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תיד  עהצהרה בדבר מידע צופה פני 
לרבות,החברהשלבדיווחיהעיוןלהחליףיכולהואינהבלבדבתמציתמידעשלוהצגהמסירהלשם"(החברה)"מ"בעאקורד.אר.אסידיעלנערכהזומצגת

האמוריגבר,החברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתפורטהמהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.החברהשלוהרבעונייםהתקופתייםבדוחותיה

.החברהבדיווחי

.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כשלהםהתחייבותאומצגמשוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין

עתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסים,אחרומידעכוונות,יעדים,הערכות,תכניות,תחזיותלכלולעשויהזומצגת

פעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאווהתממשות.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקוכהגדרת

בשליטתמצוייםאינםהםומראשםכילהערניתןלאאשרו,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםליתכהכלבסביבהמההתפתחויותוכן,החברה

.החברה

.בעברשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותועלוליםעתידייםלביצועיםאינדיקציהמהוותאינןהחברהשלבעברוהישגיהתוצאותיהכילזכוריש,כןכמו

מסיבותאועתידיאירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת

.אחרות

ומשמשיםבעליהםרכושהנםזובמצגתהנזכריםמסחרשמותאו/ומסחרסימני,בשימושהאו/והחברהשבבעלותמסחרשמותאו/ומסחרסימנילמעט

.בזהירותאליהםלהתייחסישולפיכךבלבדההקשרוהבנתהמחשהלצורךזובמצגת

לקבלתהזמנהאו/והחברהשלערךניירותשלרכישהאולמכירההצעהאו/וייעוץאו/והמלצהמהווהאינו,וחלקאווכול,זובמצגתהמובאהמידעכייובהר

שנועדכמידעלפרשוואין,פוטנציאלימשקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקה,הדעתשיקולאתמחליףאינו,כאמורהצעות

.החברהשלהערךבניירותעסקהלבצעכלשהוגורםלהניע
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כרטיס ביקור

במשרדההוןשוקרשותובפיקוחבאישורופועלתא"בתערךלניירותבבורסההנסחרתציבוריתחברה•

האוצר

'גמצדדחוייםממסריםכנגדבמימוןומתמחה,יםיעסקללקוחותאשראיפתרונותבתחוםפועלת•

עצמאייםדחוייםוממסרים

ומכר"חינםכמעטמחסני"המזוןקמעונאותרשתאתוהנפיקייסדאשר,ציםעדימרהינוהשליטהבעל•

רבהומומחיותידעבעליהינםהחברהשלהניהוליוהצוותציםעדימר.2012בשנתבהאחזקותיו

ותעשייהן"נדל,ושירותיםמסחר,המזוןקמעונאות,המימוןבענפי

מייעצתישראלאייפקסאשרAMIלקרןהחברהממניות10%ציםעדימרמכר2019נובמברבחודש•

נוספים10%עדלרכישתאופציותשתילההקנהוכןלה

8.6%-כהקצאתםלאחרהיוואשרואופציותמניותשלהקצאההחברההשלימה2020ינוארבחודש•

ח"שמיליון67-כשלסךעלשעמדההקצאהתמורת,(15.88%-כמלאבדילול)החברהממניות

.ח"שמיליון87-כשלבסך(שימומשוככל)אופציהכתבימימושבגיןעתידיתותמורה

למימושובטוחותקצרמ"מח,מפוזרלקוחותבתיקלביטויבאה,מוקפדתוציותסיכוניםניהולמדיניות•

הולמות

הנקימהרווח40%-מיפחתשלאבשיעור2020לשנתדיבידנדיםחלוקתמדיניות•
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פרופיל חברה

מיליארד9.8-כבסך,שיקיםלףא250-בכהחברהטיפלה2014שנתבשלהיהפעילותמתחילת•

מושכיםלףא39-כעםח"ש

מסך0.37%-כ–ח"שמיליון36.1-כשלבסךהפעילותמתחילתומסופקיםאבודיםחובות•

שהועמדהאשראי

אשתקדהמקבילההתקופהלעומת51%-כשלצמיחה,*ח"שיליוןמ718.4-כבהיקףאשראיתיק•

פיננסיותבהתניותירידהלצד,עליהבמגמת,*ח"שיליוןמ385-כבהיקףיםבנקאיאשראיקווי•

,(38.6%-כשללמאזןמוחשיעצמיהוןיחס)**ח"שיליוןמ307.6-כעלעומדמוחשיעצמיהון•

2016משנתח"שמיליון74.1-כשלמצטברבסכוםדיבידנדחלוקתלאחר

המקבילההתקופהלעומת116%-כשלצמיחה,ח"שיליוןמ55.8-כבסך2019לשנתנקירווח•

ח"שמיליון11.1-כבסך2020שנתשלהראשוןלרבעוןנקירווח;אשתקד

18%-כ-*האחרוניםהחודשיםעשרבשנייםהאשראיתיקעלממוצעתתשואה•

54.2%-כ-2019בשנתהעצמיההוןעלתשואה•

31/03/2020-לנכון*

בעליםהלוואתוכולל31/03/2020-לנכון**
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2000 20152005 2016 2017 2018

מבססת אלטרנטיבה למערכת הבנקאית

רגולציה

איסורחוק

הוןהלבנת

חוק איסור מימון טרור  תיקון ( 1981)חוק הבנקאות 

לחוק המאפשר גיוס  21' מס

ח לחברות אשראי חוץ  "אג

בנקאי 

חוק הפיקוח על 

שירותים פיננסיים 

תיקון לחוק הסדרת  

הלוואות חוץ בנקאיות

" אשראי הוגןחוק "

החוק לצמצום  

השימוש במזומן

5

שוק האשראי החוץ בנקאי הינו חלק בלתי נפרד מפתרונות המימון הקיימים לעסקים כדוגמת 

.גיוס חוב בשוק ההון ואשראי מספקים, אשראי מבנקים



6

אסטרטגיית החברה  

,  גידול עקבי בתיק האשראי

על ההכנסות רווחיות ותשוא

ההון

ביסוס מעמדה של החברה כגוף 

מוביל בתחום האשראי החוץ 

בנקאי

הרחבת חוג הלקוחות וגיוס  

לקוחות חדשים ואיכותיים

הגדלת וגיוון מקורות המימון  

של פעילות החברה



מבנה ארגוני

מנכ״ל

ח גיל הוכבוים"רו

ציות. ק

יואב צבר

ל כספים"סמנכ

ח אבי אסולין"רו

משפטית וחיתום
ד אלעד בדיל"עו

ד משפטית "צוות עו
וחיתום

כספים וגזברות

ל"משנה למנכ

אלעד הייזר

צוות מנהלי לקוחות וגבייהמשפטית
ד איתמר בורשטיין"עו

ד גבייה "עוצוות
פ"ופקידות הוצל

מנהל סחר ולקוחות

עדי צים
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מחלקות החברה
:  סחר ועסקאות

מ ריבית ותנאים"קבלה ואישור לקוחות חדשים לצד ניהול מו• ל"משנה למנכ•

הצלבת מידע ממקורות פנימיים וחיצוניים, תקינות שיקים, פרטי לקוח–ביצוע בדיקות מקדימות • רפרנטים לניהול תיקי לקוחות5

התנהלות שוטפת מול הלקוחות עבור המשך פעילות•

טיפול ראשוני בתהליך הגבייה•

:משפטית וחיתום

תהליך הכר את הלקוח ודיווחי ציות לפי נהלי החברה• ד"עו–ראש מחלקת משפטית וחיתום •

בדיקות אימות והצלבת נתונים אודות לקוחות חדשים• שעבודים ובמסמכים מסחריים, ד לטיפול בחיתום"עו2

טיפול ורישום שעבודים ככל וקיימת בטוחה עבור פעילות הלקוח• פקידה

בקרה וניהול שוטף אחר הבטוחות לחברה, מעקב•

כתיבת מסמכים מסחריים בעבור פעילות ניכיון ממסרים עצמאיים•

:משפטית וגבייה

או מושכים אשר אינם מסדירים את חובם לחברה לאחר טיפול ראשוני  /טיפול בלקוחות ו• ד"עו–גבייהמחלקתראש •

פ ובתי המשפט באופן פנימי בחברה"ריכוז כלל פעולות הגבייה מול הוצל• ד לניהול תיקי גבייה"עו2

"עודכנית"פ דרך מערכת "ביצוע פעולות באופן ישיר מול הוצל• פקידה גביה+ פ"ת הוצלופקיד2

ביצוע פעולות עיקול באופן ישיר• פ"אחראי גבייה עם רשיון לביצוע עיקולים מהוצל2

מימוש שעבודים ובטוחות•

דיווח רבעוני להנהלה ולדירקטוריון אודות סטטוס נוכחי והערכות גבייה•
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קצין ציות
:הבאיםהנושאיםעלהציותקציןאחראיבחברהפעולותיובמסגרת

הנחיותיישוםובדיקתחדשותוהוראותחקיקהלשינוייבהתאםעבודהנהליקביעת•

טרורומימוןהוןהלבנתאיסורלענייןבחברההרגולטור

"הלקוחאתהכר"נהליאחרובקרהיישום•

לעובדיםשוטפותהדרכות•

ועסקאותלקוחותתיקיבקרת•

ספציפייםלקוחותמולפעילותעלהגבלותקביעת•

טרורומימוןהוןהלבנתלאיסורלרשותאחריםופיםשוטיםדיווח•
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תיק לקוחות החברה במגמת עלייה לצד שמירה על מדיניות ניהול סיכונים הולמת

(ח"במיליוני ש)צמיחה בתיק האשראי
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31/03/2020-נכון ל*

*פיזור לקוחות 
:'גצדמסחרייםממסריםניכיון

ללקוחותהאשראימהיקף70%-כמהווה'גצדממסריםניכיוןבגיןהאשראיתיק•

ימים90בתוךנפרעהאשראימתיק70%-כ–קצרמ"מח•

האשראימתיק2.87%-כביותרגדולומושך4.33%-כביותרגדוללקוח•

:"(סולו)"בטוחותעםעצמאייםממסריםניכיון

ללקוחותהאשראימהיקף30%-כמהווהעצמאייםממסריםנכיוןבגיןהאשראיתיק•

האשראימתיק2.33%-כביותרגדולמושך•

שנהבתוךנפרע"סולו"האשראימתיק94%-כ•

מוחשייםנכסיםעללחברהראשונהמדרגהבשעבודבטוחותכנגדהמוחלטתמרביתו•

ועודציבוריותבחברותמניות,הנדסיציוד,רכבכלי,ן"נדל:כגון

,אישיותלערבויותבנוסףוזאתש״חמ׳400-למעלבגובהכאמורבטוחותלחברה

דחוייםוממסריםכים"שש
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ניהול סיכונים 

46%

33%

23%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2016 2017 2018 2019

:הםחבריהאשרהדירקטוריוןשלהאשראיועדתידיעלנבחנתהחברהשלהכוללתהאשראימדיניות•

כהןזהביתר"יו–ניר(אודי)יהודהח"רו

ישראלוביץחגיד"עוץ"דח–אנוךנעמיח"רו

ת"דב–בניהואביץ"דח–גזיתגילח"רו

הלקוחותאשראימדיניותאת,יומיויוםשוטףבאופן,פרטניתובודקיםקובעיםהכספיםל"וסמנכהסחרמנהל,ל"למנכהמשנה,ל"המנכ•

ראשונהמדרגהשעבודשלבדרךמלקוחבטוחות•

האשראימתיק40%עד-ראשונהמדרגהבשעבודיםבטוחותכנגדעצמאייםממסריםניכיוןפעילותהיקףמגבלת•

יםא"נש–אשראישירותינותנימולהדרגתיתפעילותהפחתת•

:עסקאותהיקףמסךיםאנש״מולפעילות%
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ימי אשראי לקוחות לפי זמני פרעון
אחוז מצטבר מיתרת התיק אחוז נפרע מיתרת התיק ימים לפרעון

24% 24% 0-30

49% 25% 31-60

65% 16% 61-90

76% 11% 91-120

87% 11% 121-180

95% 8% 181-365

100% 5% 366מעל 
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31/03/2020נכון ליום *



31/03/2020נכון ליום *

חשיפה מבוקרת ללקוחות ומושכים מתיק האשראי

% מושכים % לקוחות

2.87% 1 4.33% 1

2.83% 2 4.00% 2

2.33% 3 3.44% 3

2.17% 4 2.50% 4

2.09% 5 2.33% 5

1.80% 6 2.13% 6

1.79% 7 1.97% 7

1.78% 8 1.96% 8

1.70% 9 1.85% 9

1.74% 10 1.80% 10
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21.15%:   כ עשרת המושכים הגדולים"סה 26.32%:   כ עשרת הלקוחות הגדולים"סה



פילוח תיק אשראי לפי ענפים

תשתיות ובניה
46%

א ופיננסים"נש
16%

ייצור והפצה, ייבוא
14%

ן"נדל
7%

רכב ודלק
7%

שירותים
4%

אחר
6%
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31/03/2020נכון ליום *



(ח"במיליוני ש)פילוח מקורות מימון 
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קווי אשראי משני בנקים גדולים בישראל וצפי להמשך הוזלת מקורות האשראי
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הון עצמי הלוואת בעלים תאגידים בנקאיים אשראי חוץ בנקאי



31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/03/19 31/03/20 ח"ש' מ

5.6 7.1 8.6 19.2 47.1 ובטוחות סחירותפיקדונות,מזומנים

286.9 478.3 685.7 476.5 718.4 אשראי לקוחות

0.2 12.7 11.8 12.7 17.8 ן להשקעה"נדל

2.9 1.0 11.5 2.3 13.1 חייבים ונכסים אחרים, רכוש קבוע

295.6 499.0 717.6 510.7 796.4 כ נכסים"סה

120.6 314.6 474.0 315.8 449.0 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

64.5 55.3 71.2 50.1 101.2 הלוואת בעלים

3.0 8.1 33.1 25.3 35.2 התחייבויות מסים שוטפים

0.0 2.0 0.9 3.4 0.8 התחייבויות בגין חכירה ומסים נדחים

1.8 3.5 10.3 9.4 3.7 זכאים ויתרות זכות

105.6 115.6** 128.1*** 106.7*** 206.5 *הון עצמי

295.6 499.0 717.6 510.7 796.4 כ התחייבויות והון עצמי"סה

170.2 170.9 199.2 156.8 307.7 הון עצמי והלוואת בעלים

מאזן-תמצית דוחות כספיים 
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₪'מ16-כבגובה23IFRICתקןישוםלאחר***₪'מ8.5-כבגובהקודמותשניםבגיןלמסהפרשהלאחר**דיבידנדיםחלוקתלאחר*



ח"ש'מ8.5-כבגובהקודמותשניםבגיןלמסהפרשהכולל*

2016 2017 2018 2019 Q1 2019 Q1 2020 ח"ש' מ

55.8 49.5 69.0 111.9 24.3 28.5 הכנסות

(7.9) (9.9) (14.0) (23.7) (5.1) (6.5) הוצאות מימון ועלות ההכנסות

47.9 39.6 55.0 88.2 19.2 22.0 נטו, הכנסות מימון

(8.8) (6.2) (3.6) (6.7) (0.5) (4.1) הפסדי אשראי

39.0 33.3 51.4 81.5 18.7 17.9 הכנסות מימון בניכוי הפסדי אשראי  

(6.3) (6.6) (7.6) (8.9) (2.0) (2.8) הנהלה וכלליותהוצאות 

32.7 26.7 43.8 72.6 16.7 רווח מפעולות רגילות 15.1

- (0.5) 1.3 0.7 (0.2) (0.4) ן להשקעה"אחרות ושינוי שווי הוגן נדל('הוצ)' הכ

32.7 26.2 45.1 73.3 16.5 14.7 רווח לפני מס

- (1.4) *(19.3) (17.5) (4.0) (3.6) מסיםהוצאות 

32.7 24.8 25.8 55.8 12.5 11.1 רווח נקי

רווח והפסד-תמצית דוחות כספיים 
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2015

49.0

(4.4)

44.6

(6.2)

38.4

(4.0)

34.4

-

34.4

-

34.4



הכנסות ורווחיות החברה במגמת צמיחה עקבית

חלוקת דיבידנד רבעונית בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה

[  ח"באלפי ש]בהכנסות וברווחיות צמיחה 

דיבידנד שחולק

רווח לפני מס

הכנסות
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18,768 
20,959 

24,316 25,418 

30,845 31,366 

28,514 
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(Covid-19)הקורונהנגיףהתפשטותהשלכות

עלהכריזהעולמיהבריאותארגון2020ינוארבחודש.ישראלובהןבעולםרבותלמדינותהתפשטומשם,הקורונהנגיףבסיןהתפרץ2019דצמברחודשבשלהי

עלההרסניותלהשפעותבמקביל.עולמיתמגיפהכעלעליההכריז2020במרס11וביוםעולמיבריאותיחירוםמצבכעלבמהירותהמתפשטהקורונהנגיףהתפרצות

בין,ביטוילידיבאואשר,וגדלותהולכותהשלכותעם,ומקומיותגלובליות,משמעותיותכלכליותומאקרועסקיותהשפעותכברישהקורונהנגיףלהתפרצות,אדםחיי

כלכליותהשפעותוכןחברותבפעילותמשמעותיתהאטה,הבורסותבמדדיקריסה,חליפיןבשעריתנודתיות,אזרחיםתנועתעלהגבלות,גבולותבסגירת,היתר

.נוספות

בחוסרועליהבמשקהתשלומיםבמוסרירידהעובדיםפיטורי,במשקהכלכליתבפעילותמהפגיעהכתוצאהבשווקיםשנוצרהריאליהנזקהחברההנהלתלהערכת

ירידההחברההנהלתלהערכת,כןכמו.הקצרזמןבטווחלפחות,חובותיהםאתלשרתיכולתםועלהעסקיםנזילותעללרעההשפיעו,ובעולםבארץבשווקיםהוודאות

אשר,בשווקיםהגלומיםהוודאותואיהסיכוןאתלשקףמנתעלהמימוןמחיריאתולהעלותבמשקהעסקיהאשראיאתלהפחיתעלולההכלכליתבפעילותמתמשכת

.העסקיםשלהחובותבשירותולקושיתזרימילקושיגםיתרמומכךכתוצאה

בחזרההמאופיינת,לשגרהמדורגתחזרהשלבמהלכים,ישראלבהן,העולםברחביהחלו,כבדיםחששותותחתהקורונהנגיףבצל2020אפרילחודשמשלהיהחל

הנגיףעםהתמודדותלשםשהותקנוהחרוםשעתמתקנותמדורגתנסיגהלצדהספרולבתיומשפחהחברהלחיי,למסחר,לעבודהמאודהדרגתיתחזרה,מאודאיטית

ל"הנהאירועיםשלהאפשריותההשפעותכללאתלכמתאולצפותניתןלאזהבשלבזאתעם.ומלונאותטיסות,תיירות,פנאילחייגםיותרעודמאוחרובשלב,והמשכו

.משכןאתאו

נגיףהתפשטותמהשלכותקשותנפגעואשרענפים-וקניוניםמסעדות,תיירות,תעופה,והנעלהביגוד,המלונאותלענפיוכןביתלמשקיהחברהחשיפתכייודגש

.זניחההינה,הקורונה

אתלהבטיחמנתעלשמרניתבמתכונתופועלתוחשיפותסיכוניםהערכתיומיתברמהמבצעאשרמקצועיצוותמינתה,בשווקיםהשוררלמצבערניתהחברההנהלת

שנהגהכפי,וממשיכהמהרגילמחמיריםחיתוםהליכימבצעת,מלקוחותיההמתקבליםהבטחונותלעיבוידואגתהחברה,בהתאם.כלפיהלקוחותיההתחייבויותפירעון

.הפיננסיהמרווחהגדלתגםכמוהאשראיתיקבטיוב,היוםעד

.אלובימיםלהםולסייעשירותיםלהםלהעניק,לעילהאמורותבמגבלות,וממשיכהלקוחותיהכלפיאחריותהחברההנהלתמגלה,המשברתקופתכלבמהלך,זאתעם

.השוניםהממשלתייםהגופיםידיעל,לעתמעת,הנקבעותהמגבלותבמסגרתכסדרהנמשכתכאמורהחברהפעילותכילצייןיש

ערבויותהעמדתוהמשךהבעליםהלוואתהגדלתבאמצעותשאתביתרבחברהלתמוךממשיך,(בשליטתוחברותבאמצעות)בחברההשליטהבעל,ציםעדימרכייצוין

.החברההתחייבויותלהבטחתהמממניםהתאגידיםלטובת

תיקבאיכותהיתרביןהנתמך,האיתןהפיננסימצבהבשלוזאתותוצאותיהםהקורונהנגיףהתפשטותהשלכותעםלהתמודדערוכההיאכיסבורההחברההנהלת

,הבנקאיתהמערכתעםהעסקייםיחסיהעםבשילובוזאתהקורונהממשברמשמעותיתנפגעואשרלענפיםהמצומצמתהחשיפה,בגינושהתקבלווהבטוחותהאשראי

.שצברהוהמוניטיןבחברההשליטהבעלתמיכת
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