתקשורת" .על-פי התיקון ,בין היתר,
תאגיד בנקאי יקבע תקרת סכום ראשונה להעברות ,תשלומים ופעולות אחרות למוטבים ,אשר במסגרתה יידרשו אמצעי זיהוי ואימות אישיים שיקבעו
על-ידי התאגיד הבנקאי בהתאם להערכת הסיכונים שלו ולמדיניות שאושרה על-ידי הדירקטוריון ,תוך הסרת החובה לעשות שימוש בגורם אימות אחד
לפחות במסגרת תקרת הסכום הראשונה כאמור .לפי דברי ההסבר לתיקון ,הוא יאפשר לתאגידים הבנקאיים לפשט את תהליך הזיהוי והאימות של
לקוחותיהם המבקשים לבצע פעולות מרחוק ,ובכך יסייע בהרחבת סל השירותים האפשריים אשר יכולים להינתן באמצעים דיגיטליים.
 .5בחודש מאי  2019קיבלו משתמשי פרוטוקול אשראית ( EMVבינהם החברה) מכתב מבנק ישראל ,לפיו ,בין היתר ,הם מתבקשים לפעול לאיפיון
וליישום שינוי בפרוטוקול אשראית  EMVשיתמוך ככל הניתן בכלל האפשרויות השונות לזיהוי כרטיס משולב (כרטיס המשלב כרטיס חיוב נדחה
וכרטיס חיוב מיידי ,באותו כרטיס) .בהתאם למכתב האמור ,על משתמשי הפרוטוקול לגבש איפיון טכנולוגי לעדכון הפרוטוקול עד ליום  31באוגוסט
 , 2019וכן ליישם את ההתאמות הנדרשות במערכות הרלוונטיות ועדכון המסופים עד ליום  30באפריל .2020
 .6בחודש אפריל  2019פרסם המפקח על הבנקים עדכון ל"קובץ שאלות ותשובות ליישום צו איסור הלבנת הון והוראת ניהול בנקאי תקין 411
בחברות כרטיסי אשראי" .על -פי העדכון ,בין היתר ,חברת כרטיסי אשראי רשאית להגדיר בהסכם עם הלקוח סוגי חשבונות במסגרתם יינתנו שירותים
שונים ,ובלבד שהליך הזיהוי בעת פתיחת חשבון בו יינתנו שירותים שונים כאמור ,יהיה לפי הסטנדרט המחמיר ביותר החל על סוגי הפעילות הצפויים
בחשבון .כמו כן ,לענין השגת מידע "הכר את הלקוח" בעת הנפקת כרטיס חיוב בנקאי ,נקבע בעדכון ,כי כאשר חברת כרטיסי אשראי היא צד להסכם
הנפקת כרטיס עם לקוח רק לצורך שיתוף מידע על הלקוח בהתאם לאמור ב"חוק שטרום" ,או שהיא צד להסכם האמור לצורך תפעול ההנפקה ,הבנק
המנפיק הוא האחראי הבלעדי לחו בות איסור הלבנת הון ,בהתאם למפורט בקובץ השאלות והתשובות ; ואילו במקרים בהם לא מדובר בתפעול הנפקה
אלא בהסדר הנפקה משותף ,האחריות היא ביחד ולחוד ,כשהבנק וחברת כרטיסי האשראי יוכלו להסכים בינהם מי אחראי לניטור ולדיווח בפועל על
פעילות בלתי רגילה בכרטיס .כמו כן נ קבע ,כי על הצד להסדר שלא מנטר ולא מדווח ,לוודא כי המידע שברשותו הרלוונטי לניטור ולדיווח קיים אצל
השותף השני ,הכל בהתאם למפורט בקובץ השאלות והתשובות  .החברה בוחנת את השלכות התיקון.
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 .7בחודש נובמבר  ,2018פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר  470בנושא "כרטיסי חיוב" .במסגרת התיקון נקבע ,בין
היתר ,כי ) 1( :חברת כרטיסי אשראי רשאית לשלוח את חוזה ההנפקה ללקוח בכל אמצעי המשלוח הנהוגים בחברה ולא רק בדואר ,בהתאם לכללים
המפורטים בטיוטה; ( ) 2בהתאם לאמור בסעיף 7ז ל"חוק שטרום"  -על בנק לאפשר ללקוח להגיש בקשה באמצעות מנפיק ,להצגת המידע אודות
עסקאותיו בכרטיס חיוב ,אשר התשלום בעדן נעשה בדרך של חיוב חשבון עובר ושב של הלקוח בבנק .המידע יוצג באמצעות קישור מאובטח המפנה
לאתר המנפיק או לאתר מתפעל ההנפקה ,בלא צורך בהזדהות נוספת מצד הלקוח לצורך צפייה בפרטי העסקאות ,והכל בהתאם למפורט בהוראה .בנק
אינו רשאי לעשות כל שימוש במידע שהגיע לידיו לפי סעיף זה ,אלא לצורך הצגתו כאמור בסעיף זה .לפי דברי ההסבר לתיקון ההוראה ,כיום נוטים
לקוחות להעדיף את השימוש בכרטיסי החיוב הבנקאיים ,אשר מאפשרים להם ריכוז המידע בחשבון .מטרת המנגנון ,לפי דברי ההסבר ,היא להשוות את
נוחות השימוש בכרטיסים הבנקאיים והחוץ בנקאיים ולהסיר את הקושי של הלקוחות לעקוב אחר המידע במספר אתרי אינטרנט של המנפיקים השונים,
וצפוי כי יעודד את התחרות בשוק כרטיסי האשראי .בחודש ינואר  2019פורסם ברשומות צו הדוחה את כניסתו לתוקף ש ל האמור בסעיף זה בשניים
עשר חודשים ,ליום  31בינואר  .2020בחודש פברואר  2019פורסמו ברשומות תקנות הבנקאות (שירות ללקוח)(העברת מידע ממנפיק לתאגיד
בנקאי) ,התשע"ט –  , 2019הקובעות הוראות לעני ין העברת מידע ממנפיק לתאגיד בנקאי לצורך הצגתו ללקוח כאמור בחוק שטרום ,לרבות פרטי
המידע ,מועדי העברתו ואופן ההעברה.
 .8ביום  25בנובמבר  2018פורסם ברשומות צו הבנקאות (שירות ללקוח) (פיקוח על שירות סליקה צולבת של עסקאות בכרטיס חיוב ושל עסקאות
חיוב מיידי) ,התשע"ט – "( ,2018צו הצולבת") ,בהמשך לפרסום בנק ישראל מחודש פברואר  2018בד בר המתווה הסופי להפחתת העמלה
הצולבת .על פי הצו ,המתווה להורדת העמלה הצולבת בעסקאות חיוב נדחה יהיה כדלקמן :מיום  1בינואר  2019תרד העמלה הצולבת מ 0.7%-ל-
 ;0.6%מיום  1בינואר  2020תרד העמלה הצולבת מ 0.6%-ל .0.575%-מיום  1בינואר  2021תרד העמלה הצולבת מ 0.575%-ל ;0.55%-מיום 1
בינואר  2022תרד העמלה הצולבת מ 0.55%-ל .0.525%-מיום  1בינואר  2023תרד העמלה הצולבת מ 0.525%-ל . 0.5%-המתווה להורדת העמלה
הצולבת בעסקאות חיוב מיידי יהיה כדלקמן :החל מיום  1בינואר  2021תרד העמלה הצולבת מ 0.3%-ל ;0.275%-ומיום  1בינואר  2023תרד העמלה
הצולבת מ 0.275%-ל . 0.250%-כמו כן נקבע בצו ,כי שיעור העמלה הצולבת לגבי בית עסק המהווה "מוסד ציבורי" כהגדרתו בצו האמורה ,יהיה
 0.55%עד ליום  1בינואר  , 2022ולאחר מכן יחול על בתי עסק אלה שיעור העמלה הצולבת החל על כלל בתי העסק.
 .9בחודש יולי  2018פרסם המפקח על הבנקים את הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  449בנושא "פישוט הסכמים ללקוח" ,לפיה ,בין היתר ,על
התאגיד הבנקאי להציג באופן מרוכז בדף הראשון להסכם הלוואה ובהסכם למסגרת אשראי בכרטיס אשראי ,את הפרטים והתנאים המשתנים והמהותיים
להתקשרות הספציפית ,הכל כמפורט בה וראה .לפי דברי ההסבר להוראה ,הצורך בפישוט הסכם למתן אשראי אף עולה בקנה אחד עם חוק אשראי הוגן
התשנ"ג " ( 1993 -חוק אשראי הוגן").בחודש מרץ  2019פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה ,לפיו מועד תחילתה של ההוראה יהיה מועד
כניסתו לתוקף של התיקון לחוק אשראי הוגן .לפר טים אודות חוק אשראי הוגן ראה להלן בסעיף "לעניין חוק אשראי הוגן".
 .10בחודש יוני  2015פרסם המפקח על הבנקים הוראה להטמעת השימוש בתקן האבטחה  , EMVהן בצד ההנפקה והן בצד הסליקה ,אשר הוטמעה גם
בנוהל בנקאי תקין מספר  470ובהנחיות נוספות .בהוראה ,ובהנחיות המפקח על הבנקים שניתנו בהמשך ,ובכללן תיקונים להוראת ניהול בנקאי תקין
מספר  , 472קיימת התייחסות ,בין היתר ,ללוחות הזמנים להנפקת כרטיסים תומכי תקן  EMVולחיבור מסופים התומכים בתקן למערכת כרטיסי החיוב
החדשה וכן לכניסתו לתוקף של מנגנון הסטת האחריות מהמנפיק לסולק .תחולת מנגנון הסטת האחריות נקבעה ליום  1בינואר  .2019בחודש נובמבר
 2018פרסם המפקח על הבנקים תיקון להוראה  , 472לפיו ההוראה בדבר מנגנון הסטת האחריות בבתי עסק קטנים שמחזור הפעילות השנתי שלהם
בשנת  2018מול סולקים לא עלה על  5מיליון ש"ח תיכנס לתוקף ביום  1בינואר  .2020בחודש דצמבר  2018פרסם המפקח על הבנקים להערות
הציבור טיוטת תיקון להוראה  , 472לפיו ההוראה בדבר מנגנון הסטת האחריות בבתי עסק מסוג תחנות דלק יחל ביום  1בינואר .2022
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הצעות חוק וחקיקה
 .11אסדרת שירותי תשלום  )1( -ביום  9בינואר  2019פורסם ברשומות חוק שירותי תשלום ,התשע"ט  .2019-החוק מסדיר ,בין היתר ,היבטים שונים
במערכות היחסים שבין נותן שירותי תשלום (מנפיק כרטיס החיוב) למשלם (מחזיק כרטיס החיוב) ,ובין נותן שירותי תשלום (הסולק) למוטב (בית
העסק) בעת שימוש באמצעי תשלום ,ובכלל זה קביעה לפיה מועד העברת כספים מסולק לבית עסק יהיה מיידי ,או במועד סביר אחר שהוסכם בין סולק
לבית עסק ,וכן לקבוע הוראות כלליות לעניין ביצוע הוראות תשלום והסדרי האחריות הנוגעים להן ,והוראות בדבר קביעת עונשים פליליים והטלת
עיצום כספי בהפרת סעיפים מסוימים של החוק.
במסגרת החוק ,נושאים הנזכרים בחוק כרטיסי חיוב יוסדרו בחוק שירותי תשלום וחוק כרטיסי חיוב יבוטל עם כניסתו לתוקף של החוק .ככלל ,מועד
התחילה של חוק שירותי תשלום הינו שנה מיום פרסומו ,והוא יחול ,ככלל ,גם על אמצעי תשלום שהונפק לפני יום התחילה ועל הרשאה לחיוב שניתנה
לפני יום התחילה ,הכל כמפורט בחוק; ( )2בחודש אוגוסט  2018פרסם משרד האוצר תזכיר חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים)(תיקון מס'()...מתן שירותי תשלום) ,התשע"ח ,2018-שמבקש להסדיר מקטע נוסף במסגרת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים
פיננסיים מוסדרים) ,התשע"ו , 2016-והוא המקטע המסדיר את כלל פעילות מתן שירותי התשלום .כמצוין בדברי ההסבר לתזכיר החוק ,שירותים אלה
כוללים ניהול חשבון תשלום המאפשר העברת תשלומים בעד מוצרים ושירותים ,הנפקה של אמצעי תשלום ,סליקה של עסקאות תשלום וכן מתן
שירותי כספומט .לפי דברי ההסבר ,האסדרה צפויה לעודד את התחרות בכך שתאפשר לגורמים חוץ -בנקאיים להיכנס ולהתפתח לצד השחקנים
הבנקאיים הקיימים בשוק .יצוין ,כי התזכיר אינו כולל אסדרה של שירותי ייזום תשלומים ,שעל -פי דברי ההסבר לתזכיר החוק תושלם בהמשך .על-פי
התזכיר ,בין היתר (ולרבות באמצעות תיקונים עקיפים לחוק הבנקאות רישוי):
( א) לא יעסוק אדם במתן שירותי תשלום (ובכלל זה הנפקת וסליקת אמצעי תשלום ,והכל כהגדרתם בתזכיר) אלא אם בידו רישיון לכך ,או שהוא גוף
מהגופים הפטורים מחובת קבלת רישיון (ביניהם סולק כהגדרתו ובתנאים שבתזכיר); (ב) בעל רישיון למתן שירותי תשלום לא יעסוק בעיסוק שאינו
ש ירות תשלום ולא ישלוט בתאגיד העוסק בעיסוק שירות תשלום ,או יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא אם הודיע בכתב למפקח
על כוונתו ,והמפקח לא הודיע על התנגדותו תוך פרק הזמן ובתנאים כמפורט בתזכיר.
בתקופה שמיום התחילה של החוק (שנה מיום פרסומו; בסעיף  21זה – "יום התחילה ") ועד תום שנתיים מיום התחילה (בסעיף  21זה – "תקופת
המעבר ") ,בעל רישיון למתן שירותי תשלום לא יעסוק בעיסוק שאינו שירות תשלום ולא ישלוט בתאגיד העוסק בעיסוק שאינו שירות תשלום ,או יחזיק
מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא באישור המפקח ובהתאם לתנאי האישור (כל המונחים לעיל  -כהגדרתם בתזכיר); (ג) סולק לא
יעסוק בעיסוק שאינו סליקה של עסקאות תשלום או מתן שירותי תשלום ולא ישלוט בתאגיד העוסק בעיסוק שאינו סליקה או מתן שירותי תשלום
כאמור ,או יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא אם הודיע בכתב לנגיד על כוונתו ,והנגיד לא הודיע על התנגדותו תוך פרק הזמן
ובתנאים כמפורט בתזכיר .בתקופת המעבר ,סולק לא יעסוק בעיסוק שאינו סליקה של עסקאות תשלום או מתן שירותי תשלום ולא ישלוט בתאגיד
העוסק בעיסוק שאינו סליקה או מתן שירותי תשלום כאמור ,או יחזיק מעל  10%מאמצעי שליטה של תאגיד כאמור ,אלא באישור הנגיד ובהתאם לתנאי
האישור .כמו -כן ,בתקופת המעבר האמורה ,סולק יהא רשאי לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בתאגיד שעוסק בעיסוקים שאינם מותרים לסולק כאמור
לעיל ,ובלבד שהמפקח קבע בהוראות כי עיסוק זה הינו מסוג העיסוקים אשר מותר לתאגיד אשר נשלט על -ידי סולק לעסוק בהם ,ולעניין זה המפקח
רשאי לקבוע הוראות שונות לסוגי סולקים שונים בתנאים המפורטים בתזכיר (כל המונחים לעיל  -כהגדרתם בתזכיר) .בנוסף ,התזכיר כולל הוראות
הכלולות בחוקים אחרים ,כגון :בעניין סולק מתארח וחובת התקשרות של מנפיק בעל היקף פעילות רחב עם סולק לשם ביצוע סליקה צולבת של
עסקאות בכרטיסי חיוב שהנפיק בתנאים המפורטים בתזכיר.
 .12תיקון מספר  29לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) ,התשמ"א  -1981-ביום  25ביולי  2019נכנס לתוקפו תיקון מספר  29לחוק הבנקאות (שירות
ללקוח) ,התשמ"א  ,1981-לפיו תאגיד בנקאי המספק שירות טלפוני הכולל מערכת אוטומטית לניתוב שיחות ,ייתן מענה מקצועי אנושי לפחות לסוגי
השירותים של טיפול בתקלות ,בירור חשבון וסיום התקשרות ,לאחר האפשרות ,אם קיימת ,לבחור את השפה או את האזור הגיאוגרפי שבהם יינתן
השירות הטלפוני .בשירות טלפוני הכולל מענה אנושי נפרד לשירותים שתאגיד בנקאי מספק ,הוא רשאי לאפשר ללקוח לבחור את סוג השירות לפני
מתן המענה האנושי המקצועי .על -פי התיקון לחוק ,בין היתר ,משך ההמתנה לקבלת מענה אנושי מקצועי בסוגי השירותים הנזכרים לעיל לא יעלה על
שש ( )6דקות מתחילת השיחה ,אך ניתנה ס מכות למפקח על הבנקים להורות כי תאגיד בנקאי רשאי לחרוג ממשך ההמתנה האמור בתנאים המפורטים
בתיקון לחוק .בנוסף ,ניתנה למפקח על הבנקים סמכות להטיל על תאגיד בנקאי עיצום כספי בסך חמישים אלף שקלים חדשים ,אם היה לו יסוד סביר
להניח כי לא נתן מענה אנושי מקצועי בהתאם להוראות התיקון .לפרטים אודות הוראת המפקח על הבנקים ,ראה לעיל בסעיף הור את נב"ת בנושא "מתן
מענה טלפוני אנושי מקצועי".
 .13בחודש מרץ  2018פורסם ברשומות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי ,התשע"ח , 2018-העוסק בהליכי שיקום חייבים ,יחידים וחברות .לפי הצעת
החוק ,בין היתר ,נקבעו מנגנונים למתן הפטר מחובות ליחידים (לרבות ניהול ההליך לחובות בגובה של עד  150אלף ש"ח במסגרת ההוצאה לפועל),
ותשתית לקיום הסדרי חוב בחברות .תחילתו של החוק ביום  15בספטמבר  , 2019והוא יחול על הליכים לפי החוק שהחלו ביום התחילה ואילך.
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ביאור  - 3התח ייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות (המשך)
א .הגבלים עסקיים והליכי רגולציה (המשך)
 .2הליכי רגולציה (המשך)
 .14ביום  14במרץ  2018פורסם ברשומות צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון
ומימון טרור) .הצו מסדיר את החובות לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור של גוף החייב בקבלת רישיון למתן אשראי בהתאם לפרק ג' לחוק
הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) ,תשע"ו "( 2016-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים ") ,שהוא גוף המנוי
בתוספת השלישית לחוק איסו ר הלבנת הון ,וכן על נותן שירותי ניכיון ומאגד כנותן שירותי אשראי .הצו נכנס לתוקף ביום  15במרץ  .2018ביום 23
במאי  2018פרסם משרד האוצר טיוטת תיקון לצו האמור ,במסגרתה ,בין היתר ,מורחבות ההוראות החלות על פעילותו של מאגד כנותן שירותי
אשראי גם לפעילותו של מאגד כנותן שירות בנכס פיננסי.
 .15בחודש אוגוסט  2017פורסם ברשומות תיקון לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות ,התשנ"ג . 1993-לפי התיקון לחוק ,יוחלף שמו של החוק לחוק
אשראי הוגן .התיקון קובע ,בין היתר ,מגבלת ריבית מקסימלית אחידה על הלוואות לאנשים פרטיים ,על כלל הגופים הכ פופים לו ובכללם הבנקים
וחברות כרטיסי אשראי ,וכן נקבעו הוראות שונות בנוגע להתקשרות בהסכמי הלוואה והסכמים למסגרות אשראי (ובכלל זה בקשר לחובות גילוי
ללקוח) ,הוראות לעניין ריבית פיגורים ועוד.
החוק ייכנס לתוקף ביום  25באוגוסט  .2019בנוסף ,בחודש פברואר  2019פורסמו ברשומות תקנות הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (החרגת סוגי
עסקאות אשראי מתחולת החוק והחרגת הוצאות מגדר "תוספת") ,התשע"ט ,2019-לפיהן יוחרגו סוגי עסקאות אשראי מתחולת החוק וכן יוחרגו
הוצאות מסוימות מהגדרת 'תוספת'  ,הכל כמפורט בתקנות .התקנות ייכנסו ,ככלל ,לתוקף ביום  25באוגוסט .2019
 .16ביום  12באפריל  2019נכנס לתוקף חוק נתוני אשראי ,התשע"ו , 2016-לפיו נקבע הסדר לשיתוף בנתוני אשראי הכולל איסוף נתוני אשראי
ממקורות המידע הקבועים בחוק ,שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם
והעברתם ,בין השאר לנותני אשראי ,וזאת לפי כוונת המחוקק לצורך שיפור השירות בנתוני אשראי במשק לשם הגברת התחרותיות בשוק האשראי
הקמעונאי ,הגדלת הנגישות לאשראי וצמצום האפליה בתחום זה .החוק קובע מנפיקי כרטיסי חיוב ותאגידים בנקאיים כמקור מידע שידווח למאגר
המידע המוקם מכוח החוק .בנוסף ,קובע החוק הסדרים הנוגעים לשימוש במידע המצוי במאגר המידע על -ידי נותני אשראי וקבלת חיווי אשראי מלשכת
האשראי המחזיקה במידע.

ריבוי הליכי הרגולציה ,ככל שייושמו ,וכן ההוראות והשינויים בשוק כרטיסי האשראי ,ובכלל זה מיתווה הירידה בעמלה
הצולבת ,זיכוי מיידי וכניסת סולקים ומאגדים ,וכן המגמות בשוק זה ,עלולים להשפיע מ הותית לרעה על החברה ,אך בשלב זה לא
ניתן להעריך בוודאות את היקפה והשלכותיה.

ב .הליכים משפטיים ותלויות
נכון למועד הדוח ,כנגד החברה לא הוגשו תביעות משפטיות הנובעות ממהלך עסקיה הרגיל ,הוגשו תביעות לבקשה להכיר בן כתביעות ייצוגיות וכן
תובענות ייצוגיות .להערכת החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאותות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים לכיסוי
נזקים אפשריים עקב התובענה ,במקום בו נדרשה הפרשה.
 .1בחודש מרץ  2016התקבלה בחברה ובישראכרט תביעה ובצידה בקשה לאישורה כתובענה ייצוגית .לטענת מבקש האישור אופן ההמרה של מטבעות
זרים לדולר אינו בהתאם לשערי הארגונים הבינלאומיים וכי בכך יש הפרת הסכם .הנזק לקבוצת התובעים מוערך על-ידי התובע בכ 23-מיליון ש"ח.
הצדדים קיימו הליך גישור שהוביל להסכם פשרה ,שהוגש לאישור בית המשפט בחודש מרץ  .2019הצדדים הגישו בקשה מתוקנת לאישור ההסדר
לאחר דיון שהתקיים בפני בית המשפט.
 .2בחודש דצמבר  2018הוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבית דין גבוה לצדק ("בג"צ") עתירה למתן צו על תנאי ,כנגד ישראכרט והחברה ,בנק
ישראל ,הממונה על ההגבלים העסקיים וחברות כרטיסי חיוב ,והחברה בתוכם .במסגרת העתירה מתבקש בג"צ להוציא צו המורה לבנק ישראל להסביר
את החלטתו לפיה העמלה הצולבת בכרטיסי חיוב תועמד משנת  2023על  0.5%בעסקאות חיוב נדחה ו 0.25%-בעסקאות חיוב מיידי ,באופן ההופך את
העמלה הצולבת להיות מקור לרווחי עתק לחברות כרטיסי החיוב; וכן צו המורה לבנק ישראל להסביר מדוע לא תוכפף העמלה הצולבת גם לאישור
מכוח חוק ההגבלים העסקיים .באוגוסט  2019הגישה החברה תשובה מקדמית.
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יורופיי (יורוקרד) ישראל בע”מ
דוח ממשל תאגידי ופרטים נוספים
ליום  30ביוני 2019

 - 1הדירקטוריון וההנהלה
 1.1שינויים בהנהלת ודירקטוריון החברה בתקופת הדוח
 .1ביום  16בינואר  2019מונתה הגב' דליה נרקיס כדירקטורית חיצונית בחברה (בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מספר "( 301נב"ת .)"301
 .2ביום  21בינואר  2019סיים מר ברוך (בוריס) גסול את כהונתו כדירקטור בחברה.
 .3ביום  30בינואר  2019סיים מר אבי אידלסון את כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה.
 .4ביום  15בפברואר  2019סיימה הגב' מרב קליפר-פרץ את כהונתה בחברה בתפקיד סמנכ"ל שיווק.
 .5במהלך חודש מרץ  2019אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר אורי אלון כמשנה למנכ"ל החברה  ,מנהל תחומי השיווק ,דיגיטל ודאטה,
אסטרטגיה ופיתוח עסקי .מר אלון התחיל עבודתו בחברה במהלך חודש יוני .2019
 .6הגב' טניה טלמון  ,אשר כיהנה בתפקיד מנהלת פעילות דאטה ופיתוח עסקי תסיים את עבודתה בחברה ביום  30בספטמבר .2019
 .7בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,בחודש יוני  2019מונה מר רם גב כמשנה למנכ"ל CFO ,וכן הוגדרה הגב' הגר בן עזרא כסמנכ"ל בכיר ,מכירות
ושירות לקוחות.
 .8הגב' מאורה שלגי תסיים את תפקידה כסמנכ "ל משאבי אנוש בחברה בתום שנת .2019
 .9במהלך חודש יולי  2019אישר דירקטוריון החברה את מינויה של גב' לימור שאקו מנה כסמנכ"ל משאבי אנוש .גב' שאקו מנה צפויה להתחיל את
תפקידה ביום  1באוקטובר .2019
 .10בחודש יולי  2019פרסמה החברה דוח זימון אסיפה כללית של בעלי מניותיה ,בין היתר לצורך אישור מינויה של הגב' דליה נרקיס ומר אברהם (אבי)
הוכמן כדירקטורים חיצוניים בחברה (דירקטורים חיצוניים לפי הוראות חוק החברות ,התשנ"ט 1999-המכהנים גם כדירקטורים חיצוניים לפי נב"ת
 .)301האסיפה הכללית כאמור זומנה ליום  29באוגוסט  .2019יצוין ,כי למועד הדוח מינויו של מר הוכמן כדירקטור חיצוני בחברה כפוף לכך
שהמפקחת על הבנקים לא תודיע על התנגדותה למינוי האמור או שתודיע על הסכמתה לו (ו החברה פנתה לפיקוח על הבנקים לשם קבלת הסכמה למינוי
כאמור).

 1.2דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית
ממועד פרסום הדוח השנתי לשנת  2018לא חל שינוי בקביעת הדירקטוריון בנוגע למספר המזערי הנדרש של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולא פחת מספרם מהמספר המזערי שנקבע.

 - 2הביקורת הפנימית
פרטים בדבר הביקורת הפנימית בחברה ובכלל זה הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית ,והשיקולים בקביעת תוכנית העבודה השנתית
והרב שנתית ,נכללו בדוח השנתי לשנת  .2018מיד עם הנפקת ישראכרט הפסיקה החברה לעשות שימוש בשירותי הביקורת הפנימית של בנק הפועלים.
בקבוצה הוקמה פונקציית ביקורת פנימית עצמאית ,בוצע סקר סיכונים עדכני וגובשה תוכנית עבודה רב שנתית.

ד"ר רון וקסלר
מנהל כללי

איל דשא
יו"ר הדירקטוריון
תל אביב 13 ,באוגוסט .2019
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מילון מונחים
מס'
.1

המונח בדוח
CVA

.2
.3

אמצעי שליטה
באזל  / 2באזל 3

.4
.5

בעל עניין
גידור

.6

הון פיקוחי

.7

הון רובד 1

.8

המשכיות עסקית

.9

המונח המלא
Credit Valuation Adjustment

.10

הפחתת
אשראי
חבות

.11

חוב

.12

כרטיס בנקאי

.13

כרטיס חיוב מיידי
(דביט)
כתבי התחייבות
נדחים

.15

מדד המחירים
לצרכן

.16

מח"מ

.17

מכשיר פיננסי

.18

מכשירים נגזרים/
מכשירים פיננסיים
נגזרים

.14

סיכון

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ

)CRM) - Credit Risk Mitigation

משך חיים ממוצע
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הגדרת המונחים
חישוב סיכון האשראי בנגזרים משקף את תוחלת ההפסד הצפוי
לבנק במקרה בו הצד הנגדי לעסקה יגיע למצב של כשל אשראי.
כמשמעו בחוק בנקאות (רישוי) ,התשמ"א–.1981
הוראות לניהול הסיכונים של הבנקים שנקבעו על-ידי ועדת באזל
העוסקת בפיקוח ובקביעת סטנדרטים לפיקוח על בנקים בעולם
מהווים קנה מידה ( ) benchmarkלסטנדרטים מובילים שנועדו
להבטיח יציבות של מוסדות פיננסיים.
לפי סעיף  80להוראות הדיווח לציבור.
עסקה פיננסית שמטרתה להגן על משקיע מפני שינויים בערך
ההשקעה.
בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין מס' - 202מדידה והלימות הון
 ההון הפיקוחי.כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  - 202מדידה והלימות
הון  -ההון הפיקוחי
מצב בו עסק פועל ברציפות ללא הפרעות; כהגדרתה בהוראות
ניהול בנקאי תקין מס'  – 355ניהול המשכיות עסקית
בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין - 203מדידה והלימות הון -
גישה הסטנדרטית  -סיכון אשראי.
כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי תקין מס'  – 313מגבלות על חבות
של לווה ושל קבוצת לווים.
זכות חוזית לקבל כסף לפי דרישה או במועדים קבועים או הניתנים
לקביעה ,אשר מוכרת כנכס במאזן של החברה.
כרטיס חיוב כמשמעו בחוק הבנקאות (רישוי) ,תשמ"א ,1981 -
המונפק על-ידי החברה.
הינו כרטיס בו מחזיק הכרטיס מחויב בחשבון הבנק בסמוך לאחר
ביצוע העסקה ובכפוף ליתרה מספקת בחשבון הבנק.
כתבי התחייבות שהזכויות לפיהם נדחות מפני תביעותיהם של כל
הנושים האחרים של החברה ,למעט כתבי התחייבות אחרים
ומאותו סוג; כהגדרתם בהוראות הדיווח
לציבור – דוח כספי שנתי ,מס' .)631
מדד המתפרסם על -ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ביום ה15-
של כל חודש ומודד את אחוז השינוי שחל במשך הזמן בהוצאה
הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים ,שמחיריהם
ניתנים למדידה סדירה" .סל" זה מייצג את תצרוכתה של
אוכלוסיית משקי הבית.
הממוצע המשוקלל של זמן פירעון הקרן ותשלומי הריבית של
המכשיר הפיננסי לאורך חייו ועד לפדיון הסופי.
מכשיר פיננסי הוא כל חוזה היוצר נכס פיננסי בישות אחת
והתחייבות פיננסית או מכשיר הוני בישות אחרת.
מכשיר פיננסי או חוזה אחר בין שני צדדים ,שהינו בעל שלושת
המרכיבים הבאים :א .בסיסים ( ,)underlyingאחד או יותר
וסכומים נקובים ,אחד או יותר או הוראות תשלום,
או שניהם יחד הקובעים את סכום הסילוק ,ב .הראשונית נטו היא
קטנה או כלל לא נדרשת; ג .ותנאיו דורשים או מאפשרים סילוק
בנטו בין הצדדים.
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מס'
.19

המונח בדוח
מנפיק

.20
.21
.22
.23
.24

סולק
ערבות
פיחות/ייסוף
צד קשור
קבוצת לווים

.25

רווח בסיסי למניה

.26

ריבית בנק ישראל

.27
.28
.29

תאגיד בנקאי
תאגיד עזר
תביעה ייצוגית

.30

תוכנית המשכיות
עסקית

.31

תקרית קיברנטית
(סייבר)

.32

תפעול הנפקה של
כרטיסי חיוב

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ

הגדרת המונחים
אדם ,לרבות תאגיד ,המנפיק ,מפיץ או משווק כרטיסי חיוב ,שהוא
צד לחוזה כרטיס חיוב עם לקוח והאחראי לתשלומים המגיעים
מלקוח שעשה שימוש בכרטיס חיוב שהונפק ,הופץ או שווק על-
ידו.
כהגדרתו בסעיף  36ט לחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
כהגדרתה בסעיף  1לחוק הערבות ,התשכ"ז.1967-
החלשות/התחזקות ערכו של מטבע ביחס למטבעות אחרים.
כמשמעו בסעיף  1הוראות הדיווח לציבור.
כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי תקין ,מס'  - 313מגבלות על חבות
של לווה ושל קבוצת לווים.
הרווח הבסיסי למניה יחושב על-ידי חלוקת הרווח או ההפסד,
המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה האם (מונה) ,בממוצע
משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור (המכנה),
במהלך התקופה.
הריבית שקובע בנק ישראל במסגרת ההחלטות המוניטריות
התקופתיות ,והמשמשת את הבנק לצורך מתן הלוואות לתאגידים
הבנקאיים או לצורך קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים ,כשיעורה
מזמן לזמן.
כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-
כהגדרת המונח "תובענה ייצוגית" בחוק תובענות ייצוגיות,
התשס"ו.2006-
תוכנית פעולה מקיפה בכתב ,הקובעת מה הם הנהלים והמערכות
הדורשים כדי לשמר את הרציפות העסקית או לשקם את פעילות
החברה במקרה של שיבושים (כהגדרתה בהוראת ניהול בנקאי
תקין מס'  – 355ניהול המשכיות עסקית).
אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחשוב ו/או
מערכות ותשתיות משובצות מחשב על-ידי ,או מטעם ,יריבים
(חיצוניים או פנימיים לחברה) אשר עלולה לגרום להתממשות
סיכון סייבר ,יצוין ,כי בהגדרה זו נכללים גם ניסיון לביצוע תקיפה
כאמור גם אם לא נגרם נזק בפועל (כהגדרת "אירוע סייבר"
בהורא ת ניהול בנקאי תקין מס  – 361ניהול הגנת הסייבר).
כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א.1981-

המונח המלא
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אינדקס
עמוד
7
7,30

א אסטרטגיה עסקית
ארגון מסטרקארד
ב באזל
בנק הפועלים
בקרה פנימית
בקרות ונהלים
ג

11,12,15,31,42
4,7,9,10,30,41
17,18,19
17,18,19

מ

גידור

ה הלבנת הון
הלימות הון
הליכי רגולציה
הפרשה להפסדי אשראי

14,42
13,16,34,37
6,10,11,12,14,31,32
9,10,25,33-37
13

ח חוק שטרום
י

9,10,34,35
11,31

יעד ההון

12
17
4
9,15

מ מגזרי פעילות
מדיניות חשבונאית
מידע צופה פני עתיד
מקורות המימון

7,13,16
7,13,16
7,14
7,13,16
13
7,13
7,13,15
7,13,16
7,13,16
8

ס סייבר
סיכון אבטחת מידע ותקריות קיברנטיות
סיכון אסטרטגי
סיכון אשראי
סיכון מוניטין
סיכון משפטי
סיכון נזילות
סיכון רגולטורי
סיכון תפעולי
סקירה כלכלית

18,19,23,25
10

ר רואי החשבון המבקרים
רווח למניה
ת תיאבון לסיכון
תקן EMV
תרחיש קיצון
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11,12,16
33-35
4
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