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דוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים ליום  30ביוני 2011
בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  29באוגוסט  2011הוחלט לאשר ולפרסם את תמצית הדוחות הכספיים הבלתי
מבוקרים של יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ ("החברה" או "יורופיי") לתקופות של שישה ושלושה חודשים שנסתיימו
ביום  30ביוני .2011
דוח הדירקטוריון כולל שינויים וחידושים מהותיים אשר ארעו בעסקי החברה בששת החודשים שנסתיימו ביום  30ביוני
 2011ושיש לתארם בדוח השנתי .ההפניה לסעיפים מתייחסת לסעיפים הרלוונטים בדוח הדירקטוריון לדוחות הכספיים
ליום  31בדצמבר  ,2010אשר אושרו ביום  28בפברואר .2011

תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה
החברה הוקמה והתאגדה בישראל בשנת  1972כחברה פרטית על-ידי בנק הפועלים בע"מ ("בנק הפועלים") ,אשר
היה בעל השליטה בחברה עד לחודש יולי ( 2009כמתואר להלן).
החברה הינה חברת כרטיסי אשראי והינה “תאגיד עזר" כמשמעות מונח זה בחוק הבנקאות (רישוי) ,התשמ"א1981-
(“תאגיד עזר") .אין לחברה חברות בנות או חברות מוחזקות אחרות.
החברה מנפיקה במשותף עם ישראכרט בע"מ (להלן" :ישראכרט") ,בעלת השליטה בחברה החל מחודש יולי ,2009
כרטיסי אשראי בהם משולבים המותגים ישראכרט וכרטיסי מסטרקארד ("כרטיסי מסטרקארד")( ,כמתואר להלן),
המונפקים לשימוש בחו"ל על-ידי החברה ולשימוש בישראל על-ידי ישראכרט ,מכח רישיון שניתן לחברה על-ידי
"( MasterCard International Incorporatedארגון מסטרקארד") .כמו כן ,החברה סולקת עסקאות אצל בתי עסק
הקשורים עימה בהסכמים והנעשות בישראל ,בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל על-ידי חברות בארגון מסטרקארד,
במטבע חוץ ומשולמות לבית העסק במטבע חוץ .בהתאם להסכם בין החברות ,ישראכרט מנהלת ומתפעלת עבור
החברה את פעילות ההנפקה ואת פעילות הסליקה של כרטיסי האשראי האמורים.
ההתקשרות שבין החברה לבין ישראכרט  -בין החברה לבין ישראכרט בע"מ (“ישראכרט") ,חברה אם ,קיים
הסכם לפיו ישראכרט מנהלת ומתפעלת עבור החברה את פעילות ההנפקה ואת פעילות הסליקה בישראל של
עסקאות הנעשות בבתי עסק באמצעות כרטיסי מסטרקארד (“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.

סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
התפתחויות בכלכלה העולמית
אי-הוודאות גברה ומתרבים הסימנים המעידים שהכלכלה העולמית נמצאת במגמת האטה בצמיחה .משבר החובות
הממשלתיים באירופה ,שעדיין קשה לראות איך יבוא על פתרונו ,נתוני צמיחה מאכזבים בארה"ב במחצית הראשונה
של השנה ,והקיצוצים התקציביים העתידיים שבוודאי אינם צפויים לתרום לצמיחה בטווח הקצר ,העיבו על השווקים
הפיננסיים והעלו את רמת אי-הוודאות בכלכלה ובשווקים הגלובליים .אותות ההאטה בצמיחה מתחילים להיות ניכרים
גם בשווקים המתעוררים .לאחר שסוכנויות הדירוג הורידו את דירוג האשראי של שלוש מדינות החברות בגוש האירו;
יוון ,פורטוגל ואירלנד ,הורידה חברת הדירוג  S&Pאת דירוג האשראי המושלם של ארה"ב ,לרמה של  .AA+בין הסיבות
העיקריות שציינה סוכנות הדירוג ניתן לציין את האכזבה מעומק הקיצוצים התקציביים שעליהם הסכימו הקונגרס
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והסנאט כאשר אישרו את העלאת תקרת החוב הציבורי ,משבר המנהיגות בארה"ב ויכולת הקונגרס להוביל קיצוצים
עתידיים והצמיחה האיטית.
המצב התקציבי ,שוק העבודה המדשדש ושוק הנדל"ן המקרטע ,עדיין רובצים כאבן רחיים על המשק האמריקני .ברבעון
השני נרשמה בארה"ב צמיחה נמוכה של  .1.3%על הצמיחה העיבו הצריכה הפרטית שעלתה ב 0.1% -בלבד והירידה
בהוצאות הממשלתיות ,והיא נתמכה בעיקר על-ידי גידול בהשקעות הפרטיות וביצוא .נתוני הצמיחה של הרבעון הראשון
עודכנו בחדות כלפי מטה ל .0.4% -שיעורי צמיחה נמוכים אלה מקשים על ההתאוששות של שוק העבודה ,והתחזיות
מניחות ששיעור האבטלה יישאר ברמה של כ 9.0% -גם בהמשך השנה .הצמיחה באירופה הואטה אף היא ברבעון השני
של השנה לשיעור שנתי של  .0.8%ההאטה מורגשת עתה גם בגרמניה וצרפת שצמחו ב 0.4% -ו 0.0%-בהתאמה.
רגיעה זמנית נרשמה עם גיבוש תוכנית חילוץ שנייה ליוון ,הכוללת מעורבות של הסקטור הפרטי ,אך החששות מאפקט
הדבקות כמו גם החשש שצעדי הצנע החריפים יאטו את הצמיחה ויקשו על מדינות הפריפריה ,בעיקר יוון ,לעמוד
בהתחייבויותיהם נותרו בעינם .קרן היציבות האירופית לא ערוכה לסייע להן במקרה של מצוקת נזילות והן ,כנראה,
גדולות מדיי מכדי שיהיה ניתן להצילן .לאחרונה ,גברו גם החששות ביחס ליכולת של צרפת לשרת את חובותיה ,ואכן
חלה עלייה משמעותית ב CDS -המבטחות אג"ח ממשלתיות צרפתיות בפני אפשרות של חדלות פירעון.
באירופה החל הבנק המרכזי להעלות את הריבית עד לרמה של  1.5%ואילו בארה"ב נותרה הריבית ללא שינוי ברמה
של  .0.25%בשל אי הודאות הגוברת והחשש מחזרה למיתון הודיע יו"ר הבנק המרכזי בארה"ב שהריבית תיוותר כנראה
ברמה נמוכה במיוחד לפחות עד אמצע שנת  .2013האינפלציה במדינות המפותחות נמצאת ברמה נמוכה בהשפעת
שיעורי האבטלה הגבוהים אך בשווקים המתעוררים נרשמת האצה באינפלציה בשל הצמיחה הגבוהה ומחירי הסחורות
והאנרגיה הגבוהים .חששות המשקיעים ממשבר החובות ומההאטה בכלכלה הגלובלית משתקפים בשוקי ההון בעולם,
והם גרמו למשקיעים רבים להעביר את השקעותיהם לחופי המבטחים כדוגמת אג"ח ממשלתיות של ארה"ב  -ואכן
התשואה לעשר שנים ירדה לרמה של כ 2.2% -בחודש אוגוסט ,מה שמרמז במידה רבה על ציפיות לתקופה ממושכת
של ריבית נמוכה .ירידות השערים החדות בשווקים הגלובליים הביאו לגל של שנאת סיכון שהוביל בין היתר לעלייה
במחיר הזהב ולהתחזקות הפרנק השוויצרי.

כלכלת ישראל
הפעילות הכלכלית במשק
נתוני המשק לרבעון השני מצביעים על האטה מסוימת בצמיחה לעומת הרבעונים הקודמים .התמ"ג גדל ברבעון השני
בשיעור שנתי של  3.3%לעומת  4.7%ברבעון הראשון .יצוא הסחורות והשירותים גדל בשיעור של  ,3.4%אך בניכוי
יצוא היהלומים וחברות ההזנק גדל היצוא רק ב .0.5% -הצריכה הפרטית גדלה בשיעור שנתי של  2.2%וההשקעות ב-
 ,8.8%בעיקר הודות להמשך עלייה בהשקעות בבנייה למגורים .ברבעון השני חלה ירידה חדה של  14%בביקוש לדירות
חדשות לעומת הרבעון הראשון .ירידה מסתמנת גם בביקוש למשכנתאות חדשות לקראת סוף הרבעון השני .רמת
התחלות הבנייה עלתה לכ 45 -אלף יחידות לשנה ,והיצע הדירות למכירה נמצא במגמת עלייה .שיעור האבטלה הוסיף
לרדת לרמה של  5.7%בחודש מאי .במבט קדימה הכלכלה ניצבת בפני מספר גורמי אי-ודאות משמעותיים :ההאטה
המסתמנת בעולם ,המחאה הציבורית והשלכותיה האפשריות והתפתחויות אפשריות במישור המדיני והבטחוני .אנו
מעריכים כי מכלול הגורמים שפורטו ,ובעיקר האטה בביקושים בעולם ,יביאו להאטה מסוימת בצמיחת המשק .המצב
הטוב של שוק העבודה מהווה גורם שמייצב ומאזן מעט את ירידת הביקושים מהעולם.

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ
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אינפלציה ושער חליפין
מדד המחירים לצרכן עלה ברבעון השני בשיעור של  1.5%והאינפלציה ב 12 -החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש
יוני הסתכמה ב .4.2% -העלייה הגבוהה יחסית במדד המחירים לצרכן הושפעה מהתייקרות סעיף הדיור ומעליית מחירי
הסחורות והאנרגיה בעולם .מדד המחירים לחודש אוגוסט ירד בשיעור של  ,0.3%בלטה ירידה של  0.6%במחירי המזון
בחודש זה ,ככל הנראה על רקע מחאת יוקר המחייה .מחירי הדירות ,אינם משתקללים במדד המחירים לצרכן ,התייקרו
ב 12 -החודשים האחרונים שהסתיימו בחודש אוגוסט בשיעור של .12.5%
שער החליפין של השקל התחזק במהלך הרבעון השני של השנה בשיעור של  1.9%מול הדולר ונותר יציב בקירוב מול
האירו ומול סל המטבעות .בנק ישראל רכש בחודש אפריל מטבע-חוץ בהיקף גבוה של  1.5מיליארד דולר ובחודשים
מאי ויוני  625מליון דולר נוספים .בסוף חודש יוני הסתכמו יתרות מטבע החוץ ב 77.4 -מיליארד דולר.

המדיניות הפיסקלית והמוניטרית
ביצועי תקציב המדינה במחצית הראשונה של השנה המשיכו להיות טובים :הכנסות המדינה ממיסים גדלו בשיעור של
כ 7% -לעומת התקופה המקבילה אשתקד ,והגירעון התקציבי הסתכם ב 4.3 -מיליארד ש"ח לעומת  10.3מיליארד ש"ח
במחצית הראשונה של  .2010נתוני גביית המסים לחודש יוני וכן לחודש יולי מצביעים על בלימה בעליית גביית המסים,
נתון שמתיישב גם עם אינדיקטורים אחרים ,שמראים שקצב הצמיחה הואט .גל המחאה החברתית הביא למינוי ועדה
שתבדוק את הקצאת המשאבים בתקציב וכן את שיעורי המס בישראל .להמלצות הוועדה עשויות להיות השלכות על
המצב הפיסקלי בשנים הבאות.
ריבית בנק ישראל עלתה במהלך הרבעון השני מרמה של  2.5%ל 3.25% -בחודש יוני ונותרה ברמה זו גם בחודשים
יולי ואוגוסט .בין הגורמים שהביאו לעליית הריבית ניתן לציין את המשך העלייה במחירי הדירות ,הציפיות לאינפלציה
שחרגו במהלך רוב התקופה מהגבול העליון של היעד והמשך הירידה בשיעור האבטלה .בנק ישראל המשיך בנקיטת
צעדים מקרו יציבותיים בתחום הדיור ובחודש מאי הורה על הגבלת שיעור מתן ההלוואות לדיור בריבית משתנה מסך
ההלוואה ל .33% -האטה בצמיחת המשק ,ירידה בציפיות לאינפלציה ועלייה באי-הוודאות הביאו כאמור להותרת הריבית
ללא שינוי בחודשים מאי ויוני .לאור ההתפתחויות בכלכלה העולמית ובשווקים הפיננסיים ,השווקים מגלמים עתה ציפייה
שהריבית תיוותר ללא שינוי בחודשים הקרובים.

רווח ורווחיות
הרווח הנקי של החברה הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת  2011ב 1-מיליון ש"ח ,בהשוואה להפסד
בסכום של  1מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד ובסכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח בשנת .2010
שיעור תשואת הרווח מפעולות רגילות לפני מסים להון הממוצע הסתכם בששת החודשים הראשונים של שנת
 2011בתשואה חיובית של  1.4%בחישוב שנתי ,בהשוואה לתשואה שלילית של  0.4%בתקופה המקבילה אשתקד
ותשואה שלילית של  0.2%בכל שנת .2010
שיעור תשואת הרווח הנקי להון הממוצע בששת החודשים הראשונים של שנת  2011הסתכם בתשואה חיובית
של  1.2%בחישוב שנתי ,בהשוואה לתשואה שלילית של  0.9%בתקופה המקבילה אשתקד ותשואה שלילית של 0.3%
בכל שנת .2010
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התפתחות סעיפי המאזן
המאזן ליום  30ביוני  2011הסתכם ב 184-מיליון ש"ח בהשוואה ל 182-מיליון ש"ח ביום  30ביוני  2010ול 183-מיליון
ש"ח ביום  31בדצמבר .2010
ההון ליום  30ביוני  2011הסתכם ב 184-מיליון ש"ח בהשוואה ל 182-מיליון ש"ח ביום  30ביוני  2010ו 183-מיליון
ש"ח ביום  31בדצמבר .2010
יחס ההון למאזן ליום  30ביוני  2011הגיע לשיעור של  ,100%בדומה ליום  30ביוני  2010וליום  31בדצמבר .2010
יחס הון לרכיבי סיכון בהתאם להוראות מדידה והלימות הון ליום  30ביוני  2011הגיע לשיעור של  189.7%בהשוואה
ל 178.4%-ליום  30ביוני  2010ו 186.7%-ליום  31בדצמבר .2010
יחס ההון המזערי כפי שנדרש על ידי בנק ישראל הינו .9%
בהתאם להנחיית בנק ישראל הוגדר התאבון לסיכון של החברה כחלק מקבוצת בנק הפועלים ליחס ההון הכולל לרכיבי
סיכון בשיעור של  ,12.5%בתוקף החל מהרבעון הראשון של שנת .2011

תיאור עסקי החברה
פעילות הנפקת כרטיסי אשראי
כללי
חברת כרטיסי אשראי מנפיקה ללקוחות (מחזיקי כרטיסי אשראי) כרטיסי אשראי .מחזיק כרטיס אשראי משתמש
בכרטיס כאמצעי תשלום בבית העסק ובית העסק מספק למחזיק כרטיס האשראי טובין או שירותים .הצטרפות הלקוח
למערכת כרטיסי האשראי נעשית עם חתימתו על חוזה כרטיס האשראי עם המנפיק וקבלת כרטיס האשראי לידיו.
מחזיק כרטיס האשראי מתחייב 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 או עמלת בית עסק ,בהתאמה.
נכון למועד הדוח ,פועלות במגזר ההנפקה של כרטיסי אשראי בישראל מספר חברות המנפיקות כרטיסי אשראי
בנקאיים וחוץ בנקאיים  -החברה ,ישראכרט ,פועלים אקספרס ,אמינית ,לאומי קארד ,כ.א.ל ודיינרס .תחום זה מאופיין
בתחרותיות גבוהה.
הכרטיסים הבנקאיים המונפקים על-ידי החברה וישראכרט מופצים לבעלי חשבון בבנקים עימם קשורות החברה
וישראכרט בהסכמים ,הכוללים את בנק הפועלים ,בנק מזרחי ,בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ("בנק יהב") ,הבנק
הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ,בנק מסד בע"מ ,בנק אוצר החייל בע"מ ,בנק איגוד בע"מ ובנק פועלי אגודת ישראל
בע"מ (יחד " -הבנקים בהסדר").
כאמור ,ישראכרט מנהלת ומתפעלת עבור החברה את פעילות ההנפקה ואת פעילות הסליקה של כרטיסי האשראי.
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פעילות סליקת כרטיסי אשראי
במסגרת שירות הסליקה מבטיחה חברת כרטיסי האשראי הסולקת לבית העסק ,כי כפוף לקיום תנאי ההסכם ביניהם,
החיובים בהם התחייבו כלפיו מחזיקי הכרטיסים הנסלקים על-ידיה ,בעת שרכשו טובין או שירות בבית העסק ,ייפרעו
על-ידיה .הסולק מרכז את חיובי העסקאות שנעשו בכרטיסי האשראי הנסלקים על-ידיו בבית עסק מסוים עימו חתם על
הסכם סליקה תמורת עמלה (הקרויה "עמלת בית עסק") ,ומבטיח ומעביר לבית העסק את התשלומים בהם התחייבו
מחזיקי כרטיסי האשראי שביצעו באותו בית עסק עסקאות באמצעות כרטיסי אשראי.
נכון למועד הדוח ,פועלות במגזר הסליקה של כרטיסי אשראי בישראל מספר חברות כרטיסי אשראי  -החברה,
ישראכרט ,פועלים אקספרס ,אמינית ,לאומי קארד ,כ.א.ל ודיינרס .התחרות בתחום זה הינה חריפה ומתמקדת בכל
תחומי הפעילות במגזר.
החברה קשורה בהסכמי סליקה עם בתי עסק במגוון ענפים ומציעה לבתי העסק השונים לסלוק את שוברי התשלום
של עסקאות שבוצעו במטבע חוץ ומשולמות לבית העסק במטבע חוץ ,על-ידי תיירים בארץ המחזיקים כרטיסי
מסטרקארד.
כאמור ,ישראכרט מנהלת ומתפעלת עבור החברה את פעילות ההנפקה ואת פעילות הסליקה של כרטיסי האשראי.
החל מחודש יוני  ,2007בעקבות הסדר הסליקה הצולבת ופתיחת הממשק הטכני המשותף המקומי ,כל חברות כרטיסי
האשראי שלהן הרשאה להנפיק כרטיסי מסטרקארד וויזה ולסלוק עסקאות שנעשו בכרטיסים האמורים יכולות לסלוק
את כרטיסי מסטרקארד וויזה ,כל אחת על-פי ההרשאה שיש לה .בתי עסק יכולים להחליף סולקים שונים במותגים
אלה ,על-פי החלטתם .לפרטים נוספים ראה ביאור .3א .לתמצית הדוחות הכספיים.

עניינים אחרים
.1

במהלך חודש מאי  2011העבירה החברה את אתר הגיבוי שלה מאתר הגיבוי של בנק הפועלים לאתר גיבוי חדש.
החברה מבצעת גיבוי שוטף ומסונכרן של נתוני מערכות הייצור הנשמר באתר הגיבוי החדש שלה .החברה מוכנה
בתום  12שעות מקרות אסון להקים את המערכות הקריטיות שלה .שאר המערכות תיושמנה באופן מדורג תוך
שלושה עד שישה חודשים מקרות אסון.

.2

ביום  10ביוני  2010אישרה החברה כי היא מכירה ביציגות ההסתדרות הכללית החדשה כארגון העובדים היציג
של עובדי החברה .החברה נמצאת בתהליך הידברות ומשא ומתן בנושא יחסי העבודה בחברה.

מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
הגבלים עסקיים
לפירוט בנושא הגבלים עסקיים ראה ביאור .3א .לתמצית הדוחות הכספיים.
להלן דגש עיקרי ,ההיתר הזמני בגין ההסדר בין חברות כרטיסי האשראי בדבר סליקה מקומית מלאה תוך הפעלת
ממשק טכני של עסקאות בכרטיסי ויזה ומסטרקארד הוארך עד ליום  31בדצמבר  ,2011ובלבד ששיעור העמלה
הממוצעת החל מיום  1בנובמבר  2011לא יעלה על .0.875%
עתה עתידים להתקיים דיונים בבית הדין .יצוין כי מבקשות האישור רשאיות להגיש חוות דעת מומחים בנושאים שונים
שפורטו בהחלטת בית המשפט עד ליום  15בספטמבר  2011ולאחר מכן ייקבע הרכב בית הדין וייקבעו המועדים
לחקירת המומחים .החלטת בית הדין עשויים להשפיע מהותית לרעה על החברה ,אולם בשלב זה אין ביכולת החברה
להעריך את היקפה.
11

דוח הדירקטוריון

רגולציה נוספת
לפרטים בנושא רגולציה נוספת ראה דוח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר .2010
להלן ,בתמצית ,דגשים עיקריים:
.1

בחודש פברואר  2010הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית ,לפיה על חברת כרטיסי אשראי לציין בהרחבה
פרטי בית העסק בדיווחיה למחזיקי הכרטיסים .בתאריך  6ביוני  2010התקבלה החלטת ועדת השרים ,לפיה הצעת
החוק האמורה תקודם באמצעות חקיקת משנה.
בחודש מרץ  2010הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית ,לפיה על חברת כרטיסי אשראי לציין בדיווחיה
למחזיק הכרטיס ,אם עסקה שביצע מהווה עסקה במסמך חסר .ההצעה הועברה בקריאה טרומית ב 26-במאי
 2010ועברה לוועדת הכלכלה להכנה לקריאה ראשונה .בתאריך  23במאי  2010התקבלה החלטת ועדת השרים,
לפיה הצעת החוק האמורה תקודם באמצעות תקנות ובתיאום עם משרד המשפטים.
בהתאם להחלטות הללו ,ולאחר דיונים שנערכו בנושא עם משרד המשפטים ,הוסכם על ביצוע התיקונים בנושא
שתי הצעות החוק הנ"ל בהוראת ניהול בנקאי תקין " 470כרטיסי חיוב" (להלן" :ההוראה") .בחודש יוני 2011
הועברה טיוטת תיקון ההוראה בענין.
בחודש אוגוסט  2011עברה בקריאה ראשונה הצעת החוק הפרטית לענין דיווח לגבי עסקאות במסמך חסר .ככל
הנראה ,אם נושא הצעת החוק יוסדר בהוראה ,כאמור לעיל ,לא תקודם החקיקה בנושא.
החברה מעריכה שהנושאים המפורטים בהצעות החוק האמורות יגובשו להוראות מחייבות ,בין באמצעות חקיקה
ראשית ובין באמצעות חקיקת משנה (באמצעות תיקונים בהוראה ,כאמור) .החברה אינה יכולה בשלב זה להעריך
את השלכות הצעות החוק ו/או התיקון להוראה על החברה ,אם בכלל.

.2

בחודש אוקטובר  2010ובחודש דצמבר  2010הונחו על שולחן הכנסת הצעות חוק פרטיות העוסקות בהתקשרות
שבין סולק לבין חברות העוסקות בניכיון שוברי כרטיסי חיוב .הצעות חוק אלו שולבו במהלך החקיקה עם הצעת
החוק הממשלתית הנזכרת בסעיף  6להלן.

.3

בחודש דצמבר  2010פרסם בנק ישראל חוזר בדבר הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  301בנושא “דירקטוריון".
החוזר נועד לעדכן את הוראת ניהול בנקאי תקין  301בנוגע להנחיות הפיקוח לגבי תפקוד הדירקטוריון וסמכויותיו,
הרכבו ,סוגי וועדותיו ותפקודן ונוהגן לתפקוד יעיל .מטרת החוזר להבטיח קיומו של דירקטוריון איכותי ואפקטיבי
המבצע את תפקידיו מתוך הבנה ברורה של תפקידו ומתוך הפעלת שיקול דעת עצמאי וראוי בענייני חברת כרטיסי
אשראי .תחולת החוזר החל מיום  1בינואר .2012
שני תיקוני חקיקה נוספים בהקשר זה הינם תיקון מספר  14ותיקון מספר  16לחוק החברות ,אשר פורסמו
בחודשים ינואר  2011ומרץ  ,2011בהתאמה .תיקונים אלה עוסקים ,בין היתר ,בחובות גילוי החלות על דירקטור,
בכשירות לפעול כדירקטור ,בהפעלת שיקול דעת עצמאי על ידי דירקטור ,בכהונת דח"צים .תיקון מספר  16עוסק
גם בנושאים שאינם קשורים לדירקטוריון במישרין ,כגון :הוראות שונות בנוגע לועדת ביקורת ,תביעה נגזרת ואישור
עסקאות הנוגעות לתנאי שכר וכהונה.

.4

בחודש ינואר  2011הופץ חוזר בנושא “ניהול סיכונים הכרוכים בביצוע עסקאות לא חוקיות באמצעות כרטיסי
אשראי" .החוזר מעדכן את הוראות ניהול בנקאי תקין מספר  411בנושא “מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי
לקוחות" .עיקרי העדכונים :הגבלת היקף החשיפה של פעילות ההנפקה והסליקה בחו"ל ,בפרט במדינות שבהן אין
לחברה נוכחות מאוגדת ומפוקחת וכן הגבלת החשיפה להתקשרות עם בתי עסק שתחום פעילותם בענפים עתירי
סיכון .בנוסף הוחמרו הקריטריונים לבחינת חוקיות תחום הפעילות של בתי העסק במקרים בהם חברות כרטיסי
האשראי מתקשרות עם בתי עסק בחו"ל לסליקת עסקאות במסמך חסר ,בין אם באמצעות רשת אינטרנט ובין אם
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בדרך אחרת ,בהן לא מוצג כרטיס אשראי .כן הובהר כי יש לקבוע נהלים מתאימים על מנת לוודא את העמידה
בדרישות הקבועות בכל תקופת ההתקשרות .אין להוראה השפעה על פעילות החברה .פירוט נוסף בנושא ראה
בפרק “איסור הלבנת הון ומימון טרור".
.5

בחודש יולי  2011הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית ,לפיה חברת כרטיסי אשראי לא תעמיד הלוואה
לפירעון מיידי ללא הסכמתו המפורשת של הלקוח ולא יפתח בהליך משפטי כנגד לקוח אלא אם כן הודיע על
כך ללקוח .בשלב זה אין ביכולת החברה להעריך אם הצעת החוק האמורה תתגבש לדבר חקיקה ,ואם תתגבש
לחקיקה את השלכותיה על החברה ,אם בכלל.

.6

בחודש אוגוסט  2011אושרה במליאת הכנסת ופורסמה ברשומות הצעת חוק ממשלתית העוסקת ,בין היתר,
בתחום הניכיון ,וכן בהוראה כי מנפיק שהנפיק עשרה אחוזים או יותר ממספר כרטיסי החיוב שהונפקו בישראל או
מנפיק אשר באמצעות כרטיסי החיוב שהנפיק בוצעו עשרה אחוזים לפחות מסכום העסקאות שבוצעו בישראל,
יחויב להתקשר עם סולק לצורך ביצוע סליקה צולבת של עסקאות בכרטיסי החיוב שהנפיק .להערכת החברה לחוק
תהיה השפעה מהותית לרעה על החברה ,אולם בשלב זה אין ביכולת החברה להעריך את היקפה.

הליכים משפטיים ותלויות
.1

כנגד החברה הוגשו מספר תביעות משפטיות הנובעות ממהלך עסקיה הרגיל ,בסכומים שאינם מהותיים .להערכת
החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,סיכויי טענות התובעים להתקבל הינם נמוכים ולפיכך לא נערכה כל
הפרשה בגינן.

.2

בחודש יולי  2010הגישה החברה ערעור על שומת מס הכנסה משנת  .2006המחלוקת בין החברה לבין רשות
המיסים בעניין שומת שנת  2006הינה לגבי מכירת מניות  .MCלדעת החברה יש להתייחס למכירה כאל אירוע
המחייב במס רווחי הון ולא כאירוע של פדיון מניות ,אשר עליו מושת שיעור מס שונה .החברה ערערה על השומה.
לדעת יועציה המשפטיים סיכויי הזכייה הינם גבוהים מאפשרי.

מדיניות ניהול סיכונים
פעילותה של החברה כרוכה בסיכונים פיננסיים שונים :סיכוני אשראי המבטאים את הסיכון שהלווה-הלקוח או בית
העסק לא יעמוד בהחזרים על-פי ההסכם עמו ,וסיכוני שוק הנובעים משינוי בשערי חליפין ,אינפלציה וסיכוני נזילות.
בנוסף חשופה החברה לסיכונים תפעוליים ,היינו ,הפסדים כתוצאה מתהליכים לקויים ,טעויות אנוש ,כשלים במערכות
וכן אירועים חיצוניים.
ניהול הסיכונים מתבצע במסגרת הוראות ניהול בנקאי תקין  339וכן במסגרת העמידה בהוראות ניהול בנקאי תקין
( 201-211מדידה והלימות הון).
על-פי החלטת ההנהלה ,כל חבר הנהלה מנהל את הסיכונים התפעוליים בתחום הפעילות עליו הוא ממונה .בנוסף,
סמנכ"ל כספים ומנהלה אחראי על סיכוני השוק והנזילות והממונה על אשראי ומימון אחראי על סיכוני האשראי .בחברה
מכהן סמנכ"ל אחראי על ניהול הסיכונים בחברה במעמד חבר הנהלה .כמו כן עודכן המבנה הארגוני של מחלקת ניהול
הסיכונים במתכונת הנחיות בנק ישראל .תפקידי המחלקה כוללים ,בין השאר ,פיקוח בלתי תלוי על אופן ניהול הסיכונים
בחברה ,ניטור הסיכונים ,דיווחים להנהלה ולדירקטוריון ,תיקוף מערכות למדידת סיכונים ,מעורבות בקביעת מדיניות
ניהול הסיכונים ובחינת אפקטיביות תהליכי ניהול הסיכונים בחברה .לצורך ניהול הסיכונים ומיזעורם משתמשת החברה,
בין היתר ,במערכות מחשב תומכות.
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סיכונים תפעוליים
החברה קבעה מדיניות לניהול הסיכונים התפעוליים ,כנדרש על-ידי בנק ישראל.
במסגרת ניהול הסיכונים התפעוליים ,הוגדר המבנה הארגוני התומך בניהול סיכונים תפעוליים ,לרבות תפקידי הדירקטוריון
וועדת הנהלה לניהול סיכונים בראשות המנכ"ל .כמו כן ,הוגדרה ועדת משנה לניהול סיכונים תפעוליים בראשות מנהל
הסיכונים הראשי ובה חברים בקרים מכלל מחלקות החברה וגורמים נוספים כגון קצין הציות ,האחראי על מניעת הלבנת
הון והאחראי על אבטחת מידע.
במסגרת ניהול ובקרת הסיכונים התפעוליים וכחלק מהעמידה בהוראות ניהול בנקאי תקין ( 201-211מדידה והלימות
הון) בנושא זה ,ננקטו הצעדים הבאים:
 tזוהו הסיכונים התפעוליים בתהליכים ומוצרים חדשים.
 tנקבעו בקרות מתאימות.
 tמערכת לניהול ובקרת סיכונים תפעוליים מתעדכנת באופן שוטף.
 tנקבעו תוכניות המשכיות עסקית והיערכות לשעת חירום.
 tעודכנו נוהלי החירום בחברה.

סיכוני שוק ונזילות
.1

החשיפה והניהול של סיכוני שוק
הפעילות העסקית של החברה חשופה לסיכוני שוק שמקורם בתנודתיות בשערי החליפין ,במדד המחירים לצרכן
ובמחירי ניירות ערך.
החברה אינה פועלת ליצירת חשיפה לסיכוני שוק ולכן הניהול השוטף של סיכונים אלה נועד לנטר אותם על מנת
לשמור שלא יחרגו ממגבלות שנקבעו לחשיפה בכל תחום.
מדיניות ניהול סיכוני השוק של החברה הותאמה להוראות ניהול בנקאי תקין ( 201-211מדידה והלימות הון)
ואושרה על ידי דירקטוריון החברה .מדיניות זו כוללת מגבלות על החשיפות הפיננסיות .מגבלות אלה נועדו לצמצם
את הנזק שעלול להיגרם כתוצאה משינויים בשווקים השונים ,המט"ח ,המדד והמניות .לאחרונה אישר דירקטוריון
החברה את עדכון המגבלות.
מנהל סיכוני השוק של החברה הינו סמנכ"ל כספים ומנהלה.
החשיפה אינה מהותית ולא צפויים שינויים משמעותיים באופן ניהול סיכונים.
על מנת ליישם את הנדרש על-פי מדיניות ניהול סיכוני השוק ,משתמשת ישראכרט ,המנהלת ומתפעלת כאמור
את פעילות החברה ,במערכת ממוכנת ייעודית לניהול נכסים והתחייבויות.
א.

החשיפה למטבע (כולל מדד המחירים)
החשיפה למטבע ולמדד מתבטאת בהפסד שעלול להתרחש כתוצאה משינויים בשערי החליפין של המטבעות
השונים (דולר ואירו) ובשיעורי מדד המחירים לצרכן על ההפרש שבין שווי הנכסים להתחייבויות.
החברה מיישמת מדיניות כוללת לניהול סיכוני שוק במטבע ישראלי ובמט"ח במטרה לתמוך בהשגת היעדים
העיסקיים תוך הערכה והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מחשיפה לסיכוני שוק.

ב.

חשיפה למחירי ניירות ערך
מדיניות החברה קובעת שלא תבוצע כל פעילות לצורכי מסחר בניירות ערך.

ג.

מכשירים פיננסיים נגזרים
ככלל ,מדיניות החברה קובעת שלא תבוצע כל פעילות לצורכי מסחר במכשירים פיננסים נגזרים ,למעט
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לצרכי גידור כלכלי.
ד.

החשיפה הקיימת בחברה לסיכוני שוק אינה מהותית ולא צפויים שינויים משמעותיים באופן ניהול הסיכונים
כתוצאה מהיערכות זו.

.2

סיכון נזילות
נזילות מוגדרת כיכולתו של תאגיד לממן גידול בנכסים ולעמוד בפירעון התחייבויותיו .היכולת לעמוד בסיכון
הנזילות כרוכה באי ודאות ביחס לאפשרות לגייס מקורות ו/או לממש נכסים ,באופן בלתי צפוי ותוך פרק
זמן קצר ,מבלי שיגרם הפסד מהותי.
החברה מיישמת מדיניות כוללת לניהול סיכון נזילות במטבע ישראלי ובמט"ח במטרה לתמוך בהשגת היעדים
העסקיים תוך הערכה והגבלה של ההפסדים שיכולים לנבוע מחשיפה לסיכוני נזילות.
מדיניות זו מושגת על-ידי קיום מעקב שוטף אחר מצב הנזילות של החברה.
מצב הנזילות של החברה נבחן על-ידי מדידת פער הנזילות בין סך הנכסים הנזילים לסך ההתחייבויות
הנזילות ,בעיקר בטווח הקצר ,וקיום האמצעים לגישור על פער זה.
במהלך שנת  2011תושלם התאמת מדיניות סיכון הנזילות לדרישות מדידה והלימות הון נדבך .II

סיכון אשראי
סיכון אשראי הינו האפשרות שלווה/צד נגדי לא יעמוד בהתחייבויותיו בהתאם לתנאים המוסכמים.
מדיניות האשראי של החברה מאושרת מדי שנה על ידי דירקטוריון החברה.
מדיניות האשראי מתייחסת לעקרונות למתן אשראי ,לסוג החשיפה בכל אחד ממגזרי הפעילות ,למגבלות החשיפה הן
כמותיות והן איכותיות ,לריכוזיות האשראי ,לתמחור ובטחונות ,לטיפול בלקוחות בקשיים ולמדרג סמכויות אשראי.
מערך ניהול האשראי מסתמך על סמכויות אשראי ברמות השונות .האחריות הכוללת לטיפול הישיר בלקוח הינה בידי
מספר גורמים שהוסמכו לכך  -וכתוצאה מכך ,משופרת היכולת לניהול סיכוני אשראי ,למעקב ולבקרה על תהליך מתן
האשראי.
החברה משקיעה באורח שוטף משאבים בהכשרת עובדיה העוסקים בקבלת החלטות ובהערכת סיכונים באשראי
ובשיפור של כלי בקרה ומערכות מידע ממוחשבות העומדים לרשותם.
כמו כן מנהלת החברה בקרה שוטפת על המגבלות הפנימיות והרגולטוריות לגודל החבות של לווה בודד וקבוצת לווים
בהתאם לדרישות הוראת ניהול בנקאי תקין  313של בנק ישראל.
ניהול סיכוני האשראי של החברה מתבסס על מספר מודלים סטטיסטיים שבאמצעותם נקבע ציון ללקוח/בית העסק.
ציון זה משמש כבסיס תומך להחלטה על :סוג האשראי ,היקף האשראי וגובה הריבית שיקבעו ללקוח/בית העסק.
המודלים עוברים בדיקות טיוב וכיול תקופתיות וקבועות בהתאם לדרישות פנימיות ורגולטוריות.

יחידת בקרת אשראי
לצורך בקרת אשראי מקבלת החברה שירותים מישראכרט ,באחריות סמנכ"ל אשראי ומימון.
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מדידה והלימות ההון
החברה מבצעת באופן שוטף הערכה להלימות ההון שלה .החל מהדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2009מציגה
החברה את הגישה הסטנדרטית לחישוב הלימות ההון ,בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין ( 201-211מדידה והלימות
הון).
ההערכה מתבצעת על-ידי סיכום ההון ומיון הנכסים על-פי שיעור הסיכון שלהם והערכה של סיכוני שוק ,בתוספת סיכון
תפעולי .הלימות ההון נקבעת על-ידי חישוב שיעור ההון מסך הנכסים כשהם משוקללים בשיעור הסיכון ,כאמור לעיל,
בתוספת סיכון השוק והסיכון התפעולי.
הנחיות באזל  IIפורסמו בחודש יולי  2006על-ידי ועדת באזל .מטרת ההנחיות היא ,בין היתר ,להגדיר דרישה להלימות
הון ,בהתייחס לסוגי הסיכונים השונים בחברה ,להקים מערכת לניהול הסיכונים ובקרתם ולהרחיב את דרישות הגילוי
במטרה לסייע לקירוב ההון הרגולטורי להון הכלכלי הנדרש לספיגת ההפסדים ולהבטחת איתנות וחוסן התאגיד.
לשם כך פרסם בנק ישראל הוראה על-פיה נדרשים התאגידים הבנקאיים ליישם את המלצות באזל  IIלראשונה בשנת
 .2009בחודש אוגוסט  2007החיל בנק ישראל לראשונה את הוראות באזל  IIגם על חברות כרטיסי האשראי .במהלך
שנת  2008פרסם בנק ישראל הוראות מפורטות יותר באשר ליישום שני הנדבכים הראשונים של באזל .II
המלצות באזל  IIמגדירות שלושה נדבכים:
 tנדבך  :Iהלימות הון מינימלית ,בהתייחס לרמת סיכוני האשראי ,סיכוני השוק והסיכונים התפעוליים.
 tנדבך  :IIהקמת מערך לניהול הסיכונים השונים ובקרתם ,לרבות מערכות תומכות ,מסמכי מדיניות לניהול
הסיכונים וכן הערכה פנימית לגבי נאותות ההון אל מול מכלול הסיכונים הכרוכים בפעילות התאגיד.
 tנדבך  :IIIדרישות גילוי במסגרת הוראות באזל .II
ביום  31בדצמבר  ,2009אימצה החברה את מסגרת העבודה למדידה והלימות ההון כפי שפורסמה על-ידי הפיקוח על
הבנקים המבוססת על הוראות באזל  .IIבמהלך תקופת הדיווח לא אירעו שינויים מהותיים לעומת הדיווחים האיכותיים
שנתנו במסגרת הנדבך השלישי להוראות באזל  IIכפי שהופיעו בדוח הדירקטוריון ליום ה 31-בדצמבר  .2010כמו כן,
מבוצעת פעילות לעמידה בתנאי הדיווח לפי הנדבך השני.
ביום  20ביוני  2010פרסם המפקח על הבנקים כי הנחיות באזל  IIאשר פורסמו ביולי  2006כהוראת שעה בדבר
"מסגרת עבודה למדידת והלימות הון" ויושמו לראשונה בדצמבר  2009הוגדרו כהוראת ניהול בנקאי תקין 201-211
בנושא "מדידה והלימות הון".
ביום  30ביוני  2010פרסם המפקח על הבנקים מכתב בנושא "מדיניות הון לתקופת ביניים" .מטרת המכתב להבהיר
את ציפיות הפיקוח על הבנקים מהתאגידים הבנקאיים בתקופות עד להתאמת הוראות להנחיות שנכללו בטיוטת מסמך
המלצות בנושא "חיזוק העמידות של הסקטור הבנקאי" .בתקופת הביניים כאמור ,יידרשו התאגידים הבנקאיים:
 tלאמץ יעד ליום  31בדצמבר  2010ליחס הון הליבה .על היעד להיקבע בשיעור שלא יפחת מ  7.5% -בניכוי כל
הניכויים הנדרשים מהון רובד .1
 tלהעביר לפיקוח על הבנקים תוכנית עבודה לעמידה ביעד זה ,עד תום חודש אוגוסט .2010
 tבהיעדר אישור מראש מהמפקח על הבנקים ,חברת כרטיסי אשראי לא תחלק דיבידנד אם אינה עומדת ביעד הנ"ל
או אם חלוקת הדיבידנד תגרום לכך שלא תעמוד ביעד.
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ביום  20במאי  2010פורסם מכתב של המפקח על הבנקים בנושא "בדיקה בנושא נאותות הדיווח לפיקוח על הלימות
ההון" על פיו מחויבים תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי להתקשר עם רואי החשבון המבקרים במכתב
התקשרות לעריכת בדיקה בנושא נאותות הדיווח לפיקוח על הלימות הון לתאריך  31בדצמבר  .2010ממצאי הביקורת
הועברו לפיקוח על הבנקים בתחילת מאי .2011
תיאבון הסיכון
דירקטוריון החברה הגדיר את תיאבון הסיכון ( )Risk appetiteואת קיבולת הסיכון ( )Risk capacityבהתאמה לאסטרטגיית
החברה ותוכניות העסקיות העתידיות .תיאבון זה משקף ומגדיר את רמת הסיכון לה החברה מוכנה להיות חשופה,
לקבל או לשאת במהלך העסקים הרגיל .תיאבון הסיכון משמש כבסיס להקצאת משאבים והון.
קיבולת הסיכון משקפת את רמת הסיכון אותה החברה לא תעבור גם בהתממשות של תרחישי קיצון .לאור האמור
לעיל ,רמת הסיכון המרבית אותה החברה נוטלת במהלך העסקים הרגיל נמוכה מקיבולת הסיכון.
הנהלת החברה אחראית על הניטור השוטף ומוודאת באמצעות הגדרת ואכיפת מגבלות סיכון הולמות ,שהחברה פועלת
במסגרת ההצהרה בדבר תיאבון וקיבולת הסיכון כפי שהוגדרו ,בין היתר באמצעות שימוש במגבלות.
יעד הלימות ההון
יעד ההון של החברה הינו רמת ההון הנאותה הנדרשת בגין הסיכונים השונים אליהם חשופה החברה כפי שזוהתה,
נאמדה והוערכה על ידי החברה .יעד זה הינו גבוה מדרישת ההון הרגולטורי המינימלי וכולל את דרישות ההון בגין סיכוני
הון רובד  ,1בתוספת הון בגין סיכוני נדבך  IIובתוספת כרית הון ,אשר תאפשר לחברה לספוג הפסדים בעת קרות
אירועי משבר (קיצון) חיצוניים ,תוך עמידה בדרישות ההון הרגולטורי המינימלי .יעד זה מביא בחשבון פעולות של הנהלת
החברה אשר נועדו להקטין את רמת הסיכון ו/או להגדיל את בסיס ההון.
להלן יעדי הלימות ההון של החברה:
יעד הון הליבה לרכיבי סיכון של החברה יהיה .7.5%
יעד ההון הכולל לרכיבי סיכון של החברה יהיה .12.5%
ניהול ההון
מטרת ניהול ההון הינה להביא לאופטימיזציה של התשואה על ההון תוך עמידה בהגדרות תיאבון הסיכון המפורטות,
ויעדי החברה כפי שהוגדרו על ידי דירקטוריון החברה ,בכפיפה להוראות הרגולטור .בהתאם לכך ,ניהול הון יבטיח:
 tבסיס 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).
 tהתייחסות להתפתחויות עתידיות בבסיס ההון ובדרישות ההון.
 tשאיפה להקצאה יעילה של הון במהלך העסקים הרגיל של החברה.
עקרונות 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 דרישות ההון בתקופת התכנית ומשמש את תהליך התכנון
האסטרטגי ,בהתייחס להתכנות והקצאת הון ליחידות.
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להלן טבלה הכוללת סקירה של הגילויים הנדרשים בהתאם לנדבך השלישי:
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			 19
הלימות הון
			 20
תחולת היישום
			 20
מבנה ההון
			 21
נכסי הסיכון ודרישת ההון
			 22
סיכון אשראי
			 23
הפחתת סיכון אשראי (הס"א)
			 23
סיכון תפעולי
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הלימות הון
 .1הון לצורך חישוב יחס הון
		
		
		
		
הון ליבה והון רובד 1
		
סך הכל הון כולל

ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
2010
2010
2011
		
במיליוני ש"ח
183
182
184
183
182
184

 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
ליום  30ביוני 2010

ליום  30ביוני 2011
			
		
יתרות
		
משוקללות
דרישת
של נכסי
הון
סיכון

ליום  31בדצמבר 2010

במיליוני ש"ח 			
יתרות 		
		
יתרות
		
משוקללות
		
משוקללות
דרישת
של נכסי
דרישת
של נכסי
הון
סיכון
הון
סיכון

8
1

91
8
90
8
92
סיכון אשראי
7
1
12
1
5
סיכון תפעולי
							
סך הכל יתרות משוקללות
9
98
9
102
9
97
של נכסי סיכון

 .3יחס ההון לרכיבי סיכון
		
		
		
יחס הון ליבה והון רובד  1לרכיבי סיכון
		
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש
		
על-ידי המפקח על הבנקים

ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
2010
2010
2011
		
באחוזים
186.7
178.4
189.7
186.7
178.4
189.7
9.0

9.0
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תחולת היישום
דרישות מדידה והלימות הון חלות על החברה .כמו כן ,החברה מאוחדת על ידי ישראכרט בע"מ ,עליה חלות גם כן
דרישות אלו.
ככלל ,דרישות ההון של החברה מבוססות על הדוחות הכספיים המאוחדים שלה ,הערוכים בהתאם להוראות ניהול
בנקאי תקין "מדידה והלימות הון" (.)201-211

מבנה ההון
להלן הרכב ההון לצורך חישוב יחס הון:
ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
		
2010
2010
2011
		
		
במיליוני ש"ח
		
					
הון ליבה והון רובד 1
1
1
1
		
הון מניות רגילות נפרע
182
181
183
עודפים		
183
182
184
		
סך הכל הון ליבה והון רובד 1
183
182
184
		
הון כולל כשיר

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ
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נכסי הסיכון ודרישת ההון
להלן נכסי הסיכון ודרישת ההון בגין סיכון אשראי וסיכון תפעולי:
ליום  31בדצמבר 2010
ליום  30ביוני 2010
במיליוני ש"ח 			
יתרות 		
		
יתרות
		
משוקללות
		
משוקללות
דרישת
של נכסי
דרישת
של נכסי
הון
סיכון
הון
סיכון

ליום  30ביוני 2011
			
		
יתרות
		
משוקללות
דרישת
של נכסי
הון
סיכון

סיכון אשראי:
8
90
8
92
תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
8
90
8
92
סך הכל סיכון אשראי
1
12
1
5
סיכון תפעולי
					
סך הכל יתרות משוקללות
9
102
9
של נכסי סיכון/דרישת ההון 97

		
		
יחס הון כולל ויחס הון של רובד 1
הון לצורך חישוב יחס ההון (במיליוני ש"ח)
יחס הון ליבה והון רובד  1לרכיבי סיכון
		
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס ההון המזערי הנדרש על ידי המפקח
		
על הבנקים נדבך 1
יחס ההון המזערי הנדרש על ידי המפקח
		
על הבנקים נדבך 2
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש על ידי
		
המפקח על הבנקים

ליום  30ביוני

8
8
1

91
91
7
		

9

98

2011

2010

ליום 31
בדצמבר 2010

184
189.7%
189.7%

182
178.4%
178.4%

183
186.7%
186.7%

8.0%

8.0%

8.0%

1.0%

1.0%

1.0%

9.0%

9.0%

9.0%
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סיכון אשראי
חשיפות אשראי
הטבלאות שלהלן מציגות את פירוט חשיפת האשראי על פי משקולות הסיכון תוך פילוח החשיפה בהתאם לצד הנגדי
(סיגמנטים) לפני ואחרי הפחתת סיכון אשראי.
להלן פירוט חשיפות סיכון האשראי ,ברוטו ,לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי:

סוג החשיפה

ליום  31בדצמבר 2010
ליום  30ביוני 2010
ליום  30ביוני 2011
במיליוני ש"ח 			
			
סה"כ
		
סה"כ
		
סה"כ
סיכון
		
סיכון
סיכון
		
אשראי
אשראי
אשראי
מאזני
אשראי
מאזני
אשראי
מאזני
אשראי

184
184

תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל חשיפות

181
1
182

184
184

181
1
182

182
1
183

182
1
183

להלן פירוט חשיפות סיכון האשראי ,ברוטו הממוצעות ,לפי סוגים עיקריים של חשיפות אשראי:

סוג החשיפה

ליום  31בדצמבר 2010
ליום  30ביוני 2010
ליום  30ביוני 2011
במיליוני ש"ח 			
			
סה"כ
		
סה"כ
		
סה"כ
סיכון
		
סיכון
סיכון
		
אשראי
אשראי
אשראי
מאזני
אשראי
מאזני
אשראי
מאזני
אשראי

תאגידים בנקאיים
נכסים אחרים
סך הכל חשיפות

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ
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1
183

181
1
182

182
1
183
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הפחתת סיכון אשראי (הס"א) )CRM) Credit Risk Mitigation -
סכומי חשיפה לפני/לאחר הפחתת סיכון אשראי המטופלים לפי הגישה הסטנדרטית
שקלול סיכון האשראי
הטבלה שלהלן מציגה את פירוט חשיפת האשראי (לאחר ניכוי הפרשה לחובות מסופקים על פי משקולות הסיכון).
לפני ואחרי הפחתת סיכון אשראי
				

			
ליום  30ביוני 2011
				
במיליוני ש"ח

		

								
		
50%
		
0%
		
דירוג
		
		
184
		
תאגידים בנקאיים לא מדורג
		
		
לא מדורג
נכסים אחרים
		
184
		
				
סך הכל

				

			
ליום  30ביוני 2010

		

				
במיליוני ש"ח

								
		
50%
		
0%
		
דירוג
		
		
181
		
תאגידים בנקאיים לא מדורג
		
		
1
לא מדורג
נכסים אחרים
		
181
		
1
				
סך הכל

				

		
חשיפת
		
אשראי
		
184
		
		
184

		
חשיפת
		
אשראי
		
181
		
1
		
182

			
ליום  31בדצמבר 2010
				
במיליוני ש"ח

		

								
		
50%
		
0%
		
דירוג
		
		
182
		
תאגידים בנקאיים לא מדורג
		
		
1
לא מדורג
נכסים אחרים
		
182
		
1
				
סך הכל

		
חשיפת
		
אשראי
		
182
		
1
		
183

סיכון תפעולי
דרישות ההון בגין הסיכון התפעולי
		
דרישת הון
		
ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
		
2010
2010
2011
		
		
במיליוני ש"ח
			
1
1
1
		
סיכון תפעולי
23

דוח הדירקטוריון

איסור הלבנת הון ומימון טרור
החקיקה בארץ בנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ,המחייבת את חברות כרטיסי האשראי היא:
 tחוק איסור הלבנת הון ,התש"ס.2000-
 tצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי ,דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור),
תשס"א.2001-
 tהוראות ניהול בנקאי תקין של בנק ישראל  -מס’  - 411מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות (הוראה זו
עודכנה לאחרונה) .ראה גם פרק "מגבלות ופיקוח על פעילות החברה" רגולציה נוספת ,סעיף .4
החברה פועלת כנדרש בתחומי הבקרה הנוגעים ללקוחות ולבתי עסק שהוגדרו כבעלי סיכון גבוה.
החברה מקיימת בקרה שוטפת ,על מנת לוודא כי בידיה הפרטים והמסמכים הנדרשים בהתאם להוראות .במקרה
פערים הם מטופלים לתיקון והשלמה.
במערכת ההדרכה בוצע עיבוי ושיפור ,העובדים ללא יוצא מן הכלל נדרשים להתעדכן באופן שוטף בנושא באמצעות
לומדה ממוחשבת .כמו כן ,נערכו הדרכות פרטניות למחלקות השונות להן נגיעה בנושא איסור הלבנת הון ומימון
טרור.
בנהלי החברה בוצעו עדכונים והרחבות על מנת שיכסו באופן מלא את כל הנושאים בהתאם לנדרש.
קצין הציות מרכז את וועדת הציות ,פורום נאמני הציות ואת צוות איסור הלבנת הון .
מועברים דיווחים שוטפים לרשות לאיסור הלבנת הון בנוגע לפעולות רגילות (על פי הוראות הצו) ובנוגע לפעולות בלתי
רגילות .בנוסף מועברים דיווחים חודשיים לבנק ישראל.

מדיניות חשבונאית בנושאים קריטיים
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על-פי כללי חשבונאות מקובלים ובהתאם להוראות המפקח על הבנקים .בעת
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 סבורה כי האומדנים וההערכות שיושמו בעת עריכת הדוחות הכספיים הינם נאותים ונעשו על-פי מיטב
ידיעתה ושיקול דעתה המקצועי נכון למועד עריכת הדוחות הכספיים.
במהלך התקופה המדווחת שונתה המדיניות החשבונאית בנושא הפרשה להפסדי אשראי .לפרטים ראה ביאור .1ד.1.
בתמצית הדוחות הכספיים.

גילוי בדבר המבקר הפנימי
פרטים בדבר הביקורת הפנימית בחברה ,ובכלל זה ,הסטנדרטים המקצועיים לפיהם פועלת הביקורת הפנימית,
והשיקולים בקביעת תוכנית העבודה השנתית והרב שנתית ,נכללו בדוח השנתי ליום  31בדצמבר  .2010בתקופת הדוח
לא חלו שינויים מהותיים בפרטים אלה.

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ
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גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה הינו האורגן המופקד על בקרת העל בחברה .במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה
על-ידי הדירקטוריון ,מועברת טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיונם של חברי הדירקטוריון מספר
ימים לפני מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות .מנכ"ל החברה סוקר את פעילותה השוטפת של החברה והשפעת
פעילות זו על תוצאותיה ומדגיש בפני חברי הדירקטוריון סוגיות מהותיות.
במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נידונים ומאושרים הדוחות הכספיים ,נסקרים על-ידי סמנכ"ל כספים ומנהלה סעיפים
עיקריים בדוחות הכספיים ,סוגיות מהותיות בדיווח הכספי ,ההערכות המהותיות והאומדנים הקריטיים שיושמו בדוחות
הכספיים ,סבירות הנתונים ,כולל ניתוח התוצאות ביחס לתוצאות התקופה המקבילה בשנה קודמת וביחס לתקציב,
ושינויים מהותיים במדיניות החשבונאית שיושמה.
בישיבה זו נוכחים נציגים של רואי החשבון המבקרים של החברה ,אשר מוסיפים את הערותיהם והארותיהם באשר
לדוחות הכספיים ובאשר לכל הבהרה הנדרשת על-ידי חברי הדירקטוריון.
כמו כן ,מוצגים לוועדת הביקורת ולדירקטוריון ליקויים משמעותיים שנמצאו בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה
הפנימית על דיווח כספי .הדוחות נחתמים על-ידי יו"ר הדירקטוריון ,מנכ"ל החברה והחשבונאית הראשית.

הערכת בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הנהלת החברה ,בשיתוף עם המנכ"ל והחשבונאית 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 הנם אפקטיביים כדי לרשום ,לעבד ,לסכם ולדווח
על המידע שהחברה נדרשת לגלות בדוח הרבעוני ,בהתאם להוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים ובמועד
שנקבע בהוראות אלו.

שינויים בבקרה הפנימית
במהלך הרבעון המסתיים ביום  30ביוני  ,2011לא 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 .נציין כי
בעקבות הוראת המפקח על הבנקים בדבר מדידה וגילוי של חובות פגומים ,סיכוני אשראי והפרשה להפסדי אשראי
החל מהרבעון הראשון של שנת  ,2011קיימת מערכת ממוחשבת המפיקה נתונים לצורך הטיפול החשבונאי ובנוסף
החברה התאימה את תהליכי העבודה וקבעה בקרות מתאימות.

		
אירית איזקסון
		
יו"ר הדירקטוריון

דב קוטלר
מנהל כללי

תל אביב 29 ,באוגוסט .2011
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דוח הדירקטוריון

הצהרה ()Certification
אני ,דב קוטלר ,מצהיר כי:
.1

סקרתי את הדוח הרבעוני של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה") לרבעון שנסתיים ביום  30ביוני 2011
(להלן"-הדוח").

.2

בהתבסס 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.

.3

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

.4

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הפנימית של החברה על דיווח כספי ( .)1וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בחברה ,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 בטחון 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 זה שהשפיע באופן מהותי,
או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן

.5

אני 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.

()1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
( )1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר “דוח הדירקטוריון".
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דב קוטלר
מנהל כללי

ולבקרה

דין וחשבון ליום  30ביוני 2011

הצהרה ()Certification
אני ,סיגל ברמק ,מצהירה כי:
.1

סקרתי את הדוח הרבעוני של יורופיי (יורוקרד) בע"מ (להלן"-החברה") לרבעון שנסתיים ביום  30ביוני 2011
(להלן"-הדוח").

.2

בהתבסס 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.

.3

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

.4

ולבקרה

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי
הפנימית של החברה על דיווח כספי ( .)1וכן:
(א) קבענו בקרות ונהלים כאלה ,או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה ,המיועדים להבטיח
שמידע מהותי המתייחס לחברה ,מובא לידיעתנו על-ידי אחרים בחברה ,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 בטחון 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 זה שהשפיע באופן מהותי,
או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ,על הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי; וכן

.5

אני 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.

()1

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על-פי כל דין.
( )1כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר “דוח הדירקטוריון".

סיגל ברמק
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זיו האפט

סומ ך חייקין

HAFT

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 המאזן הביניים התמציתי ליום  30ביוני 2011
ואת הדוחות ביניים התמציתיים על רווח והפסד ,השינויים בהון לתקופות של שישה ושלושה חודשים שנסתיימו באותו
תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלו 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 הוראות 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 הבחינות
המהותיות ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ( )ISRAELI GAAPלדיווח כספי לתקופות ביניים ובהתאם
להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו.

זיו האפט
רואי חשבון

סומך חייקין 								
רואי חשבון 								

תל אביב 29 ,באוגוסט 2011

סומך חייקין ,שותפות ישראלית וחברה ברשת  KPMGשל פירמות
עצמאיות המאוגדות בKPMG International Cooperative-
(" )"KPMG Internationalישות שוויצרית

33

זיו האפט

HAFT

ZIV

זיו האפט
הינה חברה ב BDO -

ZIV

דין וחשבון ליום  30ביוני 2011

תמצית מאזנים ביניים
סכומים מדווחים
במיליוני ש"ח
		
			
			

ליום  30ביוני
2010
2011
בלתי מבוקר

ביאור

נכסים
			
נכסים אחרים
סך כל הנכסים 			

184
184

התחייבויות
התחייבויות אחרות			

*-

התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
			
הון
			
סך כל ההתחייבויות וההון

3

182
182

-

ליום  31בדצמבר
		 2010
מבוקר 		
		 183
		 183

-

		

					
		 183
182
184
		 183
182
184

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

דב קוטלר
אירית איזקסון
		
מנהל כללי
יו"ר הדירקטוריון
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סיגל ברמק
מנהלת המחלקה לחשבות וכספים
חשבונאית ראשית

תמצית דוחות כספיים ביניים

דין וחשבון ליום  30ביוני 2011

תמצית דוחות רווח והפסד ביניים
סכומים מדווחים
במיליוני ש"ח
						
לשישה חודשים
לשלושה חודשים
		
שנסתיימו
שנסתיימו
		
ביום  30ביוני
ביום  30ביוני
		
2010
2011
2010
2011
		
בלתי מבוקר
בלתי מבוקר
		
הוצאות תפעוליות ,נטו,
()2
()2
()1
()1
על-פי הסכם עם ישראכרט בע"מ
2
3
1
2
		
רווח מפעילות מימון

לשנה
שנסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2010
מבוקר
()4
4

רווח (הפסד) מפעולות רגילות לפני מיסים

1

()*-

1

()*-

()*-

הוצאות מיסים על הרווח מפעולות רגילות

*-

1

*-

1

*-

רווח (הפסד) נקי		

1

()1

1

()1

()*-

							
רווח (הפסד) נקי בסיסי ומדולל
()*-
()2
2
()2
2
		
למניה רגילה (בש"ח)

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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תמצית דוחות כספיים ביניים

דין וחשבון ליום  30ביוני 2011

תמצית דוחות ביניים על השינויים בהון
סכומים מדווחים
במיליוני ש"ח
		
		
		
יתרה ליום  31במרץ ( 2011בלתי מבוקר)
רווח נקי בתקופה 		
יתרה ליום  30ביוני ( 2011בלתי מבוקר)

הון
מניות
נפרע
1
1

פרמיה
על
מניות
**-

סך הכל			
סך הכל
		
הון נפרע
הון
עודפים
ופרמיה
183
182
1
1
1
184
183
1

יתרה ליום  31במרץ ( 2010בלתי מבוקר)
הפסד בתקופה 		
יתרה ליום  30ביוני ( 2010בלתי מבוקר)

1
1

**-

1
1

182
()1
181

183
()1
182

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2010מבוקר)
רווח נקי בתקופה 		
יתרה ליום  30ביוני ( 2011בלתי מבוקר)

1
1

**-

1
1

182
1
183

183
1
184

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2009מבוקר)
הפסד בתקופה 		
יתרה ליום  30ביוני ( 2010בלתי מבוקר)

1
1

**-

1
1

182
()1
181

183
()1
182

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2009מבוקר)
		
הפסד בשנה
יתרה ליום  31בדצמבר ( 2010מבוקר)

1
1

**-

1
1

182
()*-
182

183
()*-
183

* סכום הנמוך מ 0.5-מיליון ש"ח.
הביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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ביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית
א .כללי
.1

יורופיי (יורוקרד) ישראל בע"מ (להלן" :החברה") הינה תאגיד שהתאגד בישראל .תמצית הדוחות הכספיים
הרבעוניים ערוכים בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו בדבר עריכת דוח כספי רבעוני של תאגיד
בנקאי וחברת כרטיסי אשראי ,בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל ( )ISRAELI GAAPלדיווח כספי
לתקופות ביניים ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים .יש לקרוא אותם ביחד עם
הדוחות הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ( 2010להלן" :הדוחות השנתיים").

.2

המדיניות החשבונאית של החברה בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה ,הינה המדיניות שיושמה בדוחות
השנתיים ,למעט המפורט בסעיף ד .להלן.

.3

תמצית הדוחות הכספיים הרבעוניים אושרה לפרסום ע"י דירקטוריון החברה ביום  29באוגוסט .2011

ב .עקרונות הדיווח הכספי
תמצית דוחות כספיים אלה הוכנה באופן המפורט להלן:
 tבנושאים שבליבת העסק הבנקאי  -הטיפול החשבונאי הינו בהתאם להוראות המפקח על הבנקים והנחיותיו
ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בבנקים בארה"ב אשר אומצו במסגרת הוראות הדיווח לציבור של המפקח
על הבנקים.
 tבנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  -הטיפול החשבונאי הינו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל
ובהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSמסוימים ופרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי
בינלאומי ( )IFRICהמתייחסות אליהם .התקינה הבינלאומית מיושמת על פי העקרונות המפורטים להלן:
במקרים שבהם עולה סוגיה מהותית אשר אינה מקבלת מענה בתקנים הבינלאומיים או בהוראות היישום של
המפקח ,החברה מטפלת בסוגיה בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בבנקים בארה"ב שחלים ספציפית
על נושאים אלו;
במקרים בהם לא קיימת התייחסות ספציפית בתקנים או בפרשנויות לנושאים מהותיים או שקיימות מספר
חלופות לטיפול בנושא מהותי ,החברה פועלת לפי הנחיות יישום ספציפיות שנקבעו על ידי המפקח;
במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי אחר שאומץ בהוראות הדיווח לציבור,
החברה פועלת בהתאם להוראות התקן הבינלאומי;
במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה לתקן בינלאומי שלא אומץ בהוראות הדיווח לציבור,
החברה פועלת בהתאם להוראות הדיווח ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל;
במקומות בהם בתקן בינלאומי שאומץ קיימת הפניה להגדרה של מונח שמוגדר בהוראות הדיווח לציבור,
תבוא הפניה להגדרה בהוראות במקום ההפניה המקורית.
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ְביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג .יישום לראשונה של תקני חשבונאות ,עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על
הבנקים
החל מיום  1בינואר  2011מיישמת החברה תקנים חשבונאיים והוראות המפורטים להלן:
.1
.2
.3

הוראות הפיקוח על הבנקים בנושא "מדידה וגילוי של חובות פגומים ,סיכון אשראי ,והפרשה להפסדי אשראי";
תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSמסוימים והפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי
( )IFRICשמתייחסות ליישום תקנים אלו;
הנחיות הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים.

להלן תיאור מהות השינויים שננקטו במדיניות החשבונאית בתמצית דוחות כספיים רבעוניים אלה:
 .1ההוראה בנושא מדידה וגילוי של חובות פגומים ,סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי
בהתאם להוראה של המפקח על הבנקים בנושא המדידה והגילוי של חובות פגומים ,סיכון אשראי והפרשה להפסדי
אשראי החברה נדרשת ,החל מיום  1בינואר  ,2011ליישם את תקני חשבונאות אמריקאיים ( )ASC 310ועמדות של
רשויות הפיקוח על הבנקים בארה“ב ושל הרשות לניירות ערך בארה“ב ,כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור.
ליישום ההוראה לראשונה לא הייתה השפעה על יתרת העודפים.
 .2תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSמסוימים בנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי
כפי שצוין ,בתמצית דוחות רבעוניים אלו יושמו לראשונה תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSבנושאים המפורטים להלן
והפרשנויות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ( )IFRICשמתייחסות ליישומם:
,IFRS 2 −
		 תשלום מבוסס מניות;
 ,)2008( IFRS 3 −צירופי עסקים;
,IFRS 5 −
		 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו;
 		,IAS 8 −מדיניות חשבונאית ,שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות;
 		,IAS 10 −אירועים לאחר תקופת הדיווח;
 		,IAS 16 −רכוש קבוע;
 		,IAS 17 −חכירות;
 		,IAS 20 −הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי;
 		,IAS 21 −השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ;
 ,)2008( IAS 27 −דוחות כספיים מאוחדים ונפרדים;
 		,IAS 28 −השקעות בחברות כלולות;
 		,IAS 29 −דיווח כספי בכלכלות היפר-אינפלציוניות;
 		,IAS 31 −זכויות בעסקאות משותפות;
 		,IAS 33 −רווח למניה;
 		,IAS 34 −דיווח כספי לתקופות ביניים;
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ְביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג .יישום לראשונה של תקני חשבונאות ,עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים
(המשך)
		,IAS 36 −
		,IAS 38 −
		,IAS 40 −

ירידת ערך נכסים;
נכסים בלתי מוחשיים;
נדל“ן להשקעה.

לא נוצרה השפעה מהותית מיישום לראשונה של התקנים הבינלאומיים אשר תחילתם הינה מיום  1בינואר  2011על
הדוחות הכספיים.
 ,IAS 21השפעת השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של החברה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי
העסקאות .נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער
החליפין שבתוקף לאותו יום .הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינו ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע
הפעילות לתחילת השנה ,כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך התקופה ,לבין העלות המופחתת
במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף התקופה.
נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן ,מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער
החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן .הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים ברווח והפסד,
פרט להפרשים הנובעים מתרגום למטבע הפעילות של מכשירים פיננסיים הוניים לא כספיים המסווגים כזמינים
למכירה.
ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית.
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ְביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ג .יישום לראשונה של תקני חשבונאות ,עדכוני תקינה חשבונאית והוראות הפיקוח על הבנקים
(המשך)
 .3הנחיות והבהרות בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות עובדים
ביום  27במרץ  2011פורסמו הנחיות של הפיקוח על הבנקים בדבר חיזוק הבקרה הפנימית על דיווח כספי בנושא זכויות
עובדים .ההנחיות קובעות מספר הבהרות בנוגע להערכת התחייבות בגין זכויות עובדים והנחיות בדבר בקרה פנימית
על תהליך הדיווח הכספי בנושא זכויות עובדים תוך דרישה לשיתוף אקטואר מוסמך ,זיהוי ומיון התחייבויות בגין זכויות
עובדים ,קיום בקרות פנימיות לצורך הסתמכות על הערכת האקטואר ותיקופה וכן דרישות גילוי מסוימות.
בנוסף ,לפי החוזר ,תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי שצופים כי ישולמו לקבוצת עובדים הטבות מעבר לתנאים
החוזיים ,יביאו בחשבון את שיעור העובדים שצפויים לעזוב (לרבות עובדים שצפויים לפרוש במסגרת תוכניות פרישה
מרצון או בעת קבלת תנאים מועדפים אחרים) ואת ההטבות שהם צפויים לקבל בעת עזיבתם .ההתחייבות בגין תשלום
פיצויי פיטורין לקבוצת העובדים תוצג בדוח הכספי בסכום הגבוה מבין סכום ההתחייבויות שיחושב על בסיס אקטוארי,
המביא בחשבון את העלות הנוספת שצפוי שתיגרם לתאגיד הבנקאי או לחברת כרטיסי אשראי בגין מתן הטבות כאמור,
לבין סכום ההתחייבויות שמחושב כמכפלת השכר החודשי של העובד במספר שנות הוותק שלו כנדרש בגילוי דעת 20
של לשכת רואי חשבון.
ביום  23במאי  2011פורסם מכתב בדבר יישום לראשונה של הנחיות לגבי מדידת הטבות צפויות מעבר לתנאים
החוזיים ,אשר קובע כי יישום ההנחיות האמורות יבוצע לראשונה ברבעון השני של שנת .2011
ההנחיות הכלולות בחוזר יושמו החל מהדוחות הכספיים לתקופות שלאחר ה 1-באפריל .2011
ליישום ההוראה לראשונה לא הייתה השפעה על יתרת העודפים.
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ְביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד .תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם
.1

בחודש דצמבר  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות  ,23הטיפול החשבונאי
בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה .התקן מחליף את תקנות ניירות ערך (הצגת פעולות בין תאגיד לבין
בעל שליטה בו בדוחות הכספיים) ,התשנ“ו ,1996-כפי שאומצו בהוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים.
התקן קובע כי נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין הישות לבין בעל השליטה בה יימדדו במועד העסקה
לפי שווי הוגן וההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנזקפה בעסקה ייזקף להון העצמי .הפרש בחובה מהווה
במהותו דיבידנד ולכן מקטין את יתרת העודפים .הפרש בזכות מהווה במהותו השקעת בעלים ולכן יוצג בסעיף
נפרד בהון העצמי שייקרא "קרן הון מעסקה בין ישות לבין בעל השליטה בה“.
התקן דן בשלוש סוגיות הנוגעות לעסקאות בין ישות לבין בעל השליטה בה ,כדלקמן )1( :העברת נכס לישות מבעל
השליטה ,או לחילופין ,העברת נכס מהישות לבעל השליטה; ( )2נטילת התחייבות של הישות כלפי צד שלישי,
במלואה או בחלקה ,על ידי בעל השליטה ,שיפוי הישות על ידי בעל השליטה בה בגין הוצאה ,וויתור בעל השליטה
לישות על חוב שמגיע לו מהישות ,במלואו או בחלקו; ו )3(-הלוואות שניתנו לבעל השליטה או הלוואות שהתקבלו
מבעל השליטה .כמו כן ,קובע התקן את הגילוי שיש לתת בדוחות הכספיים בנוגע לעסקאות בין הישות לבין בעל
השליטה בה במהלך התקופה.
בחודש מאי  2008הופץ מכתב על ידי המפקח על הבנקים בו צוין כי נערכת בחינה מחודשת של הכללים שיחולו
על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי לגבי הטיפול בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה .על פי
המכתב ,בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבוע כי על עסקאות בין תאגיד בנקאי או חברת כרטיסי אשראי לבין בעל
שליטה בהם ועל עסקאות בין תאגיד בנקאי לבין חברה בשליטתו יחולו הכללים הבאים:
 −תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים;
 −בהיעדר התייחסות ספציפית בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ,ייושמו כללי החשבונאות המקובלים בארה“ב
החלים על תאגידים בנקאיים בארה“ב ,בתנאי שהם לא סותרים את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים;
 −בהיעדר התייחסות בכללי החשבונאות המקובלים בארה“ב יש ליישם את הכללים בתקן  ,23בתנאי שאינם סותרים
את תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים וגם את הכללים המקובלים בארה“ב כאמור לעיל.
למועד פרסום הדוחות טרם פורסמה הוראה סופית של המפקח על הבנקים בנוגע לאימוץ כללים ספציפיים בנושא
ובנוגע לאופן יישומם לראשונה.

.2

בחודש יולי  2006פרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות את תקן חשבונאות מספר  ,29אימוץ תקני
דיווח כספי בינלאומיים .התקן קובע כי ישויות הכפופות לחוק ניירות ערך ,התשכ“ח 1968-ומחויבות לדווח על
פי תקנותיו של חוק זה ,יערכו את דוחותיהן הכספיים לפי תקני  IFRSלתקופות המתחילות החל מיום  1בינואר
 .2008האמור לא חל על תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי שדוחותיהם הכספיים ערוכים לפי הוראות
המפקח על הבנקים והנחיותיו.
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ְביאור  - 1עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ד .תקני חשבונאות חדשים והוראות חדשות של המפקח על הבנקים בתקופה שלפני יישומם
(המשך)
בחודש יוני  2009פרסם הפיקוח על הבנקים מכתב בנושא דיווח של תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי
בישראל לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSאשר קובע את אופן האימוץ הצפוי של תקני דיווח כספי
בינלאומיים ( )IFRSעל ידי תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי .בהתאם לחוזר ,תאריך היעד לדיווח של
תאגידים בנקאיים וחברות כרטיסי אשראי בהתאם לתקני ה IFRS-הינו:
 tבנושאים שאינם בליבת העסק הבנקאי  -ביום  1בינואר  .2011יחד עם זאת ,תקני  IFRSבנושאים המפורטים
להלן טרם נכנסו לתוקף והם יאומצו בהתאם להנחיות הפיקוח על הבנקים לכשיפורסמו בנוגע לעיתוי ואופן
יישומם לראשונה:
,IAS 7
דוחות תזרים מזומנים;
,IAS 12
מסים על ההכנסה;
,IAS 19
הטבות עובד;
,IAS 23
עלויות אשראי;
,IAS 24
גילויים בהקשר לצד קשור.
 tבנושאים בליבת העסק הבנקאי  -החל מיום  1בינואר  ,2013כאשר בכוונת הפיקוח על הבנקים לקבל במהלך
שנת  2011החלטה סופית בנושא זה .ההחלטה הסופית תיקבע בהתחשב בלוח הזמנים שייקבע בארה“ב
ובהתקדמות תהליך ההתכנסות בין גופי התקינה הבינלאומית והאמריקאית.
בחוזר הובהר כי לאחר השלמת הליך התאמת ההוראות לתקנים הבינלאומיים תיוותר סמכותו של הפיקוח על
הבנקים לקבוע הבהרות מחייבות לגבי אופן ישום הדרישות בתקנים הבינלאומיים ,וכן לקבוע הוראות נוספות
במקרים שבהם הדבר מתחייב לנוכח דרישות רשויות פיקוח במדינות מפותחות בעולם או בנושאים שלגביהם
לא קיימת התייחסות בתקנים הבינלאומיים .בנוסף ,הפיקוח על הבנקים ישמור על סמכותו לקבוע דרישות גילוי
ודיווח.
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ביאור  - 2הלימות ההון לפי הוראות המפקח על הבנקים
סכומים מדווחים
 .1הון לצורך חישוב יחס הון
		
		
		
		
		
הון ליבה והון רובד 1
		
סך הכל הון כולל

ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
2010
2010
2011
מבוקר
		
בלתי מבוקר
		
במיליוני ש"ח
183
182
184
183
182
184

 .2יתרות משוקללות של נכסי סיכון
ליום  30ביוני 2011

		

ליום  30ביוני 2010

		
בלתי מבוקר

			
		
יתרות
		
משוקללות
דרישת
של נכסי
הון
סיכון

ליום  31בדצמבר 2010

מבוקר

במיליוני ש"ח 			
יתרות 		
		
יתרות
		
משוקללות
		
משוקללות
דרישת
של נכסי
דרישת
של נכסי
הון
סיכון
הון
סיכון

8
1

91
8
90
8
92
סיכון אשראי
7
1
12
1
5
סיכון תפעולי
							
סך הכל יתרות משוקללות
9
98
9
102
9
97
של נכסי סיכון

 .3יחס ההון לרכיבי סיכון
		
		
		
יחס הון ליבה ויחס הון רובד  1לרכיבי סיכון
		
יחס ההון הכולל לרכיבי סיכון
יחס ההון הכולל המזערי הנדרש
		
על-ידי המפקח על הבנקים

ליום  31בדצמבר
ליום  30ביוני
2010
2010
2011
		
באחוזים
186.7
178.4
189.7
186.7
178.4
189.7
9.0

9.0

9.0

יעד הלימות ההון
הלימות הון מחושבת בהתאם להוראות ניהול בנקאי תקין מספר  201-211בדבר "מדידה והלימות הון" .על פי החלטת
הדירקטוריון מיום  28בפברואר  2011הוחלט שיעד יחס הון ליבה של החברה יעמוד על שיעור שלא יפחת מ7.5%-
ויעד יחס ההון הכולל של החברה לא יפחת מ ,12.5%-בתוקף החל מהרבעון הראשון של שנת .2011
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ביאור  - 3התחייבויות תלויות והתקשרויות מיוחדות
א .הגבלים עסקיים
עיקר פעילותה של החברה מבוצע עבור החברה ובשמה על-ידי ישראכרט בתחום הסליקה ,פעילות זו כוללת סליקה של
עסקאות שנעשו בבתי עסק בישראל במטבע חוץ בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל .ישראכרט סולקת עבור עצמה
עסקאות שנעשו בבתי עסק בישראל בכרטיסי מסטרקארד וישראכרט שהונפקו בישראל ,ועסקאות שנעשו בישראל
במטבע ישראלי בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל.
מדיווחים של ישראכרט ושל בנק הפועלים עולה ,בין היתר ,כי בחודש מאי  2005הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים
על ישראכרט כבעלת מונופולין בסליקת כרטיסי החיוב "ישראכרט" ו"מסטרקארד"  -הכרזה עליה עררה ישראכרט;
הממונה מסר לישראכרט טיוטת הוראות למונופולין ,עליה השיגה ישראכרט; באוקטובר  2006הגישו ישראכרט ובנק
הפועלים ,ביחד עם חברות כרטיסי אשראי אחרות (לא כולל החברה) ובנקים אחרים ,בקשה לבית הדין להגבלים עסקיים
לאישור הסדר כובל בתנאים שגובשו והוסכמו עם הממונה על ההגבלים העסקיים  -בקשה שבית הדין נתן בה מספר
היתרים זמניים להסדר כאשר ההיתר הזמני כיום הינו בתוקף עד ליום  31בדצמבר  2011ובלבד ששיעור העמלה
הצולבת הממוצעת לא יעלה על  0.875%החל מיום  1בנובמבר  .2011ההסדר האמור כולל ,בין היתר ,קביעת עמלה
צולבת (עמלה המשולמת על-ידי סולקים של עסקאות בכרטיסי אשראי למנפיקים של כרטיסי אשראי).
בחודש יוני  2007החל לפעול ממשק טכני משותף לחברות כרטיסי האשראי ישראכרט ,אמינית ,לאומי קארד וכ.א.ל,
לסליקת עסקאות שנעשו בישראל בכרטיסי ויזה ומסטרקארד שהונפקו בישראל .הרחבת הפעילות של חברות נוספות
בסליקת עסקאות שנעשו בישראל בכרטיסי מסטרקארד עלולה להשפיע על פעילות החברה ולפגוע בהכנסותיה ,על אף
שפעילותה מתמקדת בסליקת עסקאות בכרטיסי מסטרקארד שהונפקו בחו"ל.
על אף שהחברה אינה קשורה במישרין בתהליכים האמורים לעיל ,החברה מעריכה כי הללו ,או חלק מהם ,עלולים
להשפיע על פעילותה ולפגוע בהכנסותיה ,על אף שפעילותה מתמקדת בסליקת עסקאות בכרטיסי מסטרקארד
שהונפקו בחו"ל.

ב .הליכים משפטיים ותלויות
.1

כנגד החברה הוגשו מספר תביעות משפטיות הנובעות ממהלך עסקיה הרגיל ,בסכומים שאינם מהותיים .להערכת
החברה ,בהתבסס על יועציה המשפטיים ,סיכויי טענות התובעים להתקבל הינם נמוכים ולפיכך לא נערכה כל
הפרשה בגינן.

.2

בחודש יולי  2010הגישה החברה ערעור על שומת מס הכנסה משנת  .2006המחלוקת בין החברה לבין רשות
המיסים בעניין שומת שנת  2006הינה לגבי מכירת מניות  .MCלדעת החברה יש להתייחס למכירה כאל אירוע
המחייב במס רווחי הון ולא כאירוע של פדיון מניות ,אשר עליו מושת שיעור מס שונה .החברה ערערה על השומה.
לדעת יועציה המשפטיים סיכויי הזכייה הינם גבוהים מאפשרי.
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