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משפטיתהבהרה

2

אודותהנתוניםמלואאתממצהואינהוהנוחותהתמצותלשםנועדהשלההמאוחדותוהחברות"(החברה)"מ"בעישראכרטאודותזומצגת
בתמצית,2018לשנתהחברהשלפרופורמההשנתייםהכספייםבדוחות,לוובתיקוןהחברהבתשקיףבעיוןהצורךאתאו/וופעילותההחברה

לקוראהויש"(הדוחות)"החברהשלהשוטפיםובדיווחיה,2019לשנתוהשלישיהשני,הראשוןלרבעוניםהחברהשלבינייםהכספייםהדוחות
.בדוחותמאשרשונהבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםשיכלוליכולזובמצגתהנכללהמידע.הדוחותעםיחד

שלדעתלשיקולתחליףאודעתחוותאוהמלצהמהווהאינובהוהאמורהחברהשלערךניירותשללרכישההזמנהאוהצעהמהווהאינההמצגת
.המשקיע

.1968-ח"התשכערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהמהווים,עתידייםלאירועיםהמתייחסיםאחרומידעהערכותכוללתזומצגת
בנוגעמידע,היתרבין,כוללעתידפניצופהמידע.שנצפהמכפימהותיתשונהבאופןלהתממשאו,חלקואוכולו,להתממששלאעשויכאמורמידע

.הוןומשאבינזילות,רווחיות,עתידיותפעולות,הצמיחהופוטנציאלבשוקהחברהמצב,עסקיותלאסטרטגיות

ועובדותהחברהעסקישלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותבסיסעל,החברהשלהסובייקטיביתהערכתהעלמבוססעתידפניצופהמידע
בין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.זומצגתהכנתבמועדלחברהשידועיםכפיהכל,כלכלייםמאקרוונתונים

פעילותעלהמשפיעיםהחיצונייםובגורמיםהשוקבתנאי,הכלליתבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתר
אשראירועיםבאלהוכיוצאהמימוןבתנאישינוי,כלכלייםשינויים,טכנולוגייםפיתוחים,התחרותבתנאישינוי,רגולטורייםשינוייםלרבות,החברה

.החברהבשליטתמצוייםאינםואשרמראשלהערכהניתניםאינם

.זומצגתעריכתמועדלאחרשיחולונסיבותאו/ואירועיםשישקפומנתעלכאמורמידעאוהערכהכללשנותאו/ולעדכןמתחייבתאינההחברה

2



המובילה והגדולה בישראל  כרטיסי האשראי קבוצת 

בבורסה בתל אביבחברת כרטיסי האשראי היחידה הנסחרת

-קבוצת ישראכרט 

בעלת פרופיל  
פיננסי איתן

235
Q3–רווח נקי ח"שמיליון    83

נקירווח ח "מיליון ש
2019תשעה חודשים  

ח"שמיליארד  25.6-כ
מאזן  סך 

ח"שמיליארד  2.4-כ
המיוחס לבעלי המניותהון 

פעילות מגוונת  
ומפוקחת

תיק המותגים הרחב בענף

בלעדי

י בנק ישראל"מפוקחת ע

:פעילות עיקרייםמגזרי  3
מימון| סליקה | הנפקה 

האשראיקבוצת כרטיסי 
בישראלהגדולה 

3.2-כ
מחזיקי כרטיסמיליון

פעילים  כרטיסים מיליון
4-כ

47%-כ
נתח שוק במחזורים

3

*

30.06.2019נכון ליום נתח השוק , 30.09.2019למעט נתון נתח השוק כלל הנתונים הינם ליום *   
ההיפרדותהשפעת מענק בנטרול ** 

**
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2019Q3- עלמבט

4

(₪במיליארדי )לאנשים פרטיים  אשראי צמיחה ביתרת 

שאינו בערבות בנקיםאשראי *    
בהןחלקו של הבנק ובהתאם , כהכנסות בדוחות הכספיים( 2019בפברואר 1-החל מה)עמלות מסוימות מלקוחות הבנק אינן מוצגות ממועד ההסדר , ליישום חוק שטרום והסדר בנק הפועלים המעודכןבהמשך **  

.יודגש כי המספרים לעיל הינם בברוטו טרום הצגה כאמור(. הצגה בנטו)הכספיים אינו מוצג במסגרת הוצאות התשלומים לבנקים בדוחות 
בנטרול השפעת מענק ההיפרדות  ***

, רבעוןיתרה לסוף סך 3.6-כ
.2018בהשוואה לסוף שנת 23%-כשל צמיחה 

1-12.8%יחס הון רובד 13.8%יחס הון כולל 

הון איתניםיחסי הלימות 

**( ₪במיליוני )ההכנסות ברוטו סך 

2019 Q3 646-1,842-1-9/2019

(₪במיליוני )נקירווח 

2019 Q3 83-***

סך המאזן25.6

מאוחדישראכרט (  ח"במיליארדי ש)והון עצמי מאזן 

המניותהמיוחס לבעלי הון 2.4

(₪במיליארדי )כולל   הנפקה צמיחה במחזור 

125.2-1-9/2019 2019 Q3 44.7-
8%-גידול של כ9%-גידול של כ

*

235-1-9/2019
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אירועים
עיקריים

5

2019Q3- ח"בתקופת הדונקודות מרכזיות
אשתקדהמקביל לעומת הרבעון 9%-צמח בכ2019מחזור העסקאות בכרטיסי אשראי ברבעון השלישי של שנת •

מתחילת השנה23%-כומציגה גידול ביתרת אשראי זה בהיקף של , הקבוצה המשיכה לצמוח בתחום האשראי לאנשים פרטיים•

לקבוצה להתמודד בסביבה התחרותית אפשרו ביחד עם הצמיחה בפעילות המימון , הצמיחה במחזורי פעילות התשלומים, לאסטרטגיית הקבוצהבהתאם •

וכן שינוי מבנה ההון והחוב  , בגין חלק מהמותגים עם ההפרדהלבנק הפועלים עדכון היקף התשלום , המתגברת עם השפעות הירידה בשיעור העמלה הצולבת

החברהשל 

, והשלימה רווח נקי לתשעה חודשים, ח ברבעון המקביל אשתקד"מיליון ש92-ח לעומת כ"מיליון ש83-של כ, נקיבהתאם השיגה הקבוצה ברבעון רווח •

מקבילהח בתקופה "מיליון ש250-לעומת כ, ח"שמיליון 235-כשל , מענק ההיפרדותבנטרול 

לעומת תקופות מקבילות  , בהתאמה( בנטרול מענק ההפרדה)11.8%-וכ15.1%-לכלרבעון ולתקופה שהסתכמו הקבוצה מציגה שיפור בתשואה להון •

אשתקד

ח  "מיליארד ש44.7-בכהסתכם שלישי הברבעון סך מחזור ההנפקה של הקבוצה •

ח    "מיליארד ש3.6-לכיתרות האשראי לאנשים פרטים הסתכמו •

מגידול  , ל"וצמיחה במחזורי עסקאות חומגידול בהיקפי הפעילות של הקבוצה בארץ הושפעו בעיקר 2019התפעול ברבעון השלישי של שנת הוצאות •

"  חוק כבל"לתוקף של הוראות כניסה , (בעיקר בעקבות שינוי הגדרות מחזורי הפעילות וגידול בהיקפי העסקאות וכמותן)בתשלומים לארגונים הבינלאומיים 

בהתאם להסכם הקיבוצי וכן השפעת קיטון ברבעון של היוון שכר אנשי , בין היתר, גידול בהוצאות שכר שוטפות, (מענה אנושי מקצועי במוקדי שירות טלפוני)

להשקעותתוכנה 

הגידול  , ח בתקופה המקבילה אשתקד"מיליון ש42-לכבהשוואה , ח"מיליון ש51-בכ2019בגין הפסדי אשראי הסתכמו ברבעון השלישי של שנת הוצאות •

בתשניתנים בחברת אשראיםפרטניות באשראי המסחרי בעיקר בגין וכן מהפרשות , הקבוצהלאנשים פרטיים של מצמיחה ביתרות האשראי נובע בעיקר 
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Q3 2019- (ח"מיליוני ש)נתונים פיננסים עיקריים

6

(הנפקה וסליקה)מכרטיסי אשראי : הכנסות

מוצגובהתאם חלקו של הבנק בהן אינו , כהכנסות(  2019בפברואר 1-החל מה)עמלות מסוימות מלקוחות הבנק אינן מוצגות ממועד ההסדר , ליישום חוק שטרום והסדר בנק הפועלים המעודכןבהמשך *  
טרום ההפרדה2018** 

כ הכנסות"סה

460

617

Q3 2018 Q3 2019

588

58*

80
97

Q3 2018 Q3 2019

נטו, הכנסות ריבית
92

83

Q3 2018 Q3 2019

רווח נקי

58*

550

666

666

66

646
539

Q3 2018 Q3 2019

492

**



148*

(ח"מיליוני ש)**בנטרול מענק ההיפרדותנתונים פיננסים עיקריים 1-9/2019

7

(הנפקה וסליקה)מכרטיסי אשראי : הכנסות

ובהתאם חלקו של הבנק בהן אינו מוצג, כהכנסות(  2019בפברואר 1-החל מה)עמלות מסוימות מלקוחות הבנק אינן מוצגות ממועד ההסדר , ליישום חוק שטרום והסדר בנק הפועלים המעודכןבהמשך *    
ח לאחר מס בגין מענק היפרדות לעובדים"מיליון ש52השפעה חד פעמית בסך בנטרול **  

טרום ההפרדה2018שנת  *** 

כ הכנסות"סה

148*1,753

1-9/2018 1-9/2019

1,842

1,694

228
273

1-9/2018 1-9/2019

נטו, הכנסות ריבית

506

***250 235

1-9/2018 1-9/2019

רווח נקי

7

1,523 

1-9/2018 1-9/2019

1,556

1,408



עסקאותמחזור 
(ח"שמיליארדי )מחזור עסקאות של קבוצת ישראכרט 

2019Q3-מחוללים עסקיים 

8
הקבוצה דוחות כספיים של : מקור

44.7
41.0

37.1

18%

82%

Q3-2019 

חוץ בנקאיים בנקאיים

31.0
34.1

36.6

Q3 2017 Q3 2018 Q3 2019

בנקאיים

6.1 6.9 8.1

Q3 2017 Q3 2018 Q3 2019

בנקאייםחוץ

31.0 34.1 36.6

6.1
6.9

8.1

Q3 2017 Q3 2018 Q3 2019

כ"סה

בנקאיים חוץ בנקאיים

8



עסקאותמחזור 
(ח"שמיליארדי )מחזור עסקאות של קבוצת ישראכרט 

18%

82%
חוץ בנקאיים בנקאיים

1-9/2019-מחוללים עסקיים 

הקבוצהדוחות כספיים של : מקור9

125.2
115.7

107.3

89.7

96.5

103.2

1-9/2017 1-9/2018 1-9/2019

בנקאיים

17.6
19.2

22.0

1-9/2017 1-9/2018 1-9/2019

בנקאייםחוץ

89.7 96.5 103.2

17.6
19.2

22.0

1-9/2017 1-9/2018 1-9/2019
בנקאיים חוץ בנקאיים

כ"סה



אשראי  יתרת 
(ח"במיליוני ש)

מגמת צמיחההמשך –לאנשים פרטיים אשראי 

10
אשראי שאינו בערבות בנקים*   
(ללא קניות)₪ מיליון 300אשראי לרכב בהיקף הנמוך מסך של כולל ** 

שיעור הריבית השנתית הממוצעת על יתרת תיק האשראי לאנשים 

8.9%–30/09/2019פרטיים ליום 

CAGR
22.2 %

*

**

3,643 

2,705 

2,339 

1,997 

30.09.201930.09.201830.09.201730.09.2016

10



13.5%

הדירקטוריוןולהחלטתדיןכללהוראותבכפוף,השנתיהנקימהרווח20%עדשלבשיעורדיבידנדחלוקתמדיניותלחברה
דיבידנדחלוקתמדיניות

(30.09.2019-ח"מיליארדי ש)2.4

הון מיוחס לבעלי מניות

11

(30.09.2019נכון ליום )יחס הלימות הון 

13.8%
כוללהון יחס 

דרישת מינימום  )
(11.5%רגולטורית 

12.8%
1יחס הון רובד 

דרישת מינימום  )
(8%רגולטורית 

11

להוןתשואה
11.8%1-9/2019 2019 Q3 15.1%

לחלוקה זו השפעה מהותית על חישוב התשואה להון לעיל, ח "מיליון ש867חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 2019במהלך חודש מרץ *  

*
בנטרול מענק ההיפרדות



שיעור השינוישיעור השינוי

12
לאחר הצגה בנטו*   
ח "שסכום הנמוך מחצי מיליון ** 

(רבעוני)תוצאתייםנתונים כספיים 

Q3 2019Q3 2018ח"מיליוני ש
הכנסות

313309נטו  , הכנסות מבתי עסק
179230הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי  

9780נטו  , הכנסות ריבית
(2)(1)אחרות( הוצאות)הכנסות 

617*588כל ההכנסותסך 
הוצאות

5142הוצאות בגין הפסדי אשראי
207181הוצאות תפעול
128115ושיווקהוצאות מכירה 
2425וכלליותהוצאות הנהלה 

72131תשלומים לבנקים
482494סך כל ההוצאות

106123מיסיםרווח לפני 
2332ההפרשה למיסים על הרווח 

8391מיסיםרווח לאחר 
1**-חלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של חברות כלולות

8392נקירווח 

12



שיעור השינוישיעור השינוי

13

(1-9/2019)*תוצאתיים בנטרול השפעת מענק ההיפרדותנתונים כספיים 

1-9/20191-9/2018ח"מיליוני ש
הכנסות

902892נטו  , הכנסות מבתי עסק
506631הכנסות בגין מחזיקי כרטיסי אשראי  

273228נטו  , הכנסות ריבית
132אחרות( הוצאות)הכנסות 

1,6941,753סך כל ההכנסות
הוצאות

116106הוצאות בגין הפסדי אשראי
617542הוצאות תפעול בנטרול מענק ההפרדה

342330הוצאות מכירה ושיווק בנטרול מענק ההפרדה
7573הוצאות הנהלה וכלליות בנטרול מענק ההפרדה

230366תשלומים לבנקים
1,3801,417סך כל ההוצאות

314336חד פעמיהיפרדות רווח לפני מיסים בנטרול מענק 
8287ההפרשה למיסים על הרווח 

232249רווח לאחר מיסים בנטרול מענק היפרדות חד פעמי
31חלק החברה ברווחים לאחר השפעת המס של חברות כלולות

235250רווח נקי בנטרול מענק היפרדות חד פעמי

13

ח לאחר מס בגין מענק היפרדות לעובדים"מיליון ש52בנטרול השפעה חד פעמית בסך * 



התיקוןלתוקפונכנס2019פברוארמחודשהחל•
יעבירבנקכינקבעהתיקוןבמסגרת,470ת"נבב

עסקאותבגיןהכספיםאתהנפקהלמתפעל
שבובמועדהבנקידי-עלשהונפקובכרטיסים

אלהכספיםלהעבירההנפקהמתפעלנדרש
וללאהלקוחשלהחיובבמועדתלותללא,לסולק
מתפעלמעבירשאליוהסולקבזהותתלות

.התמורהאתההנפקה

ניצולאתהקטין470ת"בנבהתיקוןיישום•

מהותיבאופןהקבוצהשלהמקסימליהאשראי

(התיקוןשלפניהמצבלעומת)

רובפי-עלהינההכספיםוהעברתהואיל,במקביל•

שלתאריךהרי,החודשתחילתלאחרבסמוך

בכרטיסיפעולותבגיןחייביםיתרתנצברתהחתך

גבוההיתרה)החברהמולאלהבנקיםשלאשראי

.(ההוראהיישוםבטרםיותר

בכרטיסיפעילותבגיןהחייביםביתרתהגידול•

באשראיבעיקרוממומןהחתךלתאריךאשראי

מהבנקיםהכסףקבלתעםהנפרעקצר

ח"מיליוני ש

14

30.09.19ליום מאזן

Q3 2019Q3 20182018ח"מיליוני ש
נכסים

430114106מזומנים ופיקדונות בבנקים
24,54720,95921,446נטו, חייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

(242)(218)(289)הפרשה להפסדי אשראי
24,25820,74121,204נטו , בגין פעילות בכרטיסי אשראיחייבים 
543633ערך ניירות 

1066בחברות כלולות השקעות 
355299305וציוד בניינים 
463325335אחרים נכסים 

25,57021,52121,989סך כל הנכסים
התחייבויות

5,1702,4382,837אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
16,37815,14515,233זכאים בגין פעילות בכרטיסי אשראי

--1,085איגרות חוב סחירות
568539462התחייבויות אחרות

23,20118,12218,532סך כל ההתחייבויות

2,3693,3993,457הון המיוחס לבעלי מניות החברה

25,57021,52121,989סך כל התחייבויות וההון

14



הכנסות לקבל ואחרים ל"א ואירגונים בינ"חכ (אשראי והלוואות)נושאת ריבית פעילות -אשראי  (ריביתפעילות לא נושאת )ב "א חצ"כ (ריביתלא נושאת פעילות )א בנקאי "כ

1415

(ח"שבמיליוני )במאזן הנכס העיקרי –אשראי בגין פעילות בכרטיסי חייבים 

470ת"נבבכרטיסי אשראי בנקאיים כוללות את השפעות יישום תיקון 30.09.2019ליום היתרות * 

*

פעילות לא )א בנקאי "כ
(נושאת ריבית

60.4%

20.6%

13.2%

5.6%

24,547
ח"מיליון ש

30.9.2019

פעילות  )א בנקאי "כ
(לא נושאת ריבית

59.1%

20.7%

12.9%

7%

30.9.2018

20,959
ח"מיליון ש

156

*

12,395 
14,819 

2,695 

3,244 
4,348 

5,062 1,458 

1,366 

20,959 

24,547 

30.09.2018 30.09.2019

*



(ח"במיליוני ש)יתרות אשראי בנקאי ואחר לתאריך המאזן התפלגות

16

.  מידרוגעל ידי יציב באופק  Aa2.ilבדירוג המדורגות ( א סדרה )ערך נקוב אגרות חוב ח "מיליארד ש, 1.08הנפיקה החברה לציבור , 2019באפריל 16ביום * 

8%

63%

10%

19%

30.06.19

6,255

450 450 

3,501 4,169 

562 

551 
1,081 

1,085

30.06.19 30.09.19

7%

67%

9%

17%

30.09.19

167

5,594



נוספיםערוצי הפצה פיתוח
התשלומיםלעולם וחיבור הדוק 

אשראי צרכני שיווק וקידום 
בפלטפורמות שונות

בחינת אפשרות להקמת  
ביטוחסוכנות

והצעות  בדאטה שימוש 
לעסקים

רלוונטי  התאמת תוכן 
והצעות ערך חדשות  

(פרסונליזציה)ללקוחות 

עם הקשר הישיר העמקת 
מיקוד הלקוחות תוך 

בפלטפורמות דיגיטליות

היא קבוצת כרטיסי האשראי המובילה והגדולה בישראלישראכרט
מינוף היתרונות היחסיים כפלטפורמה לצמיחה

סליקה

הנפקה

אשראי

1717



נספחים



שיעור השינוישיעור השינוי

19

(1-9/2019)מאוחדיםרווח הפסד בינייםתמצית דוחות

1-9/20191-9/20182018ח"מיליוני ש

הכנסות
1,4081,5232,025מעסקאות בכרטיסי אשראי

273228312נטו, הכנסות ריבית
1322הכנסות אחרות

1,6941,7532,339סך כל ההכנסות
הוצאות

116106152בגין הפסדי אשראי
655542724תפעול

361330456מכירה ושיווק
867395הנהלה וכלליות

230366483תשלומים לבנקים
1,4481,4171,910סך כל ההוצאות
246336429רווח לפני מיסים

6687112הפרשה למיסים על הרווח
180249317רווח לאחר מיסים

311חלק החברה ברווחי חברות כלולות

183250318רווח נקי

22



אשראי
פוטנציאל צמיחה באשראי  

לאנשים פרטיים 

נוכחות בולטת בתחום האשראי  
בין חברות כרטיסי  )המסחרי 
(האשראי

התשלומיםפעילות 

בתחום האשראי לאנשים פרטייםפוטנציאל צמיחה החברה המובילה בשוק התשלומים לצד 

הנפקה
כמעט כל כרטיס אשראי שני 

ישראכרטבישראל הינו של קבוצת 

לאורך זמן45%-משוק גבוה נתח 

מספר הכרטיסים
מיליון כרטיסים פעילים4-כ

סליקה
בתי  מאת מרבית סולקת 
לאורך זמן*בישראלהעסק 

מחזור עסקאות כמעט כפול 
בהשוואה לכל אחת  

מהמתחרות במשך השנים  
האחרונות

20
החברותדוחות כספיים של : מקור

עסק המכבדים כרטיסי אשראיבתי *  

202



מבנה שרשרת התשלומים

גיוס בית העסק וחיבורו •
לתשתית

העברת התמורה בגין העסקה  •
מהמנפיק לבית העסק

סולק

וקביעת  , חיתום, גיוס הלקוח•
סוג הכרטיס ותנאיו

העברת התמורה מהלקוח  •
לסולק

נושא בסיכון האשראי מצד  •
הלקוח בכרטיסי אשראי חוץ  

בנקאיים

*מנפיק 

תשתית עם יכולות רחבות בקנה מידה משמעותי

ומתפעל הנפקהכסולק,כמנפיקישראכרט פועלת הן –שוק התשלומים בישראל 

21
בקשר לכרטיסים בנקאיים' מתפעלת הנפקה'או /ו' מנפיקה במשותף'/'מנפיקה'-בקשר עם כרטיסים חוץ בנקאיים ו' מתפעלת הנפקה'-ו' מנפיקה'מהוות חברות כרטיסי אשראי , יישום חוק שטרוםאחרי * 

עמלה צולבת

תמורה

שירותים/מוצרים

רה
מו

ת

רה
מו

ת

סק
 ע

ית
 ב

לת
עמ

סולק
*מנפיק 

בית עסקמחזיק כרטיס
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תודה
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