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 מצגת לשוק ההון

  2017 -ח ברנע"דו
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ב מצגת אשר בכוונת החברה להציג בפני משקיעים  "מצ

מובהר כי המצגת אינה מהווה הצעה  , במסגרות שונות

לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת  

.  הצעות כאמור ונועדה למסירת מידע למשקיעים בלבד

חוות דעת או הצעה באשר  , המלצה, האמור בה אינו ייעוץ

בדיקה  , ואינו מחליף את שיקול הדעת, לכדאיות השקעה

עצמאית וייעוץ אישי בהתאם לנתונים המיוחדים של כל  

מידע הכלול במצגת דומה בעיקרו  . משקיע פוטנציאלי

אולם עשוי  , למידע שכבר ניתן לו גילוי על ידי החברה

להיות מוצג באופן השונה מהאופן בו הוצג בדיווחי  

המידע הכלול במצגת אינו נועד להחליף את  . החברה

 .הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור

 

 

 גילוי נאות
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 תקציר

החברה פועלת בתחום  . 2016החברה החלה את פעילותה הציבורית ביוני 

 .המימון החוץ בנקאי תוך התמקדות בממסרים דחויים

עוסק  , מההון הינו מר אלי נידם 48.92%בעל השליטה המחזיק ב 

 1993בתחום האשראי החוץ בנקאי משנת 

בעברו כיהן בתפקידי מפתח בבנק , ל החברה הינו מר אלי כהן"מנכ

 במסגרת תפקידו התמחה במתן אשראי למגזר העסקי  , הפועלים

 משרדי החברה ממוקמים בזיכרון יעקב

החברה ממקדת את פעילותה באזור צפון המדינה בשל יתרון יחסי הנובע  

 מהיכרות מעמיקה עם השוק המקומי

 פעילות החברה מתמקדת במגזר העסקי בלבד

מסתכם היקף פעילותה בתחום  31.12.2017מתחילת פעילותה ועד ה 

 ₪ מיליון  605 - בכניכיון ממסרים דחויים 

מיליון   40.4-עומד על כ 2017היקף הפעילות החודשית הממוצע לשנת 

 ₪ 

 ₪ מיליון  110.447 -הינו 31.12.17היקף תיק האשראי ל 

 ₪ מיליון  20.945גייסה החברה  24.07.2017ב 

 ₪ מיליון  31.131 -(31.12.2017)הון עצמי 

 ₪ מיליון  1.986עומד על  Q4 2017הרווח הנקי ב 

 

 

 שוהם ביזנס
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 יצחק אילן

 דירקטור

 הצוות

 לימור הררי

 מהלת כספים

האוניברסיטה העברית -בוגרת חשבונאות וכלכלה  

אוניברסיטת תל אביב -מוסמכת במנהל עסקים  

 

,  חשבון בעלת ניסיון בייעוץ וניהול כספים רואת

לית כספים בחברה ציבורית"לשעבר סמנכ  

כ לשעבר"סגן ראש השב   

 יועץ לשעבר בוועדת חוץ ובטחון 

 אלי כהן

ל"מנכ  

 מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת  -בוגר תואר ראשון בכלכלה וניהול

 בן גוריון

 בעל התמחות בניתוח ומתן אשראי לעסקים

 מנהל מרכז עסקים צפון לשעבר בבנק הפועלים

מנהל מרכז עסקים חיפה לשעבר בבנק 

 הפועלים

 יאיר שלהב

 דירקטור

רואה חשבון בעל משרד עצמאי   

 

 

מספק חוות דעת חשבונאיות וכלכליות לבתי  

 משפט

חייקין-לשעבר ראש המחלקה המקצועית בסומך  

חייקין-לשעבר ראש המחלקה הכלכלית בסומך  

חייקין-לשעבר מנהל סניף חיפה בסומך  
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₪ מיליון  485: 2017כ עסקאות ב "סה  

₪  110,447: היקף תיק האשראי  

₪ מיליון 18.608: 2017הכנסות מימון   

₪ מיליון 6.721: 2017רווח לפני מס   

₪ מיליון 31.131: הון עצמי  

 27.2%( במונחים שנתיים) Q4תשואה להון 

יום 54: התיק מ"מח  

₪ מיליון  605: 31.12.2017כ עסקאות מאז הקמת החברה ועד "סה  

 תמצית נתונים פיננסיים
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 הסביבה העסקית

בדוח בנק ישראל בנושא איתנות פיננסית  

קיימת התייחסות רחבה   2015שיצא ב 

לתחום החוץ בנקאי הנקרא בלשון המקצועית  

:ח"להלן קטע מהדו, בנקאות הצל  

ובפרט בענף תיווך האשראי  , בבנקאות הצל""

הבולט . החוץ מוסדי גלומים יתרונות רבים

שבהם הוא הגדלת היצע האשראי והנזילות  

." במשק  

 

 

הירידה במתן האשראי למגזר  . י הבנקים למגזרים השונים במשק"הגרף מציג את מתן האשראי ע

.י המערכת החוץ בנקאית"העסקי מצידה של המערכת הבנקאית מייצרת צורך שיכול להיענות רק ע  

 

 



 רגולציה 7

במסגרת פעילותה של החברה אנו 

מקפידים לעבוד בתיאום עם הרשויות  

. ובכפוף לחוקים ולתקנות הנוגעים לתחום

  

 חוק ותקנות ניירות ערך -חברה ציבורית

 

 אישור משרד האוצר לנותני שירותי מטבע

 

 חוק איסור הלבנת הון

 

 חוק איסור מימון טרור

 

 מעקב ופיקוח של היחידה לנותני שירותי מטבע

 

חובת דיווח בדבר עסקאות מהיקף מסוים כתלות  

 בחריגותן
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 ותק

 

 דירוג

 

תחום 

 פעילות

 

אזור  

 פעילות

 

מודיעין  

 עסקי

 

התראות 

 שוטפות

 
ותק ארוך משלוש  

שנים למעט חברות  

או שותפויות בבעלות  

של חברות עם רף  

 .הותק

 

בדיקה במקורות  

 .המידע המקובלים

 

כל התחומים למעט  

מתמחים . יהלומים

בעיקר בבניה  

 .ותשתיות

 

בתחום הקו הירוק  

ובתנאי  , בלבד

שהחברה רשומה  

 .בישראל

 

היעדר התראה על  

חשבון מוגבל  

לתקופה של חמש  

היעדר  , שנים

 מ"אכהתראה על 

לתקופה של שלוש  

היעדר הליכים  , שנים

משפטיים או  

התראות בחברות  

  30%)קשורות 

 (החזקה ומעלה

 

היעדר שלושה פיגורי  

תשלום לספקים  

,  בשנה האחרונה

היעדר תביעות  

,  ממשלתיות מהותיות

תשלום סדיר לביטוחי  

עובדים בשנתיים  

היעדר  , האחרונות

בשנה   ב"נה

מושך  , האחרונה

ק אינו קשור  'הצ

 .לחברה

 

 תהליך החיתום
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 ניהול סיכונים

פעילות החברה מתבססת על מערכת 

קשיחה של כללים שתפקידם לצמצם את  

.משתנה הסיכון למינימום האפשרי  

 

 

הירידה במתן האשראי למגזר  . י הבנקים למגזרים השונים במשק"הגרף מציג את מתן האשראי ע

.י המערכת החוץ בנקאית"העסקי מצידה של המערכת הבנקאית מייצרת צורך שיכול להיענות רק ע  
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ד חיצוני המתמחה בנושאי  "בחברה מועסק עו

רגולציה בתחום פעילות החברה ומשמש כקצין ציות  

 אל מול הגורמים המפקחים

 בחברה מועסק מנהל סיכונים במשרה מלאה

 עבודה אל מול המגזר העסקי בלבד

 תהליך חיתום המכיל שלבי היזון חוזר

 -מושך בודד/ חשיפה מקסימלית ללקוח

 לחובות מסופקים 0.25%החברה מפרישה 

הקפדה על ניתוח מתמשך של סביבת הלקוחות  

והמושכים בדגש על יכולות כספיות והפרויקטים  

ניתוח זה מתבסס על איסוף אינפורמציה  , שבביצוע

 מגורמים שונים וירידה לשטח

 

 



(₪אלפי )רווח נקי  10  
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החברה מציגה צמיחה ברווח הנקי באמצעות הוזלת מקורות המימון תוך שמירה על  

 .רמת סיכון נמוכה ללא הקלות בהליך החיתום
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31.12.2017 

8% 

6% 

4% 

0% 

2% 

31.12.2016 

6.6% 

3.05% 

הלקוח הגדול ביותר 

(מהתיק% -ב)  

31.12.2017 

8% 

6% 

4% 

0% 

2% 

31.12.2016 

8.09% 

3.49% 

המושך הגדול ביותר 

(מהתיק%  -ב)  

 לקוחות ומושכים
את הורדת  2017החברה שמה למטרה בתחילת 

 .לקוח בודד/התלות במושך
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,שוהם ביזנס ממשיכה להראות צמיחה ועמידה ביעדים עסקיים  

: 2018להלן מטרות החברה לשנת   

 גיוון והוזלת מקורות המימון

  

 השבחת תיק האשראי

 

 התפתחות לתחומים נוספים במסגרת האשראי החוץ בנקאי העסקי

 

החברה התקשרה עם חברת ייעוץ ונמצאת בהליך של כתיבת תכנית  

 עבודה אסטרטגית ותפעולית  

 

 

 

 צעדים להמשך
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