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

.החברהבדיווחיהאמוריגבר,החברהבדיווחיהמופיעהמידעלביןזובמצגתפורטהמהמידעביןהתאמהאיאוסתירהבכל.החברהשלוהרבעוניים

.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כשלהםהתחייבותאומצגמשוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין

,ערךניירותבחוקוכהגדרתעתידפניצופהמידעמהוויםאשר,עתידייםלענייניםאולאירועיםהמתייחסים,אחרומידעכוונות,יעדים,הערכות,תכניות,תחזיותלכלולעשויהזומצגת

ובגורמיםליתכהכלבסביבהמההתפתחויותוכן,החברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאווהתממשות.1968-ח"התשכ

.החברהבשליטתמצוייםאינםהםומראשםכילהערניתןלאאשרו,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצוניים

.בעברשהוצגומאלומהותיתשוניםלהיותועלוליםעתידייםלביצועיםאינדיקציהמהוותאינןהחברהשלבעברוהישגיהתוצאותיהכילזכוריש,כןכמו

.אחרותמסיבותאועתידיאירוע,חדשממידעכתוצאהאםבין,זובמצגתהכלול,חלקואוכולו,המידעאתלעדכןמתחייבתאינההחברהכי,מובהרספקלהסרת

והבנתהמחשהלצורךזובמצגתומשמשיםבעליהםרכושהנםזובמצגתהנזכריםמסחרשמותאו/ומסחרסימני,בשימושהאו/והחברהשבבעלותמסחרשמותאו/ומסחרסימנילמעט

.בזהירותאליהםלהתייחסישולפיכךבלבדההקשר

אתמחליףאינו,כאמורהצעותלקבלתהזמנהאו/והחברהשלערךניירותשלרכישהאולמכירההצעהאו/וייעוץאו/והמלצהמהווהאינו,וחלקאווכול,זובמצגתהמובאהמידעכייובהר

.החברהשלהערךבניירותעסקהלבצעכלשהוגורםלהניעשנועדכמידעלפרשוואין,פוטנציאלימשקיעכלשלהמיוחדיםלנתוניםבהתאםאישיוייעוץעצמאיתבדיקה,הדעתשיקול
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בבורסההנסחרתציבוריתחברה
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במשרדההוןשוקרשותובפיקוח

האוצר

2

3
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6

אשראיפתרונותבתחוםפועלת

במימוןומתמחה,יםיעסקללקוחות

'גמצדדחוייםממסריםכנגד

עצמאייםדחוייםוממסרים

אשר,ציםעדימרהינוהשליטהבעל

קמעונאותרשתאתוהנפיקייסד

ומכר"חינםכמעטמחסני"המזון

עדימר.2012בשנתבהאחזקותיו

הינםהחברהשלהניהוליוהצוותצים

בענפירבהומומחיותידעבעלי

,ן"נדל,המזוןקמעונאות,המימון

ושירותיםמסחר,תעשייה

וציותסיכוניםניהולמדיניות

לקוחותבתיקלביטויבאה,מוקפדת

למימושובטוחותקצרמ"מח,מפוזר

הולמות

-כשלשוקשווילפינסחרתהחברה

*ח"שמיליון778

2021במרס11ליוםנכון*

יציבבאופקA3.il–מידרוגדירוג

('אסדרה)החובלאגרות
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-ככנגדח"שמיליארד12.2-כשלכוללבהיקףאשראיהחברההעניקה2014שנתבשלהיהפעילותמתחילת•

מושכיםלףא41-כי"ענמשכואשרשיקיםלףא272

מסך0.34%-כ,ח"שמיליון39.2-כשלבסךהפעילותמתחילת(ומסופקיםאבודיםחובות)אשראיהפסדי•

שהועמדהאשראי

שנתיגידול;אשתקדהמקבילההשנהלעומת10%-כשלגידול,*ח"שמיליון755.1-כבהיקףאשראיתיק•

2017-2020השניםבין37%-כשלממוצע

שלגידולהמהווה**ח"שמיליון850שלבהיקף2020לשנתהכספייםהדוחותאישורליוםנכוןהאשראיתיק

2021שנתמתחילת13%-כ

פיננסיותבתניותירידהלצד,עליהבמגמת,*ח"שמיליון400-כבהיקףמאושריםבנקאייםאשראיקווי•

בסךנוספותמסגרותלהעמדתנוסףבנקאימתאגידוכןהמממניםמהתאגידיםעקרוניאישורקיבלההחברה
0.2%+פריים–הקיימתהשנתיתבריביתח"שמיליון200-כשל

,להםהחברהלחובותבעליםבערבויותהמשמעותיתוההפחתההמממניםבתאגידיםהריביתהקטנת

10-בכהחברהשלהשנתיותהמימוןהוצאותאתלהקטיןצפויה,2021ינואר–2020בדצמברשהתרחשו

לפחותח"שמיליון

חלוקתלאחר,(32.7%-כשללמאזןמוחשיעצמיהוןיחס)***ח"שיליוןמ267.9-כעלעומדמוחשיעצמיהון•

2016משנתח"שמיליון98.1-כשלמצטברבסכוםדיבידנד

ח"שמיליון56.0-כבסך2020לשנתנקירווח•

16%-כ-2020בשנתהאשראיתיקעלממוצעתתשואה•

27%-כ-2020בשנתהעצמיההוןעלממוצעתתשואה•

רבעוניתבחלוקההנקימהרווח40%-מיפחתשלאבשיעור2021לשנתדיבידנדחלוקתמדיניות•

2020בדצמבר31יוםלנכון*

2021במרס11ליוםנכון**

בעליםהלוואתוכולל2020בדצמבר31יוםלנכון***

פרופיל  

החברה



2000 20152005 2016 2017 2018

מבססת אלטרנטיבה למערכת הבנקאית

רגולציה

איסורחוק

הוןהלבנת

חוק איסור מימון טרור  תיקון ( 1981)חוק הבנקאות  ' מס

ח  "לחוק המאפשר גיוס אג21

לחברות אשראי חוץ 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 

חוב בשוק ההון ואשראי מספקיםגיוס ,מוסדייםוגופיםמבנקיםאשראי 
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אחרונותמהותיות והוניות התפתחויות עסקיות 

AMIלקרןהחברהממניות10%מכרציםעדימר2019נובמבר

עדלרכישתאופציותשתילההקנהוכןלהמייעצתישראלאייפקסאשר

נוספים10%

(סחירותלא)ואופציותמניותשלהקצאההשלימההחברה2020ינואר

-כמלאבדילול)החברהממניות8.6%-כהקצאתםלאחרהיוואשר

ותמורהח"שמיליון67-כשלסךעלעמדההמיידיתהתמורה.(15.88%

*ח"שמיליון85-כשלבסך(שתמומשנהככל)אופציותמימושבגיןעתידית

מניותהחברההקצתה,כנדרשאישוריםשהתקבלולאחר2020יולי

מיליון25-כשלסכוםלהמרתבתמורה,ציםעדימרבשליטתלחברה

בעליםמהלוואתח"ש

חברתעםפעולהשיתוףהסכםעלחתמההחברה2020ספטמבר

לקבלניםמימוןשירותיוהעמדתערבויותלהנפקתאיילוןהביטוח

ב"וכיוצהטבהמניותהנפקת,זכויותהנפקת,חלוקהבשללהתאמותכפוףהאופציותמימושמחיר.2021במרס11יוםלנכון*

,לציבורהנפקהשלבדרך,לראשונההשלימההחברה2020נובמבר

הניתנת.נ.עח"שמיליון191-כשלבהיקף('אסדרה)חובאגרותגיוס

.נ.עח"שמיליון400-לעדלהרחבה

להעמדתקפיטלארנועםהסכמיםמערךעלחתמההחברה2020ינואר

,לבניהאשראימסגרותזהובכלל,ביקושבאיזורין"נדלמיזמיליזמיאשראי

עירוניתוהתחדשות"רגילה"ליזמותהוןוהשלמותערבויות



(Covid 19)השלכות התפשטות נגיף הקורונה 

7

חשיפה נמוכה מאוד לענפים שנפגעו•

עיבוי בטוחות וטיוב לקוחות•

תמיכה של בעל השליטה•

המשך פעילות החברה כסדרה במסגרת המגבלות•

:התמודדות החברה עם נגיף הקורונה ואסטרטגיה עסקית

צוות מקצועי אשר מבצע הערכת סיכונים יום יומית•

עליה בביקוש לאשראי תוך חיתום מחמיר•

איתנות פיננסית  •

תשתית מלאה לעבודה מרחוק•

–פגיעה בפעילות הכלכלית במשק 

,  הסעדה, בעיקר בענפי המלונאות

קניונים ואולמות אירועים, תיירות, תעופה

שיעור אבטלה גבוה  , פיטורי עובדים

ועלייה צפויה בשיעור חדלות פירעון  

של עסקים ומשקי בית

ירידה במוסר התשלומים ועליה 

בחוסר הוודאות בשווקים תוך קשיי  

נזילות וקושי בשירות חובות

בלימת מגמת הצמיחה תוך ירידה 

בצריכה העסקית והפרטית
הפחתת האשראי העסקי במשק וקושי  

בגישה למקורות אשראי



אסטרטגיית החברה  
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,  גידול עקבי בתיק האשראי

בשיעור  רווחיות וב,הכנסותב

על ההוןהתשואה

ביסוס מעמדה של החברה כגוף 

מוביל בתחום האשראי החוץ 

בנקאי

הרחבת חוג  טיוב לקוחות ו

גיוס לקוחות  תוך הלקוחות 

חדשים ואיכותיים

וגיוון מקורות המימון ההגדל

פעילות החברהל
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מבנה  
ארגוני

בכירההנהלה

ח גיל הוכבוים"רו

-בעל נסיון עסקי מגוון של כ

שנים  16-בהם כ, שנים30

ל של "ל ומשנה למנכ"כמנכ

.קבוצת ויליפוד

.2016בחברה משנת 

.ס וחשבונאות"בוגר מנה

ל ודירקטור"מנכ

אלעד הייזר  

בעל נסיון רב בתחומי  

.המימון והמסחר, האשראי

מנהל העסקאות של 

.החברה

.2016בחברה משנת 

ל ודירקטור"משנה למנכ

עדי צים  

-בעל נסיון עסקי של מעל ל

,  שנים בתחומי קמעונאות30

ממייסדי רשת  . ן"מימון ונדל

".  כמעט חינם"

בעל השליטה בחברה משנת  

2014.

מנהל סחר ולקוחות

ח אבי אסולין"רו

במשרדשותףלשעבר

.UHYח"רו

.2020משנתבחברה

בוגר  , ס"מוסמך מנה

.פיסיקה

ל כספים"סמנכ

חברי ועדת אשראי

ר"יו–ניר ( אודי)ח יהודה "רו

ישראלוביץד חגי "עוץ"דח–ח גיל גזית "רו

יאיר פודים

ר הדירקטוריון  "יו

יאיר פודים



*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 לקוחות6

התנהלות שוטפת מול הלקוחות• פקידה

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"עו3

ובטוחותטיפול ורישום שעבודים • פקידה

בקרה וניהול שוטף אחר הבטוחות, מעקב•

פעילות ניכיון ממסרים עצמאייםלכתיבת מסמכים מסחריים •

:משפטית וגבייה

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

פ ובתי המשפט"ריכוז כלל פעולות הגבייה מול הוצל• ד לניהול תיקי גבייה"עו3

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

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

מימוש שעבודים ובטוחות•

והערכות גבייהעדכני של החייביםדיווח רבעוני להנהלה ולדירקטוריון אודות סטטוס •

הנדסיתומחלקהעסקיפיתוח,וחשבונותבקרה,כספיםמחלקותקיימותבחברה,אלולמחלקותבנוסף*10



ניהול סיכונים  

11

הדירקטוריוןשלהאשראיועדתידיעלנבחנתהחברהשלהכוללתהאשראימדיניות•

הלקוחותאשראימדיניותאת,יומיויוםשוטףבאופן,פרטניתתובודקתקובעהבכירהההנהלה•

ראשונהמדרגהשעבודשלבדרךמלקוחבטוחות•

40%עד-ראשונהמדרגהבשעבודיםבטוחותכנגדעצמאייםממסריםניכיוןפעילותהיקףמגבלת•

האשראימתיק

םיא"נש–אשראישירותינותנימולהדרגתיתפעילותהפחתת•
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קצין ציות

:הבאיםהנושאיםעלהציותקציןאחראיבחברהפעולותיובמסגרת

חדשותוהוראותחקיקהלשינוייבהתאםעבודהנהליקביעת•

הוןהלבנתאיסורלענייןבחברההרגולטורהנחיותיישוםובדיקת

טרורומימון

"הלקוחאתהכר"נהליאחרובקרהיישום•

לעובדיםשוטפותהדרכות•

ועסקאותלקוחותתיקיבקרת•

ספציפייםלקוחותמולפעילותעלהגבלותקביעת•

טרורומימוןהוןהלבנתלאיסורלרשותאחריםופיםשוטיםדיווח•



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

(ח"במיליוני ש)צמיחה בתיק האשראי
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2020בדצמבר 31יום נכון ל*

*פיזור לקוחות 

:"(סולו)"בטוחותעםעצמאייםממסריםניכיון

ללקוחותהאשראימהיקף27%-כמהווהעצמאייםממסריםנכיוןבגיןהאשראיתיק•

האשראימתיק3.20%-כביותרגדולמושך•

שנהבתוךנפרע"סולו"האשראימתיק97%-כ•

:כגוןמוחשייםנכסיםעלראשונהמדרגהבשעבודבטוחותכנגדהמוחלטתמרביתו•

ועודציבוריותבחברותשליטהמניות,הנדסיציוד,רכבכלי,ן"נדל

כים"שש,אישיותלערבויותבנוסףוזאתש״חמ׳430-למעלמוחשיותבטוחותסך

דחוייםוממסרים
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:'גצדמסחרייםממסריםניכיון•

ללקוחותהאשראימהיקף73%-כמהווה'גצדממסריםניכיוןבגיןהאשראיתיק•

ימים90בתוךנפרעהאשראימתיק69%-כ–קצרמ"מח•

האשראימתיק3.37%-כביותרגדולומושך3.60%-כביותרגדוללקוח•



*ימי אשראי לקוחות לפי זמני פרעון

אחוז מצטבר מיתרת התיק אחוז נפרע מיתרת התיק ימים לפרעון

30% 30% 0-30

53% 23% 31-60

69% 16% 61-90

79% 10% 91-120

90% 11% 121-180

96% 6% 181-365

100% 4% 366מעל 

2020בדצמבר 31נכון ליום*15



2020בדצמבר 31נכון ליום*

*םחשיפה מבוקרת ללקוחות ומושכים מתיק האשראי

% מושכים % לקוחות

3.37% 1 3.60% 1

3.16% 2 3.37% 2

2.62% 3 3.16% 3

2.46% 4 2.98% 4

1.94% 5 2.94% 5

1.89% 6 2.46% 6

1.73% 7 2.44% 7

1.72% 8 2.43% 8

1.67% 9 2.31% 9

1.66% 10 2.12% 10

22.22%:        כ עשרת המושכים הגדולים"סה

16

27.81%:      כ עשרת הלקוחות הגדולים"סה



*פילוח תיק אשראי לפי ענפים

ן"בניה ונדל, תשתיות
56%

א ופיננסים"נש
14%

ייצור והפצה, ייבוא
12%

שירותים
9%

רכב ודלק
5%

אחר
4%

2020בדצמבר 31ליום נכון *17



(ח"במיליוני ש)* מימוןפילוח מקורות 
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בישראלקווי אשראי משני בנקים גדולים 

107 112 120 128 
206 206 239 244 244 50 48 52 71 

101 96 44 24 18 220 
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הון עצמי הלוואת בעלים תאגידים בנקאיים אשראי חוץ בנקאי ח "אג

0.2%+ פריים –ח בריבית השנתית הקיימת "מיליון ש200-החברה קיבלה אישור עקרוני משני הבנקים המממנים וכן מתאגיד בנקאי נוסף להעמדת מסגרות נוספות בסך של כ*



עיקרי דוח הדירוג
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מידרוגידיעליציבבאופקA3.ilמדורגות('אסדרה)החובאגרות

"להערכתנויחסיתטובלקוחותפיזור";"יחסיתרחבמושכיםופיזורהקצרהתיקמ"ממחלחיובמושפעהחברהשלהסיכוןפרופיל"

האשראיתיקמצמיחתלחיובהושפעההחברהרווחיות";"ההוןכריתבנייתבפוטנציאלותומכתלדירוגביחסלטובהבולטתהחברהרווחיות"

"החברהשלהעסקיהמודלנוכחתפעוליתויעילות,יחסיתגבוהפיננסימרווח,האחרונותבשנים

תומךגורםמהווההאשראימתיקמהותיבטוחותשיעור";"בתיקהסיכוןרמתאתהממתן,האשראימתיקבטוחותשלמהותישיעורלחברה"

"החברהשלהכנסותהשבתביכולת

;"הכלכליהמשבררקעעלובפרטהשניםלאורךגבוהה(צפוייםאשראילהפסדיהפרשהויתרתעצמיהון)הפסדיםספיגתכריתלחברה"

"הכלכליהמשברבשלהסיכוןלעלייתביחסטובהברמההפסדיםלספוגלחברהומאפשרתלדירוגביחסלטובהבולטתההוןכרית"

"מהקובננטיםניכרובפערלדירוגביחסטובהחברהשלהמאזניהמינוףיחס"

שיעורבשל,שונותבטוחותבקבלתהחברההתמחותבשלבענףהפועלותמתחרותלחברותביחסיחסיתמבודלהחברהשלהפעילותמודל"

גבוהנתון,2020בספטמבר30-לנכון60%-כעלעמדאשר,לבטוחותהחברהשלשוויהערכתפיעל,לתיקהבטוחותשווישלממוצע

נתמכת,זוהתמחות.זמןלאורךהמובטחיםהלקוחותשלההשבהבשיעורלתמוךבסיסבכךישכיסבוריםאנו.ההשוואהלקבוצתיחסית

ייעודיתמידעבמערכתשימושתוך,והגבייההחיתום,ומימושוהשעבודרישוםבתהליכיהמתמחהמשפטיתמחלקההכולליעודיא"בכ
"הגביהתיקיבניהולהמתמחה

"ן"והנדלהבנייה,התשתיותבענפיהחברהשלהעסקימיקודנוכחחיובילהיותצפויהתיקשלהצמיחהפוטנציאל2021שנתבמהלך"



31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 ח"ש' מ

5.6 7.1 8.6 25.3 ובטוחות סחירותפיקדונות,מזומנים

286.9 478.3 685.7 755.1 אשראי לקוחות

0.2 12.7 11.8 22.7 ן להשקעה"נדל

2.9 1.0 11.5 16.0 חייבים ונכסים אחרים, רכוש קבוע

295.6 499.0 717.6 819.1 כ נכסים"סה

120.6 314.6 474.0 312.3 אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים

- - - 189.6 אגרות חוב

64.5 55.3 71.2 23.6 הלוואת בעלים

3.0 10.1 34.0 45.8 חכירה  מסים והתחייבויות 

1.8 3.5 10.3 3.4 זכאים ויתרות זכות

105.6 115.6** 128.1*** 244.4 *הון עצמי

295.6 499.0 717.6 819.1 כ התחייבויות והון עצמי"סה

170.2 170.9 199.2 267.9 הון עצמי והלוואת בעלים

מאזן-תמצית דוחות כספיים 

20
דיבידנדיםחלוקתלאחר*

ח"ש'מ8.5-כשלבסךקודמותשניםבגיןלמסהפרשהלאחר**

ח"ש'מ16-כשלבסך23IFRICתקןישוםלאחר***



ח"ש'מ8.5-כשלבסךקודמותשניםבגיןלמסהפרשהכולל*

רווח והפסד-תמצית דוחות כספיים 

21

2015 2016 2017 2018 2019 2020 ח"ש' מ

49.0 55.8 49.5 69.0 111.9 114.1 הכנסות

(4.4) (7.9) (9.9) (14.0) (23.7) (25.4) הוצאות מימון ועלות ההכנסות

44.6 47.9 39.6 55.0 88.2 88.7 נטו, הכנסות מימון

(6.2) (8.8) (6.2) (3.6) (6.7) (7.2) הפסדי אשראי

38.4 39.0 33.3 51.4 81.5 81.5 הכנסות מימון בניכוי הפסדי אשראי  

(4.0) (6.3) (6.6) (7.6) (8.9) (12.9) הנהלה וכלליותהוצאות 

34.4 32.7 26.7 43.8 72.6 68.6 רווח מפעולות רגילות

- - (0.5) 1.3 0.7 4.7 ן להשקעה"אחרות ושינוי שווי הוגן נדל(אותהוצ)הכנסות 

34.4 32.7 26.2 45.1 73.3 רווח לפני מס 73.3

- - (1.4) *(19.3) (17.5) (17.3) מסיםהוצאות 

34.4 32.7 24.8 25.8 55.8 56.0 רווח נקי



הכנסות ורווחיות החברה במגמת צמיחה עקבית
חלוקת דיבידנד רבעונית בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה

[ח"באלפי ש]

בהכנסות וברווחיותצמיחה 

דיבידנד שחולק

רווח לפני מס

הכנסות

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

Q4-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19 Q1-20 Q2-20 Q3-20 Q4-20

5,000 
4,000 4,000 4,000 

6,000 

8,000 8,000 8,000 

6,000 6,000 

10,000 

8,000 8,000 5,067 

8,963 9,623 

12,283 

14,262 

16,549 16,774 

20,632 
19,408 

14,667 

17,649 

22,409 

18,558 

13,002 
14,080 

15,186 

18,768 

20,959 

24,316 
25,418 

30,845 31,366 

28,514 
29,685 29,592 

26,330 
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