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)דוחות תקופתיים  ג 5זה בתקנה    דרת מונחגברה הינה "תאגיד קטן" כהחה ערך  ניירות  ומיידיים(,    לתקנות 

מיום  ב  "(.תהתקנו")  1970-התש"ל ד2014רואר  בפב  27ישיבתו  החליט  החברירקט ,  כל  וריון  את  לאמץ  ה 

בתהנקטן",    ל"תאגידההקלות   רלבנכללות  שתהיינה  או  שהינן,  ככל  לדווח  הול,  הרחבל טיות  קנות,  תחיל 

האמורו ההקלות  החברה  לפיהן.  שבחרה  כאמור,  ת  וליישם  )לאמץ  על    לביטו (  1הינן:  דוח  לפרסם  החובה 

הפניקרהב וד ה  החשבמית  רואה  המבוח  הפנימיון  הבקרה  על  )קר  ס 2ת;  העלאת  עם  (  בקשר  המהותיות  ך 

  40%  -ת לדוחות ביניים ל ו תי הומ   ות לת כלוהעלאת סף צירוף של דוחות חברו (3) ;20%  -לי  רכת שוו ירוף העצ

הות ל)תוך  הצירוף  סף  מעל  רת  שנתיים  כספיים  התו  (4)  (;20%דוחות  הוראות  מיישום  השניספפטור  יה  ת 

  27  םיומ   רההחב  דעת בהו  אמורלפרטים ראו ה.  (ניהולם  דרכי ו  יפה לסיכוני השוק דבר חשנות )פרטים בלתק

מיום    תעוד ה  פי  על   (.2014-01-001554  :אסמכתאמס'  )  2014רואר  בפב   )מס'   2017באוגוסט    30החברה 

 בעונית. דיווח ר כונתי מתעל פ פרסמת את דוחותיהמ ( ולמועד דוח זה, החברה 2017-01-087900אסמכתא: 
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 תוכן עניינים 

 

 שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד. - חלק א'
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 שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי התאגיד -חלק א' 
 

 רה"( חב"ה"מ )ביזנס בע םשל א.נ. שוה 9201עדכון פרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  

,  "(תקנות הדוחות)"   1970-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, תש"ל39בהתאם לתקנה  

שיש   עניין  בכל  החברה  בעסקי  אירעו  אשר  מהותיים  חידושים  או  שינויים  בדבר  פרטים  להלן  יובאו 

ועד    2019  נתה לשלתארו בדוח התקופתי של החברה, ואשר חלו מיום פרסום הדוח התקופתי של החבר 

 זה להלן.   רבעוניליום פרסום דוח 

  .ק מידע אשר הינו, לדעת החברה, מידע מהותיזה כולל ר   רבעוניכי ככלל, התיאור הנכלל בדוח    מובהר

)כפי שפורסם במערכת המגנ"א    2019יש לקרוא את העדכון יחד עם הדוח התקופתי של החברה לשנת  

נכלל  "(, אשר האמור בו  הדוח התקופתי)להלן: "(  2020-01-024994  :אסמכתאמס'  )  2020במרץ    24ביום  

הפניה של  בדרך  זה  ראשון    ,בדוח  רבעון  אס)מס  2020במאי    26מיום  דוח  ,  (2020-01-052839  :מכתא' 

 . (2020-01-078583  :מכתא' אס)מס 2020 באוגוסט 13מיום  ודוח רבעון שני  

וין  שניתנה להם בדוח התקופתי, אלא אם כן צזה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות    רבעוניבדוח  

ש  אחרת. מקרה  ביןבכל  סתירה  בחל  ל  לדוח  האמור  א'  עסקי  רבעוניק  תיאור  בפרק  האמור  לבין    זה 

 יגבר. זה  רבעוניתי, האמור בדוח פו תקהתאגיד בדוח ה

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  - 1סעיף  .1

פועלתבהח .1.1 בת  רה  פיננסיים  שירותים  מתן  ניכ בתחום  הלוואות,  יחומי  ומתן  המחאות  ון 

 ויים. ח קר בפעילות בתחום המסחר בממסרים דעיב תומתמקד

בדבר    2019לשנת    ופתיק תה  לדוח  3בפרק  האמור    אואודות פעילות החברה ר  המלאים  לפרטים .1.2

 . "עניינים הנוגעים לעסקי החברה בכללותה"

 מימון ואשראי  - 20סעיף  .2

 :(ה ב' וסדר  ה א'סדרב )של אגרות חו ישה עצמיתתוכנית רכ

'  א  סדרות)  חוב  אגרות  של  עצמית  רכישה  כניתות  אישר  ההחבר  ןדירקטוריו  2020  במרץ  16  ביום .2.1

  נוספים   לפרטים.  2020  במרץ  17  מיום  החל   שנה  חצי  של  לתקופה  ח" ש'  מ  75  עד  לש  בהיקף'(  וב

 .  (2020-01-022105 :אסמכתא' מס) 2020במרץ   16או האמור בהודעת החברה מיום ר

.  נ.ע  9,751,848  של  עצמית  רכישה  ברהחה  ימהלהש  2020  במרץ   26  ועד  2020  במרץ  19  םמייב .2.2

מפורטת  ה,  שאושרה  עצמית  רכישה  לתוכנית  בהתאם  וזאת,  ההחבר  של'  ב  סדרה  חוב  אגרות

 :אסמכתא'  מס)  2020  במרץ  23  מיום  דעות החברה וו האמור בה רא  לפרטים  .לעיל  2.1בסעיף  

  2020 במרץ  25 מיום, (2020-01-025009  :אסמכתא' מס) 2020 במרץ  24 מיום, (2020-01-024508

 : אסמכתא'  מס)  2020  באפריל  5  ומיום  (2020-01-025735  ;2020-01-025729  :אסמכתא'  מס)

2020-01-031657).   

עישרכרה  החב  ימההשל,  2020יוני  ב  22ביום   .2.3 של  צה  חוב  אג   1,536,815מית  א'(  רות  )סדרה 

לת עצמיכנית  ובהתאם  הרכישה  בסעיף  ת  לפרטים  לעיל  2.1מפורטת  בהודעת  רא ,  האמור  ו 

 . (2020-01-056833 :אסמכתא )מס' 2020ביוני  23מיום  החברה

דוח  פת הבתקו  חברהה  כירהה,  לעיל  2.3  -ו  2.2עיפים  בס  כאמור,  תו העצמי  ותשמהרכי  כתוצאה .2.4

 . ח" ש אלפי 1,147 -כ  של בסך ממס  נטו  רווחב
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תקנה  כנדרש עפ"י   )סדרה ב'( ו  י אגרות החוב )סדרה א'(  יק חזלמ לפרטים אודות הגילוי הייעודי   .2.5

הדוחו  (13)ב()10 רלתקנות  )גילוי  אות,  ד'  בפרק  למחזי  האמור  שקייעודי  החוב  אגרות  ל  י 

 . לדוח זה להלן  ורף בזאתהחברה( המצ 

 קאיםבנתאגידים  -אמות מידה 

חברה  ה ה פנתחברה,  צטברו ב נים שהרות מזומלאור ית  החברה כיהודיעה    2020ביולי    1ביום   .2.6

ודיסםהבנקאי  יםלתאגיד  לאומי  מסמאשר  ,  ("הבנקים"  )להלן:  קונט,  לחברה  גרות  עמידים 

על פי  , כי במקרה בו  מוריםאה  הבנקיםאת אישור    רההחבקיבלה    2020ביוני    30ביום  ואשראי,  

ל  , בניכוי כל יתרות המזומנים ש30.06.2020יום  ל  בדוחותיה הכספיים  שיפורסמו  ה וני החברנת

סכום  ההון העצמי של החברה לא יפחת משל החברה,    מסך המאזן  םשאינם משועבדי  החברה

המידה    אמתפרה של  ור המאב  לא יראו   יםקהבנאזי    של החברה,  מסך המאזן   20%  -השווה ל  

  2018בדצמבר    18לאומי מיום  עם בנק  ות  ב ההתחייבלאמור בכת  םתאבה  ,של יחס הון למאזן

  ביולי   1מיום    ו האמור בהודעת החברהרא   לפרטים  .2019דצמבר  ב   3נק דיסקונט מיום  ועם ב

 .(2020-01-061660 :אסמכתא מס') 2020

 י לאומראי בנק מסגרת אש

כי  רבהח  ה הודיע   2020ביולי    27ם  ובי .2.7 מסגבנה  תוקף  את  האריך  לאומי,  אשר ה  רתק  אשראי 

  25עד ליום  ים וחודש  12נוספת של  לתקופה  ש"ח    ונימיל   75לחברה, בהיקף של עד  הבנק    מידמע

 : כתאסמא  מס' )  2020יולי  ב   27  ו האמור בהודעת החברה מיוםוספים ראלפרטים נ  . 2021ולי  בי

2020-01-079743) . 

הודיע לחברה על הגדלת היקף האשראי  ק לאומי,  בנה כי  רבהח  ההודיע  2020  באוגוסט  16ם  ובי .2.8

גידול של    ,חמיליון ש"  75מיליון ש"ח חלף סך של    95שמעמיד הבנק לחברה לסך של     20קרי 

ש"ח האשראי.  מיליון  תנאי  ביתר  שינוי  בהודעות    אין  השוטפות  שפורטו  תבדבהחברה  נאי  ר 

מיטיב עם החברה, לפיו יחס הממסרים דחויים, אשר יופקדו בבנק  ה   אחד האשראי למעט שינוי  

למועד דוח  .  כפי שהיה בעבר  170%  מגובה האשראי, חלף  150%להבטחת האשראי, יעמוד על  

  25ום  והאשראי מועמד לחברה עד לי   1.85%הינו ריבית פריים + שיעור הריבית על האשראי    זה,

נ   .2021י  ביול  ראלפרטים  מיוםוספים  החברה  בהודעת  האמור    מס' )  2020  באוגוסט  16  ו 

 .( 2020-01-088866 :אסמכתא

 דיסקונטראי בנק מסגרת אש

כי  ר בהח  ההודיע  2020  בספטמבר  8ם  ובי .2.9 מסגרת   עהודי,  דיסקונטק  בנה  הגדלת  על  לחברה 

ה בבנק דיסקונט  החבר  מיליון ש"ח נוספים, כך שלמועד זה מסגרת האשראי של  10  -האשראי ב

ש"ח.    25הינה   באמות  מיליון  וכן  האשראי  הסכם  תנאי  ביתר  שינוי  כל  אין  זה,  דוח  למועד 

הינם  המידה הפיננסיות והביטחונות שהחברה נדרשת להעמיד לטובת בנק דיסקונט, והתנאים  

מיום   החברה  בהודעת  אסמכתא:    2019בדצמבר    3כמפורט  והאמור  2019-01-118333)מס'   ,)

  2020במרץ  24יום אשר פורסם ב 2019בדצמבר  31בדוח התקופתי של החברה ליום  20.1עיף בס

אסמכתא:   נ  (. 2020-01-024994)מס'  ראלפרטים  מיוםוספים  החברה  בהודעת  האמור    8  ו 

 . (2020-01-089698 :אמכתאס  מס') 2020 בספטמבר

 ת ילוהפעם ואילוצים מיוחדים החלים על תחומגבלות, חקיקה, תקינה  - 22סעיף  .3

 למתן אשראי מורחב של החברה ולמתן שירות בנכס פיננסי בסיסי    נותרישיו  .3.1

שירות בנכס    התקבל אצל החברה רישיון מורחב למתן אשראי ורישיון למתן   2018ביולי    4ם  ביו

מ  -פיננסי   ביטובסיסי  ההון,  שוק  על  הממונה  ואת  "הרח  בהתאמה:  )להלן  ישיון  חיסכון 
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חברה בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים  שהוענקו ל  חב"(,המור  "הרישיון-הבסיסי" ו 

)"החוק"(, ואשר תוקפם מסתיים ביום    2016-(, התשע"ומוסדרים  סים יננפ פיננסיים )שירותים  

 . 2020 ביוני  30

ון,  ק ההשות שומאת המפקח על נותני שירותים פיננסים ברהחברה  בלה  יק  2020,  ביוני  23ביום   .3.2

עד    מורחב חודשו והינם בתוקףן הרישיון הבסיסי והן הרישיון הפיה הביטוח וחיסכון הודעה ל

)מס'    2020  ייונ ב   23  או האמור בהודעת החברה מיוםלפרטים נוספים ר   . 2021בדצמבר    31ליום  

 .( 2020-01-057097אסמכתא: 

 ( לחוק הבנקאות 8)ב() 21וראות סעיף ה בהעמיד .3.3

בסעיף   לאמור  עושל  8.6.1בהתאם  החברה  הנאמנות,  בטר  סעיף  מדת  לחוק 8)ב()21הוראות   )  

תשמ"א  )רישוי(,  הבנקאות)"  1981-הבנקאות  נוסחוק  לפרטים  ר"(.  בסעיף  האמור    או פים 

 ; 2019התקופתי לשנת דוח בפרק ד' ב (2)20.6

 בתקופת הדוח  ועירשאספים  ונאירועים   - 28סעיף  .4

  מור  -  מ"בע  ות קעהש  רומ.ד.י,  מ"בע  השקעות  מור.ד.יכי    הודיעה החברה  2020  באפריל  7  ביום .4.1

,  קרן(  מוגבלת  שותפות)  גמישה   גידור  מור   -  מ "בע  השקעות   מור.ד. י  -ו  אלטרנטיביות   השקעות 

מיוםרא  לפרטים  בחברה.  ייןנ ע  יבעל   להיותמ  וחדל החבר  בהודעות  האמור    2020  ילרבאפ  7  ו 

 . (בהתאמה, 2020-01-033226 -ו  2020-01-033223, 2020-01-033220 :אסמכתא' מס)

דף,  ף משקיתסמה החברה  , פראחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערךל,  2020במאי    21ום  יב .4.2

נוספים ר -2020-01)מס' אסמכתא:    2020  במאי  21ום  מי עת החברה  או האמור בהודלפרטים 

ניירות ערך כלשהם, ולפיכך    החברה לציבור  ציעהלא ה  ףהמדפרסום תשקיף    במועד  .(051183

 .יף המדףתשק ום רסתמורה מידית בעקבות פ לא תהיה כל

 לעיל.   3.2סעיף ב או האמורר  הרישיון המורחבוהרישיון הבסיסי קף  ותחידוש לעניין   .4.3

טים  , לפררות חוב )סדרה א'(אג   24,613,421של  חלקי    פדיון  חברהה  ביצעה,  2020יוני  ב  30ום  בי .4.4

האר החבו  בהודעת  אסמכתא  2020ביולי    7מיום    רהאמור  בהתאם    (.2020-01-064993  :)מס' 

החז קיט חל    ךלכ בשיעור  של  ון  בחברהקתה  הכספים  הררי    מנהלת  לימור  חובהגב'    באגרות 

א'סדר) שלהפדיון  ה עקב  וזאת    (ה  נוספ.  האמורות  ותהתחייב  תעודות  חלקי  רלפרטים  או  ים 

 . (2020-01-064996תא: כ סמא )מס' 2020ליולי   7ום מי  האמור בהודעת החברה 

 עם בעל השליטה   מזכה(יגה )לא חר עסקה בתנאי  ון לא מהותיעדכ אישור  .4.5

ודירקטוריון החברה    2020  אוגוסטב  13  וםבי וועדת הביקורת  בתנאי  אישרו  לא מהותי  עדכון 

חריגה עם בעל השליט לא  תגילפ   משנה ות  בשכיר  רת משרדים לשכי  ה עסקה  דיל את  ו החברה 

  ,חודשל  ש"ח  12,000  לסך של בתמורה  משטח הנכס    67%  -כ  מהיקף שלשכירות המשנה  שטח  

הנכסמשט  90%  -כ  שליקף  הל של    ח  לסך  ת בעדהצורך    .לחודש  ש"ח  16,200בתמורה  נאי  כון 

חברי ועדת  נכס.  טח ה ש, והגדלת השימוש בדשיםגיוס עובדים ח,  מצמיחת החברהעסקה נובע  ה

העסקה  איש  החברה  דירקטוריוןוהביקורת   תנאי  עדכון  את  חריגה  רו  לא  עם  )מזכה(  כעסקה 

קנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(,  תל(  2)1תקנה  ראות  להובהתאם    בעל השליטה

ש  2000-תש"ס ראויים  פניהם ב   הוצגלאחר  שכירות  דמי  כ   , אומדן  שמשלמת  י  נמצא  התשלום 

אותו לתשלום  זהה  השליטה  לבעל  ה  החברה  בעל  לבעל משלם  החלק    שליטה  אותו  על  הנכס 

  חברההשל    קים הרגילסך העבמהל  ששכירות משרדים הינה עסקה  לאור העובדהו,  היחסי בנכס

הינם  ו העסקה  נ  .שוקתנאי  בתנאי  מיום  הח  ותהודעראו  וספים  לפרטים    2018  מרץב   14ברה 
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ומיום  2018-01-019965  :אסמכתא  מס') אסמכ  2016באוגוסט    15(,  -2016-01:  את)מס' 

103831) . 

)סדראג  30,052,635של  חלקי    פדיון  חברהה  ביצעה,  2020בספטמבר    15ום  בי .4.6 חוב  , '(בה  רות 

רא  הלפרטים  החבו  בהודעת  אסמכתא  2020  בספטמבר  16מיום    רהאמור  -2020-01  :)מס' 

092953 .) 

   הקורונה נגיף התפשטות   השלכות .4.7

 רבות  מדינות .  ותמשמעותי   כלכליות  השלכות   ולםובע   בארץ  הקורונה   נגיף  תפשטותהל 4.5.1

, הנגיף   התפשטות  תא  עו למנ  יון יסבנ  ייםסטדר  בצעדים  נוקטות  ישראל  מדינת  וביניהן

  שננקטו   הפעולות,  בישראל  הכלכלית  הפעילות  על  תמשמעותי  השפעה  אלו  לפעולות

 . במשק הפעילות וצמצום עבודה מקומות  סגירת  אף כללו

 וזאת,  ישירות  פעולות  במספר  החלה  החברה ,  הקורונה  בתקופת  המשק   סגירת   לאור 4.5.2

  ופןאב  החברה  להעפ  דאח  מצד,  תהפעילו  לע  האפשריות  ההשלכות   את  שבחנה  לאחר

 כל,  הריבית  מרווחי   את   העלתה,  ובמקביל,  ייזום  ןבאופ   אשראי   היקפי  לצמצם  מידי

 יחד  אך,  התגברה  ואף  איתנה  תרהונ  לאשראי  הדרישה.  סיכונים  לצמצם  מנת  על  זאת

  פירעון   מועד  להארכת   ולקוחות  מושכים   ות קשבב  מסוים  גידול   חל ,  זאת  עם

 מקרה  בכל,  דעת  שיקול  תוך   םמסוימי   ים רקמב  לה עפ   ברהח ה  כאשר ,  התחייבויותיהם

 החברה  רכת להע.  להחזרים  ביחס   והלקוחות   המושכים   על  ולהקל   להאריך   ,לגופו

  וכן  כלפיה  ויותיהםבהתחייב  לעמוד  ללקוחותיה  זו  פהבתקו  מאפשרות  אלו  פעולותיה

  ת ריואפש  ת פעובהש  ולכמת  להעריך  החברה   הנהלת  ביכולת   אין  זאת   עם.  םוניסיכ   לגדר

 . העסקית תהפעילו  תוצאות על תוי ידתע

 ענפים  הוגדרו  אשר,  והתשתיות  ן "הנדל  בענפי  הינה  החברה  ותיל עפ   עיקר  כי,  ןיצוי 4.5.3

  באופן  נפגעו  אשר  לענפים  חשופה  אינה  החברהכי    ןכו,  הופסקה  לא  ופעילותם  חיוניים

 אולמותו  מסעדנות,  מלונאותתעופה,  ,  תיירות  כגון,  המשק  מסגירת  רביות  הקשה

בלבד, דבר המקנה   הבמתן אשראי ללקוחות קצעוסקת  ברה  חהכי    ןי וצ עוד י  .םאירועי

משמעותי   יתרון  אין  לה  בו  באופן  ומושכים,  לקוחות  פיזור  בללחברה  של  קוח תלות 

 ד.בוד

לובהתי  ,האמור  תקבועב 4.5.4 ויחס  כלכליות  מקרו  הכללתחזיות  הסיכון  רמת  י  עליית 

את במש החברה  הגדילה  הפ הכללית  ההפרשה    ק,  חזוייםסדי  בגין  ת הנהל   .אשראי 

כי  ה  ברהח אחוזסבורה  הצפ   יהעלאת  יותר ההפרשה  הגבוה  לסיכון  מתאימה  ויים 

ב  כ הגלום  האשראי  החדש,    הצאתו תיק  הצפויה   ההפרשהגדלה  ובהתאם  מהמצב 

 . בתקופת הדוח אילהפסדי אשר

שרוב לאור העובדה    תר,ן הי, ביתישמר  הברחההפיננסית של    איתנותהכי    צופה  החברה 4.5.5

ה החבתיק  של  הקצרקלזמן    הינו  הראשראי  בטווח  להנזילו  ניתן  ולפיכך  כן,   צר  כמו 

בנק מתאגידים  האשראי  ואמות  מסגרות  מול  הפינ המידה  איים  המערכת נסיות 

לא  נהב במהל קאית  המשבר.  השתנו  חלה  קופת  תבך  מסועהדוח,  ביליה  שיעור מת 

ל  במקבי  כאשר  ,0.2%  -בשיעור של כבתאגידים בנקאיים  האשראי  ת  והריבית על מסגר

לע,  יתבי הרימרווח ת  לתה אה הע החבר כך  ל כבר  כאמור  רונה והק עם פרוץ משבר  יל, 

 . 2020 ץמר חודשל ש שנייהצית הבמח
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אשר   רת האשראימסגאת  הגדיל    ק לאומיבנ  ,עילל  2.9עד    2.7  יפיםסעב  כאמור  ,בנוסף

את תוקף   האריך מיליון ש"ח ו  95  -ל ש"ח    ןוי מיל  75בהיקף של עד    לחברה   הבנקמיד  מע

הגדיל  ובנק דיסקונט  ,  2021ולי  בי   25עד ליום  חודשים ו  12נוספת של  פה  קולתרת  גמס

אשר  מסגאת   האשראי  עד    לחברה   הבנקמיד  מערת  של    25  -ל ש"ח    ןוי מיל  15בהיקף 

 . מיליון ש"ח

חברה לעמוד בהן נדרשת ה  דה הפיננסיותאמות המיומדת בכל  ע דוח זה, החברה  עד  למו

ומחזיקמ הבנקאית  המערכת  החברה  ובהח  ותראג  י ול  החברה    .של  כן,  יצעה בכמו 

יוני    ,2020  של חודש מרץ  שנייהמחצית ההבמהלך   יות של ת עצמ רכישו,  2020בחודש 

ב'( )סדרה  חוב  חוב  ו  אגרות  החברה    (א'רה  דס)אגרות  ביצעה  של  של   ןופדי וכן 

א'(אג  24,613,421 )סדרה  חוב  ספטמבר    , רות   של  פדיון החברה  ה  ביצע  2020ובחודש 

)סדרה  אג  30,052,635 חוב  חו  ובכך,  '(ברות  הפינהקטינה את  כן,  נסי.  בה  בחודש כמו 

 לפרטים .  '(ברות חוב )סדרה  אג  30,052,635  שלנוסף    פדיוןהחברה  ביצעה    2020  נובמבר

 . בפרק זה 5.3  -ו 4.6 , 4.4 ,2 פים בסעי מור  אה  ראונוספים 

"  עתיד  פני  צופה  מידע"  מהווה  כאמור  הונורהק  נגיף   השפעת  עם   בקשר  החברה  הערכות

 נכון  בחברה  תהקיימ  האינפורמציה  על  ססהמתב,  1968-ח"תשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו

  לה   רצבשנ  עדוהי  העבר   וןבניסי  בהתחשב  החברה   של   ניםואומד  כותהער,  זה  דוח  לפרסום

  אשר  םיניצוחי  ובגורמים  ברהחה  פועלת  בהם  השווקים  צבמל  ביחס  שונות  ותכהער,  בנושא

 בפועל  תואוהתוצ  ממש תי  אשר  לעיל   האמור  כי   וודאות  כל  אין,  לפיכך.  החברה  בשליטת  אינם

 . לעיל רטותהמפו מההערכות מהותי באופן שונות תלהיו עשויות

 

 דוח אריך האחר תהותיים ל אירועים מ .5

 )ז"ל( חק אילן צ תו של הדירקטור מר יירפט .5.1

הנהלת  וכי    הלך לעולמו )ז"ל(  צחק אילן  הדירקטור מר יבאוקטובר הודיעה החברה כי    18ביום  

ה, חברי הדירקטוריון וכל צוות עובדי החברה ויועציה מבקשים להשתתף בצער המשפחה  החבר

  30  -הבטחון הכללי מעל ליצחק היה איש שירות  ראש עם לכתו בטרם עת.  יניםומרכ על פטירתו 

נת  לביצור ביטחון מדי  , תרם רבות וממושכותשנה ובתפקידו האחרון כיהן כסגן ראש הארגון

משנת   כדירקטור  בחברה  כיהן  יצחק  אזרחיה.  חיי  על  והשמירה  רבות  2014ישראל  תרם   ,

 חישות ובאומץ בהתמודדות עם מחלתו. להצלחתה ולקידומה, גם בשעה שנלחם בנ

   0202 קטוברובא 12דרוג בע"מ מיום יהודעת חברת מ .5.2

  יודירוג מעודכן לפ פרסמה דוח בע"מ   גמידרוחברת החברה כי הודיעה  2020באוקטובר  21ביום  

משנה  סדרה א' וסדרה ב' של החברה ורות החוב  לאג  Baa1.ilמותירה על כנו את הדירוג    היא

הדירוג מי לשלילי אופק  מיוציב  בהודעת החברה  ראו האמור  לפרטים    2020באוקטובר    21ם  . 

 (. 2020-01-105787' אסמכתא: ס)מ

 ל החברה ש פדיון חלקי של אגרות חוב )סדרה ב'( .5.3

)סדרה  אג  30,052,635של  חלקי    פדיון  חברהה  ביצעה,  2020  בנובמבר  15ום  בי חוב  , '(ברות 

רא  הלפרטים  החבו  בהודעת  אסמכתא  2020  בנובמבר  15מיום    רהאמור  -2020-01  : )מס' 

113983 .) 
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 ורית להשקעה בתחום הפינטק ת ציבו שותפונת החברה להקים וכ .5.4

החברה דירקטוריון  להחלטת  ביום  2020בנובמבר    18  יוםמ  בהתאם    2020בנובמבר    25, 

החברה מייסדים  התקשרה  המייס  )להלן:  בהסכם  לצורך דים"("הסכם  שותפים,  שני  עם   , 

כללי   שותף  אשר תהווה  פרטית  של חברה  בשותפות מחקר    (י"הכלל   "השותףלהלן:  )הקמתה 

על  קר והפיתוח בישראל, בדגש  עוסקות בתחום המחאשר תעסוק בהשקעה בחברות ש  חופיתו

העוסקות ה   חברות  ")   Technology Finance-בתחום  בכוונת    (." תריהציבושותפות  הלהלן: 

הנפקה   הציבורית שותפות  ה השתתפות    לבצע  יחידות  של  למסחר  ורישום  לציבור  ראשונה 

 .  בתל אביב בע"מערך   יירותבבורסה לנ

מהון המניות המונפק והנפרע של השותף הכללי, כאשר כל אחד מבין    37.5%  -ברה תחזיק ב  חה

. לכל  השותף הכללימהון המניות המונפק והנפרע של    31.25%  -יקו ב  השותפים האחרים, יחז

גין כל  , כאשר בבשותף הכללי  , תהא אפשרות למנות דירקטורים מטעמובעלי המניותאחד מבין  

 תהא זכות למינוי דירקטור אחד.ת המניו בהון החזקה   10%

המייסדים להסכם  הלוואה   , בהתאם  הכללי  לשותף  תעמיד  של  החברה  סך  ש"ח  5  על                          מיליון 

   ."(ההלוואה)להלן: " 8%שנתית בשיעור של אשר תישא ריבית 

השותף  תהלוואה  ה את  בהנפק  הכללישמש  השתתפות  הציבורלצורך  השותפות  של    ית.ה 

בת   לתקופה  תינתן  העמדתה  12ההלוואה  ממועד  כאשרחודשים  רשאי    ,  יהא  הכללי  השותף 

שההלוואה  חודשים כל אחת, כך    12לשלוש תקופות נוספות בנות  להאריך את תקופת ההלוואה  

מ מאוחר  תיפרע  העמדתה  48-לא  ממועד  בדבר    .חודשים  ההלוואה  ההחלטה  תקופת  הארכת 

  .החברהשאינם  תף הכללי, האחרים בשובעלי המניות תהא של 

השותפות   הנפקת  ממועד  החל  וזאת  וריבית  קרן  רבעוניים  בתשלומים  תיפרע  ההלוואה 

מהרווח הגולמי של השותף הכללי באותו רבעון    80%כאשר כל תשלום יהא בגובה    ,בוריתהצי

 לוואה.  וייזקף ראשית לפירעון הריבית שנצברה ולאחר מכן לפירעון קרן הה

שהשותף הכללי יקבל כספים כתוצאה מחלוקה או מכירה של נכסי השותפות  ל  כככן נקבע, כי  

ממכירת,  הציבורית השתתפות  או  הכללי    יחידות  בשותפות  שהשותף  להחזיק  מתוכנן 

על ידי השותף הכללי, אזי  הציבורית,   או כתוצאה מהשקעה בשותף הכללי או נטילת הלוואה 

 לוואה. ן מידי לצורך פירעון ההכספים אלו ישמשו באופ

 המוקדם.ההלוואה תהא ניתנת לפירעון מוקדם בכל מועד ללא עמלה או קנס בגין הפירעון  

כל דיספוזיציה  השותף הכללי  בצע  יעד למועד פירעון ההלוואה, לא    הסכימו כי, הצדדים  בנוסף

ש ההשתתפות  השותפות  יביחידות  של  בהנפקה  על  הציבורית  רכוש  שעבוד  יחידות  וירשם 

החברהשהשותף  השתתפות   לטובת  יחזיק  עלהכללי  לרבות  הכללי,    ,  השותף  של  התקבולים 

הוסכם כי יירשם שעבוד על מניות שני    כן,  אה.פירעון קרן וריבית ההלווהבטחת  לצורך    וזאת

לא תפרע ההלוואה, החברה תהא  שהאחרים להסכם המייסדים, באופן שבו במקרה  הצדדים  

  דים.רשאית לממש את השעבו

כללי, באופן שבו כל עוד החברה הינה בעלת מניות בשותף  לי ניהול השותף הכמו כן, נקבעו כל

, וכן עד  הציבורית  ללי והשותפותהמבקר של השותף הכ  שתקבע את זהות רו"חזו  היא  הכללי,  

   .הציבורית , את זהותו של סמנכ"ל הכספים בשותף הכללי ובשותפותלתום תקופת ההלוואה

המניות של השותף    ם מגבלות שונות לגבי יכולת העברתים קבעו הצדדיכם המייסד במסגרת הס

 . Tag Along-הכללי, כגון, תקופת חסימה, זכות סירוב ראשון ו 
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כי המידע המפורט בדבר    5.4בסעיף    יובהר  הצדדים להסכם  לעיל  להקמת  המייסדים  כוונת 

ש ערך  ניירות  אשר  ציבורית  בבורסה,שותפות  למסחר  ירשמו  השקעות  ואש  לה  תבצע  ר 

נייירות    /במיזמים   בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר  הינו  הפינטק,  בתחום  חברות 

תשכ"ח   שב1968  -ערך,  באופן  השותפות,  הקמת  אישורים  ו  השגת  ההנפקה,  הצלחת   ,

בחברת   בצדדים שמטרה  רגולטורים, השקעה  בחברה אלא  תלויים  אינם  ים, יליש מתאימה, 

השוק תנאי  )גת  הש  ,כגון  רגולטורים  השאישורים  )רישום  החברות  רשם  הכללי(,  כגון  ותף 

ני"ע   רשות  ההנפקה(  )בדבר  הבורסה  השותפות(,  )רישום  השותפויות  רישום  רשם  את 

תרצה  שבהן  מטרה,  חברות  הגדרת  לעניין  החדשנות  רשות  )תשקיף(,  כציבורית  השותפות 

 (.הגדרת חברת מו"פהשותפות להשקיע, כעונות על 

 הלוואה לנושא משרה בחברה להעמדת   רותשקהת .5.5

תקשרות בהסכם הלוואה  הקורת ודירקטוריון החברה,  ועדת הביאישרו    2020נובמבר  ב  26ביום  

פי  אל  200בהיקף של    לנושא המשרה  ת הלוואההענק במסגרתו אושרה    ,רה בחברהמשא  נושעם  

ידי  כרתהמובריבית    ,ויםוש  יםחודשי   תשלומים  40  -ב    תיפרעאשר    ש"ח, המס  על  ,  רשויות 

ועדת הביקורת  .  למען הזהירות כעסקה חריגהכמתן הלוואה לעובד. ההחלטה הובאה לאישור  

החברהט ודירק וה  וריון  מאחר  כי  נוהגאישרו  הל חברה  ליתן  לעובדי  ת  בתנאים    ההחבר וואות 

  ים בתנאים מקובלו  תיתדובר בעסקה מהואין מהרי ש,  שהועמדה  ולאור היקף ההלוואהדומים,  

 . את ההלוואהאישרו בהתאם לכך, ס לכלל העובדים, ביחשנהוגים בחברה, 

 בחברה  ועדת התגמול   מינוי מר אור פורטמן כחבר .5.6

ן החברה את מינויו של מר אור פורטמן כחבר ועדת  יו ר דירקטוראיש,  2020  מברבנוב   26ביום  

ביקורת(  כחמכהן  )  בחברה  התגמול ועדת  לאור  וזבר  שלאת  אילן  י הדירקטור    פטירתו  צחק 

 "ל(.)ז
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 2020 רטמבבספ 30ליום  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד -חלק ב' 
 

ביז   נ.א.דירקטוריון   בע"שוהם  דוח  "(החברה)"  מנס  את  להגיש  בזאת,  מצב   ןוי טורירקד ה  מתכבד    על 

ים  חודש שה  לווש  תשעהשל  ולתקופות  (  "הדוחתקופת  )להלן: "  2020  בספטמבר  30ם  החברה ליו  יניינע

 . 2020 נובמברב  26ביום . דוח זה אושר על ידי דירקטוריון החברה 2020 ספטמברב 30ביום שהסתיימו 

שחלו במצב  ים  ותי המהם  ינוי אירועים ולשי ל  תס, ומתייח בהיקפה  מצומצמתן הנה  תובא להלהסקירה ש

ני  נייב עקטוריון על מצדירח הודום  ייכספיחד עם הדוחות ה  וח, ויש לעיין בה ד ה  תבתקופ החברה    י נעניי

   .החברה אשר צורפו לדוח התקופתי

 עסקי החברהטוריון למצב הסברי הדירק  -א'  פרק

 כללי  .1

הד תחוםלמועד  פינ י  העיקר  העיסוק   וח,  שירותים  מתן  הינו  החברה  בתחיינסשל  נ ם  יכיון  ומי 

 ם.ויידח  ר בממסריםתחום המסחבפעילות ב בעיקר  קדתמהלוואות, ומ  ןת ות ומהמחא

 הדוח אירועים מהותיים בתקופתר עסקי התאגיד וו יאיקריים מתוך ת ים ענתונ .2

 . וח זה לעיללד  לחלק א'  )כולל( 4  -ו  3 ,2עיפים  סבהאמור  אור

 כספיה בהמצ .3

   :הכספי  המצב פי הדוח עלעיו בסשחל  ותחוי יובאו ההסברים בדבר ההתפתלהלן  

  30 םו יל 
   2020 ספטמברב

  30ליום 
   2019 בספטמבר

בר בדצמ 31ליום 
2019  

לשינויים בתקופת  ריםהסב
 הדוח

  באלפי ש"ח  
בעיקר   350,074 378,709 331,830 שוטפיםנכסים  אי שרבא  קיטוןמנובע 

נט בניכוי  וללקוחות,   גידול, 
 .ניםווי מזומבמזומנים וש

באשראי ידוגמבעיקר    בענו 8,017 5,833 15,440 שוטפים בלתים סינכ ל 
 . "אז נטו חות,וקלל

  358,091 384,542 347,270 םיססה"כ נכ
)*(  207,731 ( *)182,798 238,812 התחייבויות שוטפות ב  באשראי   מגידול עיקר  נובע 

מב ות  חלויב   וגידולנקים  לז"ק 
 קיטוןוי  ניכ, בחוטפות של אג"ש

 . יםבאשראי מאחר
 בלתיות התחייבוי

 שוטפות
שוטפחלויו  מהעברתנובע   83,074 140,760 24,658   ותת 

  בויותייתחהלאג"ח    של
 .ותשוטפ

בעיקר   )*(  67,286 )*(  60,984 83,800 ן וה תקופת  ב  חוומרנובע 
וכן   אופהדוח    ותציממימוש 

 . רהחבה למניות
 

 . לדוחות הכספיים ג' 2ר ואיבב ו האמורההשוואה, ראותית של מספרי )*( התאמה לא מה 
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 הפעילותתוצאות  .4

ת הכספ וצא להלן  לתקופותותיה  החברה  של  ביום  וח  ושהושל   התשעשל    יות  שהסתיימו    30דשים 

 : 2019ולשנת   2019 -ו  2020 ספטמברב

לתקופה   
 תשעהשל 

חודשים  
מה  שהסתיי

  30יום ב
 פטמברסב

2020 

לתקופה של 
 תשעה

חודשים  
שהסתיימה  

  30ביום 
 פטמברסב

2019 

לתקופה  
של שלושה 

חודשים  
שהסתיימה  

  30ביום 
 פטמברסב

2020 

ה  לתקופ
שלושה של 

חודשים  
  יימה שהסת

  30ם ביו 
 ספטמברב

2019  

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
בדצמבר  

2019  

 הסברים

  י ש"ח באלפ 
  תו הכנס

 ן ימומ
  החברה  בפעילות  מקיטוןנובע   51,838 13,837 10,782 37,037 36,372

 .כתוצאה ממשבר הקורונה
ת  אוהוצ

 ן ימומ
עילות החברה  פב  מקיטון  עבונ )*( ( 15,867) )*(  (4,040) ( 3,254) *( ) (12,259) ( 10,681)

הקורונה ממשבר    .כתוצאה 
כן, הכולהסעיף    כמו   וצאה ל 

ערבות   בגין  שאיננה תזרימית 
ו אלפי    672)ט  בעש"  -ש"ח 

ש  231  של   לתקופות  ח"אלפי 
 חודשים   לושהוש  תשעה,

  30ביום    ושהסתיימ
בהתאמה.  2020טמבר  פסב  ,

אלפי   338  -וש"ח  אלפי    1,113
שללתקופו  ש"ח  , תשעה  ת 

 ו יימסתשהחודשים  ושלושה  
, 2019  ספטמברב  30  םביו

ח אלפי ש"   1,360  -ו  מההתאב
 . (2019לשנת 

הכנסות  
 מון, נטו מי

25,691 24,778 7,528 9,797 35,971  

  הוצאות 
  ידהפס

 אשראי 

בהפרשה   מגידולבעיקר  בע  ונ ( 2,029) ( 423) ( 198) ( 867) ( 3,555)
ה בהפרש   ולגידכן  פית והספצי

מעדכון    האצכתו  תיהכלל
מודליבסשב  חותנהה   ס 
שדמאו היעון   שה הפרר 
התחשבות   ליתכלה תוך 

ים נתונוה  הנהקורובמשבר  
כלכליים ם ה ל  המאקרו 

שלילית   פעהעשויה להיות הש
 . על הגבייה

מפדיון   רווח 
מוקדם  

 אג"ח

חוב  ת אגרומרכישנובע   - - - - 1,489 של  ת 
 .חוהד קופתתבהחברה 

הוצאות  
הנהלה  

 לליות וכ

בעונ ( 9,736) ( 2,582) ( 2,327) ( 6,892) ( 7,241) בהוצאות   דולגימיקר  בע 
כן, בתקופת ו  כמלוות.  שכר ונ

הוצאה   הדוח כולל  הסעיף 
תזרימית  ש בגין  איננה 

ל  1,343)ם  ידעובאופציות 
ו ש"ח  ש  356  -אלפי   ח " אלפי 

 לושה וש  תשעהשל    ותפלתקו
  30ביום    ושהסתיימחודשים  

בהתאמה2020  טמברפסב  ,  .
אלפי   952  -ו  אלפי ש"ח  2,268
 תשעה של    ופותתקל  ש"ח

 ו שהסתיימדשים  חוה  שלושו
, 2019  רבספטמב  30ם  ביו

אלפי ש"ח   2,973  -ו  בהתאמה
 . (2019לשנת 

על    םימיס 
 ההכנסה 

(4,312 ) (4,730) ( )* (1,292 ) (1,866)  )*( (6,623)  )*(  

נקי   רווח 
 קופה לת

12,072 12,289 3,711 4,926 17,583  
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 . םייספהכת וחלדו ג' 2ר באואמור בו ה, ראמספרי ההשוואהשל תית לא מהו ( התאמה*) 
 

 :2020בר טמספב 30ליום נכון  לקוחות לפי זמני פירעוןאשראי ל"מ תיק לן יובא מחהל

 שיעור מצטבר מיתרת התיק  אחוז נפרע מיתרת התיק  *ימים לפירעון

 27% 27% ימים   30 דע

 52% 25% ימים   31-60

 71% 19% ימים   61-90

 79% 8% ים ימ  91-120

 81% 2% ים ימ 121-150

 85% 4% ם ימי 151-180

 96% 11% ימים  181-360

 100% 4% ם ימי 360ל מע
 

 החוב. זוי לפירעון הח ועדהמ דע ( ו 30.9.20מספר הימים שנותרו ממועד הדוח ) -ן לפירעו*ימים 

 נזילות ומקורות מימון .5

 מקורות המימון  5.1

אלפי   32,507י מזומנים בסך של  מזומנים ושוו לחברה יתרות    ,2020  מברבספט  30ם  ויל 5.1.1

 .  2019 ברדצמב 31 םולי ש"ח אלפי  7,057-כסך של ל השוואהב  תוזאש"ח, 

פעילותה  5.1.2 את  מממנת  החברה  הדוח,  הבא מהמקורו השוטפת    למועד  כספ םית  הון:    י 

אש מתאגיעצמי,  ומימוראי  בנקאיים  אשראידים  מנותני  מ   ,יםאחר   ן  הוכן   -ון  גיוס 

א'אג"ח   ב'  ו   סדרה  בשסדרה  לציבור  החברה   15  -בו  2019באפריל    10-הנפיקה 

 . בהתאמה 2019 פטמברבס

רמק  דותוא  םיפנוס   יםרטלפ 5.1.3 המימון  בסעיף    או ורות  ל  20האמור  א'  דוח  בחלק 

   לעיל. זה רבעוניק א' לדוח  כאמור בפר הף זן לסעיהעדכו וכן התקופתי,

   נזילות 5.2

נ הע  וח יתלהלן  השינויי יקרי  של  המזומנים  בתזרימי  שחלו  מקורות  ם  עיקרי  והסבר  חברה 

 : רהבחהמימון של ה

ל לתקופה ש  
 תשעה

חודשים  
ה  תיימשהס
  30 םו בי

 טמברספב
2020 

ל לתקופה ש
 תשעה

חודשים  
ה  תיימשהס

  30 םו יב
 טמברספב

2019 

לתקופה  
 ושהשל של

חודשים  
ה  משהסתיי

  30ביום 
 ספטמברב

2020  

של לתקופה 
  ושהלש

ם  חודשי
ה  יימשהסת
  30ביום 

 ספטמברב
2019  

  31יום ל
  2019בדצמבר 

 הסברים

  ש"ח באלפי     
  מיריזת

טו  ים נמזומנ
שנבעו 

מפעילות  
משו )ששי

ת( לועי פל
 וטפתש

הדוח   ( 241,199) ( 51,687) ( 6,156) ( 171,295) 32,613 יקר בענובע  בתקופת 
אשראי    מקיטון בתיק 

במקביל   נטו  ללקוחות, 
  בל שהתקאי  שרבא  לקיטון

נטו.םיאחרמ   2019נת  בש  , 
בעי בתיק    מגידולקר  נובע 

נטו   ללקוחות,  אשראי 
שראי  אב  וןטילקביל  במק

 ם, נטו.יבל מאחרשהתק
הדוח   ( 37) (4) - ( 28) ( 28)מי  תזרי בעיקר נובע  בתקופת 



-13- 

נזומנמ ו  טים 
 שימשו)ש

 (לותלפעי 
 השקעה 

מוגבפי  קיטוןמ  בלקדון 
רכוש    בשימוש ורכישת  

ע  נוב  2019נת  בש  .קבוע
 קבוע.מרכישת רכוש  בעיקר

תזרימי  
נמ טו  זומנים 

בעו שנ
ילות  מפע

)ששימשו 
( תולי לפע

 מימון

בעיקר   חהדו  בתקופת 244,618 98,715 958 229,572 ( 7,135) נובע 
  ל ש  מיתעצרכישה  ו  פירעוןמ
בניכויחוב  גרותא   גידול   , 

מבבאשראי   . םנקילז"ק 
בעיקר    2019בשנת   נובע 
גידול  ומהנפק אג"ח,  ת 

לז"ק   יםנקמב  באשראי
,  ותציופוא  ניותמוהנפקת  

  .שחולק בניכוי דיבידנד
 

 ותיים לאחר תאריך הדוח עים מהוראי .6

ג' לדוח  ום המצחות הכספיידו ל  4בביאור  האמור    אור   5בסעיף    וראמהכן  ו  להלן,  זה רפים כחלק 

 א' לעיל.  לחלק 

 

 עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  גילוי בקשר ת אוורה -ב' פרק 

 ריטייםשבונאים קאומדנים ח .7

היכער  בעת .7.1 נדרדוחת  הכספיים  הות  לבשת  הערכוהנהלה  המשפיעיצע  ואומדנים  עלת    ם 

ורמים  גל  וע  ריסיון העבדנים וההערכות על נמת האונהלה מבססת אהערכים המדווחים. הה 

הינם רלבנטינו לאירועים  ב ב  בהתחשים  ספים שלדעתה  ביחס  ציפיות  העניין, לרבות  נסיבות 

 .עתידיים

נדעצם טבמ .7.2 יהיאייבונם החשאומדנייר שהעם,  זהים לתוצאות ם המתקבלים  ות  חס המתיי  ו 

בערכם  וע התאמות מהותיות  צי לביסיכון משמעותההנחות, שבגינם ישנו  ים ובפועל. האומדנ

 פורטים להלן. מ, הבאה פיםתחייבויות במהלך שנת הכס נכסים וה  שלים רבספ

אשראירשפה .7.3 להפסדי  ה  -  ה  פעילות  התזרימי חברהבמסגרת  הסיכון  ב   ,  החברה  ים  מקרשל 

הד הממסרים  ישולבהם  לא  בהגיחויים  משמו  הינו  פירעונם  מועד  בע  ומהותי  יותר  מעותי 

 9  -ם לאת ה ב  ם על ידי החברהושהמי  ננסייםהפיים  דת ערך הנכסירי  למוד.  החברה  פעילותל

IFRS  ל:  קמןכדל  ו ינה אשראי  הינם  החברה  של  הפיננסיים  הנכסים  ורוב  ות  לקוח מאחר 

פירעונם במהלך  שמועד  הקרובים,  12  הינו  הפס הע  החודשים  את  החברה  האריכה  שראי  די 

ניסיון   לע   ובים, בהתבסס הןרם הקי שהחוד  12-ו בהסתברות שיתרחשלים בלמשוקהצפויים  

כאשר הבחינה נעשית לפי  דיים.  יועים עתאירחשות  רי ההסתברות להתגבל  צפי  על  ןוהבר  עה

התלויים  לקוחות  שניבמב  קבוצות  הביטחונות  לכל  נה  נ.  עסקהתנו  הביטחונות  ים  חלק סוגי 

 ם:  קריילשלושה סוגים עי

 '; סבים של צד ג מגובה בשיקים מו חות ללקו)א( אשראי 

 ת;  ומדת הלוואעה אשראי באמצעות( ב)

ל  ()ג מגולאשראי  בביטחו קוחות  בנכסים  חונובט  יחים.קשות  נבה  בעיקר  קיימים  זה  ת מסוג 

 חודשים.  12ונם הינו מעל פירעהפיננסיים שמועד 

חי ההפרש בעת  בגי וב  הפסדשה  הי  ן  חזויים,  בואשראי  ראשוחברה  בשלב  ישנם  האן  חנת  ם 

ספציפית    יב בחינהי חהמכשל    ל אירועשב ת  ספציפית, וזאשה  הפר  לחשבבגינם יש    לקוחות אשר 

יסה  , כניום  90בין היתר, פיגור של הלווה בהחזר החוב מעל  נם,  הי  הכשל  עי ירואל הלקוח.  ש

פיר  של  כי להליך  או  אינים  סנכ נוסוק  כל  לוכן  בסיכוןדיקציה  הלווה    האשראי  הידרדרות  של 



-14- 

חי   .תהגלשנת בעת  כי  ההפרשה יצוין  ל יפיהספצ   שוב  לעית  ג'  המ  ל, קבוצה  גםחבתחשבת    רה 

ל  ונות.ח הביטטיב  ב השני,  הליתבי  גבשלב  ספציפית,  קוח רת  הפרשה  נעשתה  לא  שבגינם  ות 

על  , שפותח  הגותי סטטיסטינודל התאמצעות מה להפסדי אשראי בהפרש החברה מחשבת את ה 

ל הרכב  ם שייפ יספצ  ס מאפייניםהפסד הצפוי על בסיה  דתתי תלוי, לאמיצוני בלידי מומחה חי

תוך יישום    ברה,בח  הקייםי  טורסהמידע ההיעל בסיס    חמודל פותה   ד הדוח.ון למוענכת  היתרו

רגרסי משוואת  לאמידת  סטטיסטיות  לוגישות  את  דהאומ  gression(logit re(  גיסטיתה  ת 

סקה, עונתיות )תוך  ום העסכת  רים הכוללים אים מסביבסיס מספר משתנ ההסתברות לכשל על 

תקופ שנתית( אמפי  ענ ושיוך    העסקהת  ,  שיוכן  ב  רעו ידת  בי הי ההפסד  כשל.  ליתרנתן    תחס 

 צתי. ת ההפרשה להפסדי אשראי על בסיס קבוים, החברה מחשבת אהאחר וחותקהל

נכוןסדי אשריתרת ההפרשה להפ   יאלפ   6,282  , עומדת על סך של2020  ספטמבר ב  30  ליום  אי 

פים.  וטהשם  סיכ נה נטו במסגרת ת,  אשראי ללקוחו דן זה הינם עים מאוממושפה  יםסעיפ "ח. הש

ה הש נוספת  והפסינ פעה  רווח  בדוח  בתקופת  ההוצא ף  סעיבד  ה  שנרשמה  אשראי  להפסדי  ה 

   .הדוח

ניות בגין העמדת  וצאות רעיות הזוקפחברה  ה   -  שליטהעיונית / ערבות בעל הר  הפרשה לערבות .7.4

  ר חושבה עלות הרעיונית כאמוי אשראי. עמלת הערב נותנת  ובה לט טה בחבר ית מבעל השל ערבו

 .ריבית 1%  שנתי שלשיעור ס יסב

נדחים  סינכ .7.5 נמיסי  כ נ  -  מיסים  ובגין  סים  מס  לצורכי  מועברים  הפסדים  בגין  מוכרים  דחים 

להפ ניתנים  זמניים  נושט  ניכוי,רשים  שצפויבמ  צלו,רם  עת  ידה  חייבת  הכנסה  ידית  שתהיה 

י  השכנגד נצללנהיה  ניתן  ההנהלם.  של  אומדן  אדרש  לקבוע  מנת  על  נכס ה  סכום  ם  סיימה  ת 

שניתדח הנ בו  ים  להכיר  סכתבבהן  העיתוי,  על  הוסס  הם  ההכנסה  במס  מקורה  חייבת  צפויה, 

 ואסטרטגיית תכנון המס. 

 ות עונתיותפעהש .8

 . ה כפופה להשפעה עונתית כשלהיאינ נסיהפינ  בתחום ברהפעילות הח

 פעמיים-דים או חירועים חריגא .9

 . עיל' ל ק אבפר 4סעיף ב ו באמורפת הקורונה ראהתפשטות מג   טים בדברלפר

 ספיים העשויים להצביע על קשיים כירועים א .10

 פיננסיים. ם יים להצביע על קשייו קיימים אירועים העש דוח, לאד הלמוע

 ולםיהכוני שוק ודרך נ חשיפה לסי .11

ר עסקי התאגיד  אמור בעדכון לתיאוה  אוחברה, רהם חשופה הל   כוני שוקלאים אודות סילפרטים מ

 תי.  התקופ לדוח 26בסעיף 

 ם ייכספ חותור הדשויא .12

אשר   .12.1 בחברה  בהאורגן  על  הנו  קרת  מופקד  הכספיים  הדוחות  של  דירקטוריון  העל 

  או דירקטוריון ר דע של חברי הוהישכלתם, ניסיונם  ירוט בדבר הכשרתם, הלפהחברה.  

 ופתי. בדוח התק  "נוספים פרטים" רק ד' בפ 26תקנה  האמור ב

הכספיים   .12.2 הדוחות  אישור  הליך  היד   על  החברה של  במסגרת  מועברת דירקטורי  יון, 

ועה קב פני מועד הישיבה הם לי הדירקטוריון, מספר ימי ל חברת לעיונם שטת הדוחוטיו

 . לאישור הדוחות

הדי .12.3 ישיבת  נדונרקטובמהלך  בה  הכס ריון  הדוחות  סוקים  מנכ"ל  פיים  החברה רים 

החברה    ומנהלת של  הת הכספים  הכספיים,  הדוחות  עיקרי  את  מפורט  ות  וצא באופן 
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וללת ניתוח אנליטי  זו כ  חברה. הצגהי ותזרימי המזומנים של הצב הכספ המ  ות,ספי הכ

קודמות.   ופותיים והשוואה לתק ינויים בסעיפים מהותלשפירוטים להרכבים ווכן מתן  

הי  כמו במהלך  מתקכן,  בשיבה  דיון  הערכות  יים  בנושא  ששימשו  עם ואומדנים  קשר 

בד הקשורות  הפנימיות  הבקרות  הדוחות,  היוועריכת  מתקיכספח  בשלמות  י.  דיון  ים 

בונאי  חששאומצה והטיפול ה  חות הכספיים, במדיניות החשבונאית הגילוי בדו ונאותות  

   .חברהם המהותיים של השיושם בענייני

ל חברי  כ, בה נכחו  2020  במברבנו   26ום  מיבישיבתו  הכספיים  ון דן בדוחות  הדירקטורי .12.4

 ה.חבר ל ה ם שוכן נכחו רואי החשבון המבקרי ,הדירקטוריון

 

 היבטי ממשל תאגידי  -' ג פרק

 חשבון מבקר  שכ"ט רואה .13

חש רואה  הדוח,  החברה  בלמועד  של  מבקר  עמית  ינו  ה ון  רו"ח  מונהמשרד  אשר  ידי  -על   חלפון, 

ידו בין היתר  -ל ה לקבוע את שכרו, אשר נקבע ע ר טוריון החבקית, שהסמיכה את דיר כללהאסיפה ה

הביקו פעילות  עבודת  להיקף  הד  יההצפו רת  בהתייחס  רובשנת  לשכר  ובהתייחס  חשבון  יווח,  אה 

 לות דומה. יבקר מקובל בחברות בעלות היקף ופע מ

 תרומות .14

לא חל  ל זה,  דוח  נוספים  טבדוח התקופתי. לפר  מור מות לעומת האהתרושינוי במדיניות  מועד  ים 

)היבטי ממר   קופתבת  של תאגידי( לדוח הדירקטוריון שצורף לדוח התקופתי.או האמור בסעיף ב' 

 "ח.  אלפי ש 54החברה סך של   וח תרמהדה

 ננסית ורים בעלי מומחיות חשבונאית ופידירקט .15

כל   לא בנוגע  שינוי  חל  החברה  המזע   בקביעת  ה למספר  דירקטו  נדרשרי  מומחיות  רישל  בעלי  ם 

למועד פרסום דוח זה; נכון לתאריך הדוח,    סית ממועד פרסום הדוח התקופתי ועדיננית פא חשבונ

רו מייא  בה"האה  החברה  וא תן  פורטמן  אור  ארדמון,  מומ   לי  פיננסית.  כבעלי  חשבונאית  חיות 

כישלפרטים   שבהסתמךהשכלת  וריהם, בדבר  וניסיונם,  רואה  ם  כבעלי  החב  בהם   עליהם  רה 

 התקופתי. בפרק ד' שצורף לדוח 26אמור בתקנה ו הת ראי חיות חשבונאית ופיננסוממ

 דירקטורים בלתי תלויים  .16

אימצה   לא  בסעיף  ההור  ת א  נונהבתקהחברה  הקבועה  החברותל  )ה( 219אה    1999-התשנ"ט,  חוק 

-חיצוניים    וריםירקטכהנים שני דלמועד הדוח, בחברה מויים.  הבלתי תל טורים  בדבר שיעור הדירק

   אור פורטמן.מר  ,בלתי תלויאחד  דירקטורד, ו ר"ה צופית נאור ואלי אה

 פנימי המבקר ה .17

לא חל  .  2008מאי  ב  28מונה לתפקידו ביום    , אשרכהן  דורון ו"ח  ינו ר ההחברה  של  המבקר הפנימי  

נוספים    יםח זה. לפרטדולמועד  התקופתי ועד    ם הדוחי המבקר הפנימי ממועד פרסוי בפרטכל שינו 

   התקופתי.דירקטוריון שצורף לדוח לדוח הממשל תאגידי( בטי חלק ב' הי)ב  ה'יף סע האמור ב אור

 ויי ועל הגילווח הכספל הדיענימית הפ אפקטיביות הבקרה .18

  2014רואר  בבפ  27תקנות הדוחות. ביום  ג' ל5  מונח זה בתקנה  טן" כהגדרתהחברה הינה "תאגיד ק

החבדירקטוריו לאמץרה  ן  ק  כל ת  א  החליט  לתאגיד  המנויההקלות  בתקנה  טן  לתקנות  ד'  5ות 

החברה  בחרה  ש הקלות  ת האודוואילך. לפרטים    2013החל מהדוח התקופתי לשנת    וזאת  הדוחות,
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ה ו' בדבר הקלות לתאגיד קטן  ר בפסקומוכן הא,  זהלדוח  עמוד הראשוןהאמור ב   אור םמץ וליישלא

 התקופתי. ח שצורף לדוקטוריון ח הדירבדו

 ת אכיפה פנימית כניות .19

הדוחלמ נערכתהחבר   ועד  תוכנ לאימ   ה  וליישום  דירקטוריוןפנימיתה אכיפה  הית  וץ  ובהתאם   ,  

התעל  כממונה  הררי  ימור  להגב'    את  מינההחברה   החברה.  מטעם  פנימית    נערכתכנית  ואכיפה 

  ריהחברה וחב  היועצים המשפטיים שלסיוע  של החברה, ב  בהתחשבות בהיקף הפעילות ומבנה כ"א

 ה. נהלהה

 

 החוב של החברה אגרות למחזיקי  ודי לוי ייעי ג -ד' פרק 

החברה .20 שהנפיקה  במחזור  התחייבות  תעודות  בדבר  חוב  )אגרות    2019  פרילבא  10ום  בי  פרטים 

 ( רות חוב )סדרה ב'()אג 0192ר בספטמב 15וביום  ( סדרה א'()

א'ב  החו  אגרות  בדבר פרטים  יובאו  להלן   .20.1 ב'  )סדרה    ספטמברב  30  וםלישבמחזור  (  וסדרה 

2020 : 

 
פיה   תאגיד עלהתחייבויות ה   תעודות התחייבות תיחשב מהותית אם סךנות הדוחות, סדרת  ()א( לתק13)ב()10הוראות תקנה  אם לתה ב  1

בויות התאגיד, כפי  סך התחיימ   יותראו    5%  ג' )דוחות כספיים( מהוות 9לפי תקנה    מוצגות במסגרת הנתונים י שהן  ת הדיווח, כפשנ  לתום
 ם;מוריא ה ם ינ תונה  שהן מוצגות במסגרת

 ב )סדרה ב'( החות אגרו ( ב )סדרה א' רות החוגא 

 כן   כן   1מהותית הסדרה האם ה

 1160480 1157452 מס' נייר ערך 

 2019בספטמבר  15 2019ל באפרי 10 עד הנפקהמו

 ל.ר. ל.ר. ת סדרה מועדי הגדל

 סך שווי נקוב במועד ההנפקה 

 ש"ח(  אלפי)

 

 "ח ש אלפי 100,000

 

 ש"ח לפי א 100,000

 30.09.2020ליום  שווי נקוב

 ח( ש" לפי א)

 

 ש"ח אלפי   73,840

 

 אלפי ש"ח   60,196

 כום הריבית שנצברה בתוספתס

  30.09.2020ליום ה מדרשי הצהפ

 אלפי ש"ח( )

 

 אלפי ש"ח  856

 

 אלפי ש"ח  73

  30.09.2020ליום  בספרי החברה שווי

   פי ש"ח()אל

 

 לפי ש"ח א  73,287

 

 אלפי ש"ח   59,801

   30.09.2020ום יה לוי בבורסשו

 ( )באלפי ש"ח

 

 אלפי ש"ח   73,648

 

 י ש"ח אלפ   60,039

ם תשלו יעדסוג, שיעור הריבית ומו

 הרבית

 . 4.6%ובה  בג  שנתיתית יבר

של  בדצמבר 31  -ביוני ו 30בימים 

, כאשר  2021 -  2020השנים 

ום הריבית הראשון ישולם תשל

ום תשל . 2019מבר בדצ 31ביום 

 . 2.95%ית בגובה  ת שנתריבי

ומים רבעוניים. תשל 6-תשולם ב

)תשלום   2019בדצמבר  15  - בימים

  15, 2020ץ רבמ 15 ,(ראשון ביתרי

  15, 2020ר בבספטמ 15, 2020ביוני 
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 ות החוב )סדרה ב'(גרא הנאמן לו  (ב )סדרה א'פרטים בדבר הנאמן לאגרות החו .20.2

 ע"מ ו נאמנויות ברזניק פז נב חובה  ותלאגרמן אשם הנ

  31ם ובי ישולם  האחרוןהריבית  

 . 2021בדצמבר 

  2021בינואר   15 -ו  2020בנובמבר 

 ן(. בית אחרוי)תשלום ר

דצמבר של ב 31  -ני וביו 30בימים  קרןמועדי תשלום ה

כאשר   ,2021 -  2020השנים 

 ולם תשלום הקרן הראשון יש 

ותשלום הקרן   2020ביוני   30ביום 

ר מבבדצ  31 וםבי האחרון ישולם 

2021.   

נפדו   2020ביוני   30ביום 

רות חוב  אגע.נ ש"ח  24,613,421

   . על ידי החברה '()סדרה א

  עתיפר(  סדרה ב׳) חובה אגרותקרן 

  2כם ו"כ, מתמים סה שלות 3-ב

  עורבשי ורציפים  וויםש  םתשלומי

 של הכולל   ערכן  מקרן 33.3% של

, אחד כל (סדרה ב׳) החוב אגרות

  2020 ברספטמב 15 בימיםשישולמו 

, ותשלום 2020בנובמבר  15 -ו

  מקרן 33.4%יעור של ש ן באחרו

סדרה  )  החוב אגרות של הכולל ערכן

 . 2021ינואר  ב 15 םובי(, ב׳

 בסיס הצמדה 

 בית( יור)קרן 

דרה א'( )קרו )סאגרות החוב 

בית( אינן צמודות לבסיס  ורי

 לשהו. הצמדה כ

  ן'( )קרב אגרות החוב )סדרה

ס  יס ת לבודווריבית( אינן צמ

 כלשהו. הצמדה 

 לא לא האם ניתנות להמרה? 

קול  תהא רשאית, לפי שי  החברה רה לפדיון מוקדם  זכות החב

  , לבצע פדיון בלעדידעתה ה

אגרות  קי, של או חל מוקדם, מלא 

  60ף לו סדרה א׳(, החל מח החוב )

חר  ימים לאחר מועד רישומן למס

תחולנה   רבבורסה, ובמקרה כאמו

ר  לשט 9.2הוראות סעיף 

 ת. נואמהנ

רה תהא רשאית, לפי שיקול  החב

פדיון מוקדם,  די, לבצעלעהב  דעתה

לקי, של אגרות החוב  מלא או ח

ם  ימי 60מחלוף  , החל׳(ב)סדרה 

ר  מן למסחרישו מועדלאחר 

רה כאמור תחולנה  מקבבורסה, וב 

 לשטר הנאמנות.  9.2הוראות סעיף 

 אין  אין  ת החובערבות שניתנה בגין אגרו

 Baa1.il negative Baa1.il negative בהחו רותדירוג אג

שטר  נאי החברה עומדת בת  הנאמנות רנאי שטה בתעמיד

 הנאמנות 

אי שטר  ת בתנהחברה עומד

 ת הנאמנו

 ין א ן אי בטחונות

ר תנאים,  טים בדבלפר תאגיד ת החלות על הלומגב

סיות התחייבויות והתניות פיננ

ביחס ה החברה להם התחייב 

 בשטר '(לאגרות החוב )סדרה א

 סעיפיםהאמור ב או, רמנותנאה

 להלן.   20.7-ו  20.6

ם בדבר תנאים, התחייבויות  טילפר

  חייבהות פיננסיות להם התוהתני

  אגרות החוב )סדרההחברה ביחס ל 

  סעיפים או, רטר הנאמנותבש'( ב

 להלן.   20.7-ו  20.6
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 ראשוני -ל אבטליוןיכמ  אי על אגרות החובחרשם הא

 רותהתקשפרטי 

 ת למשלוח דואר וכתוב

 Michal@rpn.co.il: "לוא ובת דכת

 03-6389222, פקס: 03-6389200טלפון: 

 אביב. ל ת 14ם וצי רכתובת דואר: רח' יד ח

 

 גרות החוב )סדרה א'(דירוג א  .20.3

 דרגת חברה המם הש

 
 

הדירוג שנקבע  

עד הנפקת  מול

 הסדרה

מועד לנכון  הדירוג

פקה, קרי ליום  ההנ

 2019יל, באפר 10

עד רוג נכון למוהדי

 פרסום הדוח

ע לחברה על כוונת  נוד

בחון החברה המדרגת ל 

 שינוי הדירוג הקיים 

 לא ***Baa2 stable * Baa2 stable** Baa1.il negative מידרוג בע"מ 

 
ור  או האמם נוספים רלפרטיל החברה.  א'( ש  ח דירוג לאגרות החוב )סדרהרסמה דומדרוג פ  2019באפריל    7  ם *ביו

 . (2019-01-031689 : תאסמכ )מס' א 2019ל יבאפר  7מיום  הודעת החברה ב
יציבבאופ   Baa1  -ל  ה א'רסד   גרות חוב רוג אלדי  כון עדרוג פרסמה  מד  2020ר  או בפבר  25יום  ** ב ו  רטים ראלפ  ק 

 .(2020-016252 : ' אסמכתאמס)2020פברואר ב  25 חברה מיוםעת הבהוד ר האמו
רטים  לפ  שליליק  באופ  Baa1  -ל    ה א'סדר  גרות חוברוג אלדי   כוןעדפרסמה  רוג  מד  2020  רבאוקטוב  21ם  יו* ב**

 . (2020-01-105787   :' אסמכתאמס) 2020אוקטובר ב 21  עת החברה מיוםבהוד  ו האמוררא

 '( בה וב )סדררוג אגרות החדי .20.4

חברה  השם 

 המדרגת

 
 

ד  הדירוג שנקבע למוע

 הנפקת הסדרה 

ועד כון למג נהדירו

ם  ההנפקה, קרי ליו

 2019בר מטפסב 15

הדירוג נכון למועד 

 דוחפרסום ה

ע לחברה על כוונת  נוד

לבחון רגת החברה המד

 שינוי הדירוג הקיים 

 לא **Baa2 stable * Baa2 stable * Baa1.il negative רוג בע"מ מיד

 
פרסמה מד  2020אר  בפברו  25יום  ב  * אלדי  כון עד  רוג  סדחוגרות  רוג  ראירטלפ  ב יציק  באופ  Baa1  -ל  ' בה  רב    ום 

 . (2020-016252 : ' אסמכתאסמ)2020פברואר ב  25מיום  האמור בהודעת החברה 
ו  ם רארטילפ  שלילי ק  באופ  Baa1  -ל    ה א' סדר  ת חובגרורוג אלדי   כון עד רוג פרסמה  מד   2020  רבאוקטוב  21יום  ב  **

 . (2020-01-105787 :מכתא' אס מס ) 2020אוקטובר ב  21 עת החברה מיוםבהוד ר האמו

חוב אגרומחזיקי    יפתאס .20.5 את  ח  '()סדרה  אגרות  מחזיקי  )סואסיפות  ב'(וב  תנאי  ושינ  דרה  וי 

 ואגרות החוב )סדרה ב'( החוב )סדרה א'(אגרות  

אסיפות  ו  '( אה  רוב )סדחת  נדרשה לכנס אסיפות מחזיקי אגרו  לא , החברה  הדוחסום  פרלמועד  

ות החוב )סדרה  אגר  ונו תנאיא שהדוח, לום  פרסלמועד  ו כן,  כמ.  (ב )סדרה ב'אגרות חויקי  מחז

 .'(דרה באגרות החוב )סתנאי ו '(א

 נסיות והתחייבויות אחרות התחייבויות פינ  ונות,בטח .20.6

( החוב  א'(  אגרות  ה ואגרסדרה  )סדרה  ות  בש'(  בחוב  או  בבטוחות  מובטחות  ים  דועבאינן 

שלא    .הםשכל התחייבה  שוטף  החברה  שעבוד  כל )צף(  ליצור  וז  לעל  הקנכסיה  ות  יימכויותיה 

כ  דיותוהעתי שלישי  צד  חובותיהלטובת  להבטחת  קבלת  כלפי  לשהו,  ללא  מראש  ו,  הסכמה 

יובהר למען הסר    ה מיוחדת.החלט , ב('ואגרות החוב )סדרה ב   י אגרות החוב )סדרה א׳(יקממחז

ל כלל  אמור עוטף כ ל תאגידים בשליטת החברה ליצור שעבוד ש יגבה בכדי ל  ורספק, כי אין באמ

חלקנכס או  שהמ  יהם  ו/או  כעבודם  באמור  אין  כי  וכן  לסוגיהם,  קבועים  את  לה  דיים  גביל 

תאגידים  החבר ו/או  נכסיהם ה  את  מלשעבד  בשעבוד  בשליטתה  מהם,  חלק  קו/או  ם  בועיים 

ו/אלסוגיהם   שוטפים  שעבודים  יצירת  של  נל  עלליים  כ ו  לרבות  יותר,  או  אחד  ספציפי,  כס 

mailto:Michal@rpn.co.il
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ו/א  התאהחברה  )גידים  ו  ממסבשליטתה  ערך    ו/או דחויים    םריכדוגמת  ניירות  ו/או  כספים 

או כללי  טובתו נרשם שעבוד שוטף ו/הגורם הבנקאי שלמתנהלים אצל  ת הנוהמופקדים בחשבו

כנגד מ פעילותה  2י מחברות הקבוצהה מעמיד למשהל  ימון כאמור,  טים  רלפ  (.וטפתשה  לצורך 

ת  הצע   רף לדוחושצשל החברה,    )סדרה א'(החוב    גרות לשטר הנאמנות לא  6סעיף    או נוספים ר

ביום   החברה  שפרסמה  וס(2019-01-032034  :אסמכתא  מס')  2019באפריל    7המדף    6עיף  , 

ה של  ב'(  )סדרה  החוב  לאגרות  הנאמנות  לדוח,  חברהלשטר  שפרסמה  הצ   שצורף  המדף  עת 

 (. 2019-01-079455 :)מס' אסמכתא 2019טמבר פבס 11החברה ביום 

שטר הנאמנות  ו  ות החוב )סדרה א'(לאגראמנות  הנ  רה לפי שטריביבויות הח ט התחיירולהלן פ .20.7

 : דרה ב'(החוב )ס  לאגרות

רי, כל קור )כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה א׳( קיימות במחזכי    רה התחייבההחב .20.7.1

בדרך של רכישה עצמית או    תלרבו   היא,שדרך    לא נפרעו או סולקו במלואן, בכל  עוד

א׳(, דהיינו   החוב )סדרה   גרותרעון אלפיתהיה נחותה  ואת בעליםכל הלו(, פדיון מוקדם

וב )סדרה א׳(. לפרטים נוספים ון של אגרות הח תאריך הפירע  יהא לאחרמועד פירעונה  

האמורר הלשט  5.5סעיף  ב  או  הדו   ות.נאמנ ר  הלוואת  למועד  בחברה  אין  בעלים ח, 

   ;ילשהכ

סעיף  רלהו  בהתאם .20.7.2 הנאמנות,    8.6.1אות  במגב עחברה  ה לשטר  הקבועות ומדת  לות 

  ;( לחוק הבנקאות8)ב()21בסעיף 

סעיף  בה .20.7.3 להוראות  הנאמנו  8.6.3תאם  פעיל לשטר  תחום  הינו  ת,  החברה  באשראי  ות 

 ; ו/או מימון ו/או פיננסים

התניותבדב  פירוט .20.8 בהתאפינ   ר  אגנסיות  של  הנאמנות  שטר  להוראות  החרם  ( א'רה  )סד  ובות 

 :ה ב'(גרות החוב )סדראשטר הנאמנות ו

 
01-2019-  :מכתאאס  מס' )   2029באפריל    7יום  בנוסח שצורף לוח הצעת המדף )פורסם ב  הנאמנותלשטר    1.1210.בהתאם להוראות סעיף    2

 ברה.וחות הכספיים של הח מאוחדות בדחברות החברה ו -משמעה  "קבוצהה(, "032034

נסיות ידה הפינ ידה באמות המעמ בחישו  הערות  ות פיננסיתתחייבה

שטר עפ"י   2020 ברספטמב 30 ליום

 '(ה אלאגרות החוב )סדרהנאמנות 

נסיות ידה הפינ ידה באמות המעמ חישוב

שטר עפ"י   2020 ספטמברב 30ום לי

 '(בלאגרות החוב )סדרה  הנאמנות 

ההוי עחס  הצמן  לסך  לא  י  מאזן 

משיעו של  יפחת  חס  )ובי  15%ר 

הריבי בשיעור  כמפולעליה  רט  ת 

י  -שטר  ל  8.5.1.1בסעיף   פחת  לא 

 ( 18%ר של משיעו

  8.1.1סעיף 

לשטר 

 מנותאהנ

 

 מי* הון עצ

 זן**מא

 יחס

 אלפי ש"ח 

83,800 

314,763 

6%26. 

 

 הון עצמי* 

 ן**זמא

 יחס

 אלפי ש"ח 

83,800 

314,763 

26.6% 

 ידה הפיננסיתמדת באמת המעו ה ברהח באמת המידה הפיננסית מדתעו  החברה

ברה לא  של הח ההון העצמי

 יון ש"ח מיל 38של  מסך חתיפ

  8.1.2עיף ס

לשטר 

 הנאמנות

 ש"ח. לפי א 83,800: הון עצמי

 יתיננס מת המידה הפעומדת בא החברה

 לפי ש"ח. א 83,800 ון עצמי:ה

 החברה עומדת באמת המידה הפיננסית

י ד י שיעור השיקים המשוכים על

לה משפטית לא יע תישואותה 

  מסך תיק 5%על שיעור של 

 וברוטת אי ללקוחורהאש

  8.1.3סעיף 

לשטר 

 נאמנותה

השיעור  ,  2020 ספטמברב 30 ן ליוםנכו

על ידי המשוכים  לי של שיקיםהמקסימ

 3.60%על ד שפטית עממ ותישותה א

 האשראי ללקוחות ברוטו. מסך תיק 

 ננסיתאמת המידה הפיהחברה עומדת ב

השיעור    ,2020 ספטמברב 30 ן ליוםכונ

על ידי וכים יקים המשהמקסימלי של ש

 3.60% ית עמד עלטמשפ ישות תהאו

 אשראי ללקוחות ברוטו.תיק ה מסך

 פיננסיתבאמת המידה הה עומדת החבר
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ים המאוחדים של  וצג בדוחותיה הכספית שליטה כמכולל זכויות שאינן מקנוהון עצמי  משמעו:    -"  ימן עצהו"   []*

  ייבות נדחים, י התח נדחים וכתבן  ו ה  לים, שטריות בעבתוספת הלווא  ורים, לפי העניין(וקרים או הסקברה )המב הח

ת לפירעון  יהיה נחו  ואשר פירעונם  א׳(  )סדרהעד פירעון אגרות החוב  מו  לאחר   פירעונם יהיה  , אשר מועדככל שיהיו

 . המשפט  ידי בית ופי ביחס לחברה על ן צו פירוק קבוע וסמידה ויינת אגרות החוב ב

)בנ   -"  מאזן"   ]**[ החברה  מאזן  בתופיקדונומזומן  יכוי  משמעו  כמוצג  המאו  וחות ד (  החהכספיים  של  ברה  חדים 

 (. ןהענייי ים, לפ)המבוקרים או הסקור

 

 

 .י החברהעל פועלם לקידום עסקיה ולעובד הקטוריון החברירה לדהנהלת החברה מוד

 

 

 

 2020 נובמברב 26

מנכ"ל   ם,אלי ניד  תאריך 

 ירקטור דו

מימון, יו"ר   איתן 

 הדירקטוריון 
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 2020 בספטמבר 30ום לי תמציתיים כספיים דוחות -לק ג' ח

 
 . בדף זהרצוף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 הדירקטוריון של לכבוד
 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 
 
 

 2020 במאי 21הנדון: הסכמה מראש להכללה של דוח סקירה בהצעת מדף על פי תשקיף מדף מיום 
 
 
 

עשויה להגיש דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף    ברה״(חא.נ. שוהם ביזנס בע"מ )להלן: ״הידוע לנו, כי  
 "הצעת המדף"(.  :)להלן 2020במאי  21שפורסם ביום 

 
 בספטמבר  30של החברה ליום התמציתיים היה ותפרסם החברה הצעת מדף הכוללת את הדוחות הכספיים 

דוחות כספיים אלה שנחתם על ידנו  דוח הסקירה על  להלן: "הדוחות הכספיים"(, אנו מסכימים כי  )  2020
 ייכלל בהצעת המדף, לרבות בדרך של הפניה.  2020 בנובמבר 26בתאריך 

 
 
 
 
 
 
 

  עמית, חלפון                                                                      
                                                               
             רואי חשבון                                                                       

                                                                                       

 , גבעתיים

 2020, בנובמבר 26
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 תמצית דוחות כספיים ביניים 

 ( ים )בלתי מבוקר

 2020 בספטמבר 30

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

 

 

 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 תמצית דוחות כספיים ביניים

 ( ים )בלתי מבוקר

 2020 בספטמבר 30

 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 

 
 עמוד  

 2 של רואה החשבון המבקרדוח סקירה 

 3-4 על המצב הכספי ביניים ותתמצית דוח

 5 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ביניים ותתמצית דוח

 6-7 על השינויים בהון ביניים ותתמצית דוח

 8-9 על תזרימי המזומנים ביניים ותתמצית דוח

 10-15 ביניים באורים לדוחות הכספיים
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 מ "א.נ. שוהם ביזנס בעשל  המניות המבקר לבעלי החשבון רואה של סקירה דוח

 
 מבוא

 
ביזנס   של  המצורף הכספי המידע  את סקרנו שוהם  הכולל חברהה   -  )להלן בע"מ א.נ.    הדוח את   (, 

הרווח   עלביניים התמציתיים   הדוחות ואת 2020 בספטמבר 30 ליוםביניים  על המצב הכספי  יתמציתה
  חודשים   ושלושה  תשעהשל    ותלתקופ המזומנים  ותזרימיבהון  , השינויים  אחר  כולל  ורווחהפסד    וא

  ת ולתקופ  כספי מידע  של  אחראים לעריכה ולהצגה  וההנהלה הדירקטוריון  ך. תארי ובאות  ושהסתיימ 
חשבונאות בהתאם  אלה ביניים הם   לתקופות כספי "דיווח  IAS 34בינלאומי   לתקן  וכן  ביניים", 

  תקופתיים   ערך )דוחות תקנות ניירות  של פרק ד' לפי  אלה ביניים תולתקופ  כספי  מידע  לעריכת  אחראים
 בהתבסס  אלה  ביניים תולתקופ כספי מידע על מסקנה להביע היא   אחריותנו . 1970-ל"התש ומיידיים(,

 .על סקירתנו
 

 היקף הסקירה  
 

 של סקירה"חשבון בישראל   רואי  לשכת של 2410)ישראל(  סקירה   לתקן בהתאם סקירתנו את ערכנו 
 כספי מידע של סקירה". הישות של המבקר החשבון ידי רואה על הנערכת ביניים לתקופות כספי מידע

לעניינים אנשים  עם בעיקר, מבירורים ביניים מורכבת לתקופות , הכספיים והחשבונאים האחראים 
מצומצמת סקירה. ואחרים אנליטיים סקירה נהלי ומיישום במידה הינה  מאשר   ניכרת בהיקפה 
ביטחון   להשיג לנו מאפשרת  אינה ולפיכך בישראל מקובלים לתקני ביקורת בהתאם הנערכת ביקורת
בביקורת להיות יכולים שהיו העניינים המשמעותיים לכל שניוודע  אנו אין, לכך בהתאם. מזוהים 
 .ביקורת של דעת חוות מחווים

 
 מסקנה

 
ערוך,   הנ"ל אינו הכספי לנו לסבור שהמידע הגורם דבר ליבנו בא לתשומת סקירתנו, לא על בהתבסס

 .IAS 34בינלאומי   חשבונאות לתקן המהותיות, בהתאם הבחינות מכל
 

  לנו לסבור  דבר הגורם ליבנו לתשומת בא סקירתנו, לא על הקודמת, בהתבסס קהסבפ  לאמור בנוסף
 תקנות  ד' של פרק לפי הגילוי המהותיות, אחר הוראות הבחינות ממלא, מכל אינו הכספי הנ"ל שהמידע

 . 1970- ל"התש ומיידיים(, תקופתיים ניירות ערך )דוחות
 
 
 
 
 

   עמית, חלפון                                                                       
                                                               
             רואי חשבון                                                                       

                                                                                       

 , גבעתיים

 2020 ,בנובמבר 26
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 על המצב הכספי ביניים  ותתמצית דוח
 

 
 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום  
 2020 2019 2019 
 )מבוקר(  מבוקר( בלתי ) 
 אלפי ש"ח  

    נכסים
    

    נכסים שוטפים:
 7,057 61,924 32,507 מזומנים ושווי מזומנים 

 356 388 530 חייבים ויתרות חובה 
 342,661 316,397 298,793 אשראי ללקוחות, נטו 

 350,074 378,709 331,830 נכסים שוטפיםסך 
    
    

    שוטפים: בלתי נכסים 
 6,493 4,531 13,314 אשראי ללקוחות, נטו ז"א 

 - 9 - פקדון לזמן ארוך 
 301 76 311 , נטו נכסי זכות שימוש

 207 209 185 רכוש קבוע, נטו 
 1,016 1,008 1,630 מיסים נדחים 

 8,017 5,833 15,440 נכסים בלתי שוטפים סך 
    
    

 358,091 384,542 347,270 סך נכסים 

    
 
 
 
 
 
 

     
 לימור הררי   אלי נידם   איתן מימון

 מנהלת כספים   ל"מנכ  יוןדירקטוריו"ר ה
 

   
 

 .2020,  בנובמבר 26: הדוחות הכספייםתאריך אישור 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 על המצב הכספי ביניים  ותתמצית דוח
 
 

 בדצמבר  31ליום  בספטמבר  30ליום  
 2020 2019 2019 
 )מבוקר(  מבוקר( בלתי ) 
 אלפי ש"ח  

    התחייבויות והון
    

    ות שוטפות:התחייבוי
 65,115 50,018 120,003 ים אשראי לזמן קצר מבנק 

 114,691 56,580 108,535 חלויות שוטפות של אגרות חוב
 )**(  16,804 )**(  65,294 - , נטו מאחריםאשראי 

 173 32 248 ת בגין חכירה יות שוטפת של התחייבו יוחלו
 97 152 53 לפירעון  ספקים והמחאות

 )**(  8,337 )**(  6,829 6,956 פקיד שומה 

 2,514 3,893 3,017   זכאים ויתרות זכות

 207,731 182,798 238,812 סך התחייבויות שוטפות

    
    

    שוטפות: בלתי התחייבויות 
 82,909 140,671 24,553 אגרות חוב 

 120 45 46 ת בגין חכירה יוהתחייבו
 45 44 59 מעביד, נטו  -התחייבות בשל סיום יחסי עובד

 83,074 140,760 24,658 שוטפות בלתי  סך התחייבויות
    

    הון: 
 - - - הון מניות )*( 

 6,474 5,522 8,366 אחרות  קרנות הון 
 269,492 269,428 272,306 פרמיה על מניות 
 3,119 3,127 2,855 אופציות למניות 

 )**( (211,669) )**( (216,963) (199,597) יתרת הפסדים 
 67,416 61,114 83,930 סך הכל

 ( 130) ( 130) ( 130) בניכוי מניות באוצר 

 67,286 60,984 83,800 סך הון
    
    

 358,091 384,542 347,270 והוןסך התחייבויות 

 
 

 אלפי ש"ח.  1  -)*( נמוך מ
 
 '. ג2התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה באור לאחר *( *)

 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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   ביזנס בע"מ שוהםא.נ. 

 על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ביניים ותתמצית דוח
 

 
 

 '. ג2התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה באור לאחר ( *)
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

תשעה לתקופה של   שלושה לתקופה של   שנה ל   
ה חודשים שהסתיימ  ה חודשים שהסתיימ   יימה שהסת 
בספטמבר 30ביום   בספטמבר 30ביום    בדצמבר  31ביום  

 2020 2019 2020 2019 2019 

בוקר( )בלתי מ   )מבוקר(  

ש"ח   אלפי                

 
    

 

 51,838 13,837 10,782 37,037 36,372 הכנסות מימון 

 )*( ( 15,867) ( )*( 4,040) ( 3,254) ( )*( 12,259) ( 10,681) הוצאות מימון  

 35,971 9,797 7,528 24,778 25,691 הכנסות מימון, נטו

 ( 2,029) ( 423) ( 198) ( 867) ( 3,555)   הפסדי אשראיהוצאות  

      

 33,942 9,374 7,330 23,911 22,136   הפסדי אשראיהוצאות נטו בניכוי  ,הכנסות מימון
      

 - - - - 1,489 רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב 

 ( 9,736) ( 2,582) ( 2,327) ( 6,892) ( 7,241) הוצאות הנהלה וכלליות 
      

 24,206 6,792 5,003 17,019 16,384 על ההכנסה  לפני מיסים לתקופה רווח
      

 )*( ( 6,623) ( )*( 1,866) ( 1,292) ( )*( 4,730) ( 4,312) על ההכנסה  מיסים

      
 17,583 4,926 3,711 12,289 12,072 נקי לתקופה  רווח

      
 - - - - - רווח כולל אחר 

      

 17,583 4,926 3,711 12,289 12,072 רווח נקי וכולל לתקופה 

      
      למניה )שקלים חדשים(: רווח

 )*(  0.55 )*(  0.15 0.06 )*(  0.39 0.37 בסיסי  

 )*(  0.53 )*(  0.14 0.05 )*(  0.38 0.33 מדולל 
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 יזנס בע"מ בא.נ. שוהם 

 על השינויים בהון ביניים ותתמצית דוח
 

הון מניות  
 )*( 

 קרנות הון
 אחרות

פרמיה על  
 מניות

אופציות 
 יתרת הפסדים  למניות 

מניות 
 הון סה"כ  באוצר

 ש"ח אלפי  
        

 67,286 (130) )**(( 211,669) 3,119 269,492 6,474 - )מבוקר( 2020בינואר  1יתרה ליום 
 672 - - - - 672 - עסקאות עם בעל שליטה 

 1,343 - - - - 1,343 - תשלום מבוסס מניות 
 413 - - - 536 ( 123) - מימוש אופציות לא סחירות למניות 

 2,014 - - ( 264) 2,278 - - מימוש אופציות סחירות למניות 
 12,072 - 12,072 - - - - לתקופה רווח נקי וכולל 

 83,800 ( 130) (199,597) 2,855 272,306 8,366 - מבוקר( בלתי ) 2020  בספטמבר 30יתרה ליום 
        

 40,511 ( 130) )**( (226,252) 2,596 262,133 2,164 - )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
 1,113 - - - - 1,113 - עסקאות עם בעל שליטה 

 2,268 - - - - 2,268 - תשלום מבוסס מניות 
 7,552 - - 531 7,021 - - הנפקת מניות ואופציות למניות 

 251 - - - 274 (23) - למניות לא סחירות  מימוש אופציות 
 ( 3,000) - ( 3,000) - - - - חלוקת דיבידנד 
 12,289 - )**(  12,289 - - - - לתקופה רווח נקי וכולל 

 60,984 ( 130) (216,963) 3,127 269,428 5,522 - מבוקר( בלתי ) 2019  בספטמבר 30יתרה ליום 
        

 78,427 ( 130) (203,308) 2,996 271,090 7,779 - מבוקר( בלתי ) 2020 ביולי 1יתרה ליום 
 231 - - - - 231 - עסקאות עם בעל שליטה 

 356 - - - - 356 - תשלום מבוסס מניות 
 1,075 - - ( 141) 1,216 - - מימוש אופציות סחירות למניות 

 3,711 - 3,711 - - - - לתקופה רווח נקי וכולל 

 83,800 ( 130) (199,597) 2,855 272,306 8,366 - מבוקר( בלתי ) 2020  בספטמבר 30יתרה ליום 

        
        אלפי ש"ח.   1  -)*( נמוך מ

        '. ג2התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה באור לאחר *( *)
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 יזנס בע"מ בא.נ. שוהם 

 על השינויים בהון ביניים ותתמצית דוח
 

הון מניות  
 )*( 

 קרנות הון
 אחרות

פרמיה על  
 מניות

אופציות 
 יתרת הפסדים  למניות 

מניות 
 הון סה"כ  באוצר

 אלפי ש"ח  
        

 54,768 ( 130) )**( (221,889) 3,127 269,428 4,232 - מבוקר( בלתי ) 2019 ביולי 1יתרה ליום 
 338 - - - - 338 - עסקאות עם בעל שליטה 

 952 - - - - 952 - תשלום מבוסס מניות 
 4,926 - )**(  4,926 - - - - לתקופה רווח נקי וכולל 

 60,984 ( 130) (216,963) 3,127 269,428 5,522 - מבוקר( בלתי ) 2019  בספטמבר 30יתרה ליום 
        
        

 40,511 ( 130)  )**( (226,252) 2,596 262,133 2,164 - )מבוקר( 2019בינואר  1יתרה ליום 
 1,360 - - - - 1,360 - שליטה עסקאות עם בעל 

 2,973 - - - - 2,973 - תשלום מבוסס מניות 
 7,552 - - 531 7,021 - - הנפקת מניות ואופציות למניות 

 251 - - - 274 (23) - מימוש אופציות לא סחירות למניות 
 56 - - (8) 64 - - מימוש אופציות סחירות למניות 

 ( 3,000) - ( 3,000) - - - - חלוקת דיבידנד 
 17,583 - )**(  17,583 - - - - לתקופה רווח נקי וכולל 

 67,286 ( 130) (211,669) 3,119 269,492 6,474 - )מבוקר(  2019 בדצמבר 31יתרה ליום 

        
        

        אלפי ש"ח.   1  -)*( נמוך מ
     '. ג2באור התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה לאחר *( *)

        
 
 
 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 על תזרימי המזומנים ביניים  ותתמצית דוח
 

 

 '. ג2התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה באור לאחר ( *)
 

 

 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
  

 שנה ל שלושה לתקופה של  תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  שהסתיימה חודשים  חודשים שהסתיימה  

 בדצמבר  31יום ב בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 2020 2019 2020 2019 2019 

 )מבוקר(       )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  

       שוטפת: פעילות מתזרימי מזומנים 
   17,583 )*(  4,926 3,711 )*(  12,289 12,072 רווח נקי לתקופה 

    להציג אתהתאמות הדרושות על מנת 
)ראה   שוטפתפעילות  מזרימי המזומנים ת

 נספח א'(

     

20,541 (183,584) (9,867 ) (56,613 ) (258,782) 
ששימשו  שנבעו מפעילות )נטו מזומנים  

 (241,199) ( 51,687) ( 6,156) (171,295) 32,613 שוטפת  (לפעילות
      

      :השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 
 3 - - 3 (13) בגין חכירה  לזמן ארוך נותבפקדו שינוי

 (40) (4) - (31) (15)   רכוש קבוערכישת 

 (37) (4) - (28) (28) שימשו לפעילות השקעה שמזומנים נטו 
      

      מימון: פעילות לתזרימי מזומנים 
 7,552 - - 7,552 - הנפקת מניות ואופציות 
 196,769 98,715 - 196,769 - הנפקת אגרות חוב, נטו 
 307 - 1,074 251 2,426 מימוש אופציות למניות 

 (10) - - - ( 9,726) רכישה עצמית של אגרות חוב 
 - - ( 30,053) - ( 54,666) פירעון אגרות חוב 

 ( 3,000) - - ( 3,000) - חלוקת דיבידנד 
 - - (63) - ( 169) פירעון התחייבויות בגין חכירה

 43,000 - 30,000 28,000 55,000 אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו קבלת 
מפעילות )ששימשו  נטו שנבעו מזומנים  

 244,618 98,715 958 229,572 ( 7,135) מימון לפעילות( 

      

 3,382 47,024 ( 5,198) 58,249 25,450 לתקופהבמזומנים ושווי מזומנים  שינוי

 3,675 14,900 37,705 3,675 7,057 לתחילת התקופהיתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 7,057 61,924 32,507 61,924 32,507 התקופה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 על תזרימי המזומנים ביניים  ותתמצית דוח
  

 
 שנה ל שלושה לתקופה של  תשעה לתקופה של  
 שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  חודשים שהסתיימה  
 בדצמבר  31יום ב בספטמבר 30יום ב בספטמבר 30יום ב 

 2020 2019 2020 2019 2019 

 )מבוקר(       )בלתי מבוקר(  

 ש"ח אלפי  

      
התאמות הדרושות כדי להציג את   - נספח א'
 שוטפתפעילות  מהמזומנים  תזרימי

  
   

      
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי  

 מזומנים: 
  

   
 50 13 76 39 210 והפחתות  פחת

 841 265 458 482 1,370 כיון אגרות חוב  יהפחתת נ
 - - - - ( 1,489) רווח מפדיון מוקדם של אגרות חוב 

 ( 172) ( 107) (67) ( 164) ( 614) שינוי במיסים נדחים 
 6 2 6 5 14 , נטו מעביד -בהתחייבות בשל סיום עובדשינוי 

 2,973 952 356 2,268 1,343 תשלום מבוסס מניות 
 1,360 338 231 1,113 672 הטבת ערבות מבעל שליטה 

 1,506 3,743 1,060 1,463 5,058 
      

      והתחייבויות:   רכוששינויים בסעיפי 
 2,029 423 198 867 3,555   להפסדי אשראיהפרשה  גידול ב
 (142,767) ( 60,632) ( 11,245) (113,379) 33,491 באשראי ללקוחות, נטו  (גידולקיטון )
 191 (1) ( 173) 159 ( 174) בחייבים ויתרות חובה  (גידולקיטון )

 (54) 43 (8) 1 (43) בספקים והמחאות לפירעון  )קיטון( גידול
   (127,483) )*(  (505) (39) ( )*( 78,993) ( 16,843) באשראי מאחרים, נטוקיטון 
   2,933 )*(  1,047 ( 1,111) )*(  1,425 ( 1,380) בפקיד שומה )קיטון( גידול 
 1,239 1,599 1,459 2,618 541 בזכאים ויתרות זכות )קיטון(  גידול

 72 (50) (8) (25) ( 112) ריבית לשלם בגין אשראי לזמן קצר מבנקים 

 19,035 (187,327) (10,927 ) (58,076 ) (263,840) 
      

 20,541 (183,584) (9,867 ) (56,613 ) (258,782) 
 

   -מידע נוסף על תזרימי המזומנים   - 'בנספח 
   פעילות שוטפת

  
 

      
      השנה:מזומנים ששולמו במשך 

 3,999 940 2,470 3,605 6,588 סים על ההכנסה ימ

   12,281 )*(  2,211 1,751 )*(  8,185 7,904 ריבית ששולמה 
      

      במשך השנה: שהתקבלומזומנים 
 46,736 12,308 12,307 33,424 36,674 ריבית שהתקבלה 

 
 '. ג2באור התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה, ראה לאחר ( *)

 
 הבאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 



 

10 
 

 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 ביניים  באורים לדוחות הכספיים
 

  
 כללי  - 1באור 

  
א.נ. שוהם ביזנס בע"מ הינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, בשליטת מר אלי נידם, הפועלת בתחום   א.

)נותן   ביום  הנש"מ  שטרות.  פדיון  בתחום  ובפרט  מטבע(,  בפעילות    2016ביוני    8שירותי  החברה  החלה 
בתחום מסחר בממסרים דחויים. החברה פועלת בעיקר מול המגזר העסקי. החברה מקבלת מלקוחותיה  
המחאות בתמורה לשירות שסיפקו למושך ההמחאה. ההמחאות מוסבות על שם החברה בתמורה לסכום  

ער בין סכום ההמחאה למזומן שניתן עבורה משקף את הכנסות הריבית והעמלות של  מזומן, כאשר הפ 
החברה. לעיתים החברה ממחה את ההמחאות לצדדים שלישיים תמורת סכום מזומן, כאשר הפער בין  

 סכום ההמחאה למזומן שהתקבל עבורה משקף את הוצאות הריבית והעמלות של החברה. 
  
לנותן ל .ב רישום  ג)א(  11שירותי מטבע, לפיה החברה מורשית להעניק שירותים עפ"י סעיף    חברה תעודת 

   .2015בדצמבר  6, החל מיום 2000-לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס
 

התקבלה בקשתה של החברה והוענק לה רישיון מורחב למתן אשראי על ידי הממונה    2018ביולי    4ביום   ג.
)להלן:   וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  והמורחב  "הרישיוןעל  בהתאמה(.  - "  המורחב  הרישיון   "הממונה", 

מוענק בהתאם להוראות חוק הפיקוח ובהתאם לתנאי הרישיון החברה מורשית לעסוק בתחומי הפעילות  
 הבאים:  

 
  1ניכיון שיקים, שטרי חוב ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות, בהתאם לאמור בפסקה   .1

 להגדרה "מתן אשראי" בחוק הפיקוח.  
מתן אשראי כנגד המחאת זכותו של מקבל האשראי לקבל נכסים פיננסיים מאחר, בהתאם לאמור   .2

 להגדרה "מתן אשראי" בחוק הפיקוח.   2בפסקה 
להגדרה    3שה או השכרה של נכס או שירות, בהתאם לאמור בפסקה  מתן אשראי אגב מימון רכי  .3

 "מתן אשראי" בחוק הפיקוח. 
אי .4 בשל  האשראי  מקבל  אל  חזרה  זכות  בלא  נכס  משועבד  שכנגדו  אשראי  החיוב,   מתן  קיום 

 להגדרה "מתן אשראי" בחוק הפיקוח.   5בהתאם לאמור בפסקה 
 

פי  בנכס  שירות  רישיון למתן  לחברה  הוענק  הממונה  -ננסי  בנוסף,  ידי  על  ,  )"הרישיון הבסיסי"(  בסיסי 
נכס   של  החלפה  הכולל  הפעילות  בתחום  לעסוק  מורשית  החברה  לפיו  הפיקוח,  חוק  להוראות  בהתאם 
פיננסי אחר, לרבות פדיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי, בהתאם להגדרת מתן אשראי,  

  )א( לחוק הפיקוח.11יף שאינו בהיקף פעילות נרחב, כאמור בסע 
 

קיבלה החברה מאת    2019בדצמבר    30. ביום  2019בדצמבר    31ליום    עדה  הי  יםהאמור  נותתוקף הרישיו
המפקח על נותני שירותים פיננסים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודעה לפיה הן הרישיון הבסיסי והן  

המפקח בבקשת הרישיון לתקופה נוספת,    עד להחלטתאו    ,2020ביוני    30הוארכו עד ליום  הרישיון המורחב  
 לפי המוקדם מבניהם. 

 
מאת המפקח על נותני שירותים פיננסים ברשות שוק ההון, ביטוח  החברה  קיבלה    ,2020ביוני    23ביום  

בדצמבר    31הודעה לפיה הן הרישיון הבסיסי והן הרישיון המורחב חודשו והינם בתוקף עד ליום   ,וחיסכון
2021 . 

 
"ההיתר"(  במק )להלן:  פיננסיים  שירותים  בנותן  שליטה  היתר  הממונה  העניקה  הרישיון,  להענקת  ביל 

ולשלוט   נידם, במסגרתו הותר לבעל השליטה להחזיק באמצעי שליטה  לבעל השליטה בחברה, מר אלי 
 בחברה בכפוף לתנאים שנקבעו בהיתר. 

  
ו  של  ותולתקופ  2020  בספטמבר  30  ליום  מתומצתת  במתכונת  נערכודוחות כספיים אלה   .ד   שלושה תשעה 

  לדוחות  בהקשר  אלה  בדוחות  לעיין  יש"(.  ביניים  כספיים )להלן: "דוחות    תאריך  ובאות   ושהסתיימ   חודשים
"הדוחות    אליהם  נלוו  אשר  ולבאורים  2019  בדצמבר  31  ליום  החברה  של  השנתיים  הכספיים )להלן: 
 "(. השנתיים הכספיים
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 ביזנס בע"מ א.נ. שוהם 

 ביניים  באורים לדוחות הכספיים
 

 

 חשבונאית ה מדיניות עיקרי ה - 2באור 
  

"דיווח כספי לתקופות ביניים"    -  IAS  34בינלאומי  לתקן חשבונאות  הדוחות הכספיים ביניים ערוכים בהתאם   א.
 . 1970- הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  וכן בהתאם להוראות

  
הדוחות   ב. בעריכת  שיושמה  לזו  עקבית  ביניים  הכספיים  הדוחות  בעריכת  יושמה  אשר  החשבונאית  המדיניות 

 הכספיים השנתיים. 
  
 התאמה לא מהותית של מספרי ההשוואה  ג.

  בתחשיב אשר נבעה מטעות    שנים קודמות,, נמצאה טעות בדוחות הכספיים ל2020 ביוני  30ליום    בתקופת הדוח
. החברה בחנה את מהותיות הטעות שנתגלתה בדוחותיה הכספיים  של אשראי מאחרים לחברה  ניכיון  הוצאות

ה כי לא  ביחס לתקופת הדיווח הנ"ל, ולאחר בחינת הפרמטרים הכמותיים והאיכותיים הגיעה החברה למסקנ
 מדובר בטעות מהותית המצריכה פרסום מחדש של דוחות כספיים מתוקנים של החברה.

אלפי    1,491גידול של    ןהינ  2019בדצמבר    31ת תיקון הטעות האמורה על הדוח על המצב הכספי ליום  והשפע
אלפי    1,145בסך של    וקיטון   פקיד שומהאלפי ש"ח ביתרת    346של    קיטון נטו,    ,מאחריםאשראי  ש"ח ביתרת  
. השפעת התיקון על הרווח או  2019בדצמבר    31, כפי שקיבלה ביטוי ביתרת העודפים ליום  ההוןש"ח ביתרת  

  וקיטון ש"ח  אלפי    594בסך של    בהוצאות מימוןגידול  הינה    2019בדצמבר    31ההפסד לשנה שהסתיימה ביום  
השפעות תיקון  .  אלפי ש"ח  457רווח הנקי בסך של  ב  קיטוןאלפי ש"ח במיסים על ההכנסה, דהיינו    137בסך של  

  210של    נטו, קיטון  ,אשראי מאחריםאלפי ש"ח ביתרת    898גידול של    ןהינ     2019בינואר    1ליום  הטעות האמורה  
 . ההוןאלפי ש"ח ביתרת   688בסך של   וקיטון פקיד שומהאלפי ש"ח ביתרת 

  1,462של  בסך  גידול    ןהינ   2019  בספטמבר  30השפעות תיקון הטעות האמורה על הדוח על המצב הכספי ליום  
  1,122בסך של    וקיטון  פקיד שומהאלפי ש"ח ביתרת    339של    נטו, קיטון   ,אשראי מאחריםש"ח ביתרת  אלפי  

  30ביום  ים שהסתימה  חודש  תשעהלתקופה של  . השפעת התיקון על הרווח או ההפסד  ההוןאלפי ש"ח ביתרת  
אלפי ש"ח במיסים על    130ש"ח וקיטון בסך של אלפי    564בסך של גידול בהוצאות מימון  הינה    2019 בספטמבר

לתקופה של  . השפעת התיקון על הרווח או ההפסד  אלפי ש"ח  434ההכנסה, דהיינו קיטון ברווח הנקי בסך של  
ש"ח וקיטון  אלפי    70בסך של  ידול בהוצאות מימון  גהינה    2019  בספטמבר  30ביום  שלושה חודשים שהסתימה  

 . אלפי ש"ח 53אלפי ש"ח במיסים על ההכנסה, דהיינו קיטון ברווח הנקי בסך של   17בסך של 
 

התיקון האמור נכלל במסגרת מספרי ההשוואה בדוחות כספיים אלו בדרך של סימון סעיפי הדוח המתוקנים  
 השוואה". כ"התאמה לא מהותית של מספרי 

 
 

 הדוח בתקופת  מהותיים אירועים - 3באור 
  
ב'( בהיקף    -, אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב )סדרות א' ו2020במרץ    16ביום   .א

  26  ועד  2020  במרץ  19  בימים. בהתאם,  2020במרץ    17מיליון ש"ח לתקופה של חצי שנה החל מיום    75של עד  
   .החברה של  ('ב  הסדר) חוב אגרות.נ. ע 9,751,848החברה רכישה עצמית של   השלימה 2020במרץ 

  ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( של החברה.   1,536,815החברה רכישה עצמית של  השלימה    2020ביוני    22כמו כן, ביום  
  1,147  -כ  רווח נטו ממס בסך של ב  ת הדוח בתקופחברה  ה   הכירה ,  לעיל  ת, כאמור ו העצמי  ותכתוצאה מהרכיש 

 . ש"חאלפי 
  
, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מענק בסך של חודש שכר למנהל הסיכונים, מר  2020במרץ    22ביום   .ב

  . 2019אייל מנסור, וכן מענק בסך שלושה חודשי שכר למנהלת הכספים, הגב' לימור הררי, בגין פעילותם בשנת 
 ההוצאה בגין מענקים אלה, הוכרה בתקופת הדוח.

  
, בהתאם לדוח  2017ביולי    26ביום  (, אשר הנפיקה החברה  1)סדרה  אופציות    532,973הדוח מומשו  בתקופת   .ג

מיום   ליום    ב'12באור    )ראה  2017ביולי    24הצעת מדף  של החברה    -ל,  (2019בדצמבר    31לדוחות הכספיים 
 אלפי ש"ח.  2,014  -כסך של בתמורה ל   ,החברהשל מניות  532,973

  
לנושאי  , במסגרת הנפקת אופציות  2019במרץ    18, אשר הונפקו ביום  אופציות  50,000מומשו    2020בפברואר   .ד

 אלפי ש"ח.  165 -כסך של החברה בתמורה ל של מניות   50,000 -ל ,משרה בחברה, עובדי החברה ונותן שירותים
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 )המשך( הדוח בתקופת  מהותיים אירועים - 3באור 

 
כתבי    174,420אלפי ש"ח, וזאת מתוך    248  -כתבי אופציה למניות החברה, בתמורה לכ  87,210מומשו    2020באפריל   ה.

 למארגני גיוס אגרות החוב הבלתי סחירות של החברה.     2017, אשר הוקצו במרץ  אופציה )שאינם רשומים למסחר(
  
 , לאחר קבלת אישור הבורסה לניירות ערך, פרסמה החברה תשקיף מדף. 2020במאי   21ביום  ו.
  
וסך  ע.נ. אגרות חוב )סדרה א'(  ש"ח    24,613,421סך של    החברה פרעה    2020בספטמבר    15  -ו  2020ביוני    30ם  מיבי .ז

הסילוקין של אגרות    ותוזאת בהתאם ללוח  , בהתאמהשל החברה'(  בע.נ. אגרות חוב )סדרה  ש"ח    30,052,635של  
 החוב. 

  
מיליון ש"ח שהוא מעמיד    75בסך של  בנק לאומי לחברה על הארכת מסגרת האשראי  , הודיע  2020ביולי    26ביום   .ח

 .2021ביולי  25עד ליום  וזאת חודשים נוספים  12  -בלחברה, 
 

יתר תנאי מסגרת האשראי   .1.85%דוח, שיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הינה ריבית פריים +  הלמועד  
שינויהינם   והביטחונות שה  .ללא  הפיננסיות  המידה  ביחס לאמות  שינוי  חל  לא  כן,  להעמיד  כמו  נדרשת  חברה 

 . לטובת בנק לאומי
של   שמעמיד הבנק לחברה לסךהגדלת היקף האשראי  לחברה על  בנק לאומי  הודיע    2020באוגוסט    16בנוסף, ביום  

חלים  ר  שאהתנאים    (.האשראי"ש"ח )להלן: "מיליון    20י גידול של ש"ח, קר  מיליון  75 סך של  חלףש"ח מיליון    95
ללא   ביחס לתנאים שפורטו בעל האשראי הינם  יחיד אשר מיטיב עם  למעט    דיווחי תנאי האשראישינוי  שינוי 

חלף  מגובה האשראי,    150%יחס הממסרים דחויים, אשר יופקדו בבנק להבטחת האשראי, יעמוד על    לפיו  ,החברה
 . כפי שהיה בעבר  170%

  
דכון לא מהותי בתנאי עסקה לא חריגה עם  אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ע 2020באוגוסט  13ביום  .ט

  67%  -בעל השליטה לשכירת משרדים בשכירות משנה לפיו החברה תגדיל את שטח שכירות המשנה מהיקף של כ
ש"ח    16,200משטח הנכס בתמורה לסך של    90%  -ש"ח לחודש, להיקף של כ  12,000משטח הנכס בתמורה לסך של  

מצמיחת החברה, גיוס עובדים חדשים, והגדלת השימוש בשטח הנכס.    לחודש. הצורך בעדכון תנאי העסקה נובע
החברה ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  העסקה    חברי  תנאי  עדכון  את  חריגה  אישרו  לא  בעל  )מזכה(  כעסקה  עם 

תקנה    השליטה  להוראות  ל2) 1בהתאם  ענין(, תש"ס (  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  החברות  לאחר    2000-תקנות 
התשלום שמשלמת החברה לבעל השליטה זהה לתשלום אותו  , נמצא כי  דן דמי שכירות ראוייםאומ  בפניהם  הוצגש

בנכס היחסי  אותו החלק  על  הנכס  לבעל  בעל השליטה  העובדה משלם  ולאור  עסקה   ,  הינה   ששכירות משרדים 
 . תנאי שוקב תנאי העסקה הינם וחברה ה במהלך העסקים הרגיל של 

  
  25של    שמעמיד הבנק לחברה לסךהגדלת היקף האשראי  לחברה על    דיסקונטבנק  הודיע    2020בספטמבר    7ביום   י.

חלים על  ר  שאהתנאים    (.האשראי"ש"ח )להלן: "מיליון   10י גידול של ש"ח, קר   מיליון  15 סך של  חלףש"ח מיליון  
 דיווחי תנאי האשראי. האשראי הינם ללא שינוי ביחס לתנאים שפורטו ב
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 )המשך( הדוח בתקופת  מהותיים אירועים - 3באור 

  
 )המשך( השלכות התפשטות נגיף הקורונה .יא

 

  ישראל  מדינת  וביניהן  רבות  מדינות .  משמעותיות  כלכליות  השלכות  ובעולם  בארץ  הקורונה  נגיף  להתפשטות
  הפעילות   על  משמעותית  השפעה  אלו  לפעולות,  הנגיף  התפשטות   את  למנוע  בניסיון  דרסטיים  בצעדים  נוקטות

 .במשק הפעילות וצמצום עבודה מקומות סגירת אף כללו שננקטו   הפעולות,  בישראל הכלכלית 
  ההשלכות   את  שבחנה   לאחר  וזאת,  ישירות  פעולות  במספר  החלה  החברה,  הקורונה  בתקופת   המשק  סגירת  לאור

  העלתה ,  ובמקביל,  ייזום  באופן  אשראי  היקפי  לצמצם  מידי  באופן  החברה  פעלה  אחד  מצד,  הפעילות  על  האפשריות
  עם  יחד  אך,  התגברה  ואף  איתנה   נותרה  לאשראי  הדרישה.  סיכונים  לצמצם  מנת  על  זאת  כל,  הריבית  מרווחי  את

  פעלה  החברה   כאשר,  התחייבויותיהם  פירעון   מועד   להארכת  ולקוחות  מושכים  בבקשות  מסוים  גידול  חל,  זאת
.  להחזרים  ביחס   והלקוחות   המושכים  על  ולהקל  להאריך,  לגופו  מקרה   בכל ,  דעת  שיקול  תוך  מסוימים  במקרים
  לגדר   וכן  כלפיה  בהתחייבויותיהם  לעמוד  ללקוחותיה  זו  בתקופה   מאפשרות  אלו  פעולותיה  החברה  להערכת
  פעילותה  תוצאות  על  עתידיות  אפשריות  בהשפעות  ולכמת  להעריך  החברה  הנהלת  ביכולת  אין  זאת  עם.  סיכונים
 . העסקית

 

,  הופסקה  לא  ופעילותם  חיוניים  ענפים  הוגדרו  אשר,  והתשתיות  ן"הנדל   בענפי  הינה  החברה  פעילות  עיקר  כי,  יצוין
,  מלונאותתעופה,  ,  תיירות  כגון ,  המשק  מסגירת  ביותר  הקשה  באופן  נפגעו   אשר  לענפים   חשופה  אינה  החברהכי    וכן

כי    .אירועים ואולמות    מסעדנות  יצוין  החברה עוסקת במתן אשראי ללקוחות קצה בלבד, דבר המקנה לה  עוד 
 תלות בלקוח בודד. לחברה יתרון משמעותי של פיזור לקוחות ומושכים, באופן בו אין 

 
האמור הכ  ,בעקבות  הסיכון  רמת  ועליית  כלכליות  מקרו  לתחזיות  אתובהתייחס  החברה  הגדילה  במשק,    ללי 

חזוייםהכללית  ההפרשה   אשראי  הפסדי  החברה    .בגין  כיהנהלת  הצפויים   סבורה  ההפרשה  אחוזי  העלאת 
ההפרשה הצפויה    ובהתאם גדלה מתאימה לסיכון הגבוה יותר הגלום בתיק האשראי כתוצאה מהמצב החדש,  

 . בתקופת הדוחלהפסדי אשראי בדוחות החברה 
 

שרוב תיק האשראי של החברה    איתנותה הפיננסית של החברה תישמר, בין היתר, לאור העובדההחברה צופה כי 
כמו כן, מסגרות האשראי מתאגידים בנקאיים ואמות המידה    .הינו לזמן קצר ולפיכך ניתן להנזילו בטווח הקצר

שיעור הריבית  ב  תקופת הדוח, חלה עליה מסוימתבהפיננסיות מול המערכת הבנקאית לא השתנו במהלך המשבר.  
מרווחי  במקביל לכך החברה העלתה את    כאשר  ,0.2%  - בשיעור של כבתאגידים בנקאיים  ת האשראי  ו על מסגר
 . 2020, כאמור לעיל, כבר עם פרוץ משבר הקורונה במחצית השנייה של חודש מרץ הריבית

האריך את  מיליון ש"ח ו  95הגדיל את מסגרת האשראי שמעמיד לחברה לסך של  , בנק לאומי לעילבנוסף, כאמור 
, כמו כן, בנק דיסקונט הגדיל את  2021ביולי    25מסגרת האשראי שהוא מעמיד לחברה לשנה נוספת וזאת עד ליום  

 מיליון ש"ח. 25מסגרת האשראי שמעמיד לחברה לסך של 
 

בנקאית  אמות המידה הפיננסיות בהן נדרשת החברה לעמוד מול המערכת הלמועד דוח זה, החברה עומדת בכל  
מיליון ע.נ.    11.3  -כרכישות עצמיות של    בתקופת הדוחכמו כן, החברה ביצעה    אגרות החוב של החברה.ומחזיקי  

  - ופירעון של כע.נ. אגרות חוב )סדרה א'( ש"ח מיליון  24.6 -וכן פירעון של כ   , כאמור לעיל,של החברהאגרות חוב 
 ה את חובה הפיננסי. ובכך הקטינמיליון ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'(  30.1

 ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( נוספים.  ש"ח מיליון   30.1 - כמו כן, לאחר תאריך הדוח פרעה החברה כ
 

יובהר כי האמור לעיל מבוסס על המידע הקיים בחברה נכון למועד פרסום הדוח. היה והתפשטות נגיף הקורונה  
השפעות שליליות משמעותיות על הכלכלה וכפועל יוצא  והשלכותיה תחריף לאורך זמן, הרי שעלולות להיות לכך 
 .גם על תחומי פעילותה של החברה ועל תוצאות פעולותיה 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 לדוחות הכספיים ביניים באורים 

 
   אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח - 4באור 

 
תאריך   א. הכספיים,  הדוח לאחר  הדוחות  אישור  למועד  הנפיקה  1)סדרה  אופציות    126,501מומשו    ועד  אשר   ,)

לדוחות הכספיים של    ב'12באור    )ראה  2017ביולי    24, בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  2017ביולי    26ביום  החברה  
 אלפי ש"ח.  478 -כסך של בתמורה ל ,החברהשל מניות  126,501 -ל, (2019בדצמבר  31החברה ליום  

  
'( של החברה וזאת בהתאם  בע.נ. אגרות חוב )סדרה  ש"ח    30,052,635סך של    החברהפרעה    2020  בנובמבר  15ביום   ב.

 ללוח הסילוקין של אגרות החוב. 
  
בהסכם  התקשרה החברה    2020בנובמבר    25, ביום  2020בנובמבר    18  מיום  בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה .ג

, עם שני שותפים, לצורך הקמתה של חברה פרטית אשר תהווה שותף כללי  )להלן: "הסכם המייסדים"(  מייסדים
הכללי") "השותף  המחקר    (להלן:  בתחום  שעוסקות  בחברות  בהשקעה  תעסוק  אשר  ופיתוח  מחקר  בשותפות 

")   Technology Finance-ה והפיתוח בישראל, בדגש חברות העוסקות בתחום     (."הציבורית שותפות  הלהלן: 
בכ לציבור    הציבוריתשותפות  הבכוונת    ממניות השותף בכללי.   37.5%  - החברה תחזיק  לבצע הנפקה ראשונה 

 בע"מ. סחר של יחידות השתתפות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ורישום למ
, אשר תישא ריבית  מיליון ש"ח  5  - החברה תעמיד לשותף הכללי הלוואה על סך של כ  ,הסכם המייסדיםעל פי  

. כספי הלוואה ישמשו את השותף הכללי לצורך השתתפות בהנפקה  (להלן: "ההלוואה")  8%שנתית בשיעור של  
 של השותפות הציבורית.  

חודשים ממועד העמדתה, כאשר השותף הכללי יהא רשאי להאריך את תקופת    12ההלוואה תינתן לתקופה בת  
נוספות בנות   חודשים    48-חודשים כל אחת, כך שההלוואה לא תיפרע מאוחר מ  12ההלוואה לשלוש תקופות 

ף הכללי, שאינם  ממועד העמדתה. ההחלטה בדבר הארכת תקופת ההלוואה תהא של בעלי המניות האחרים בשות
החברה. ההלוואה תיפרע בתשלומים רבעוניים קרן וריבית וזאת החל ממועד הנפקת השותפות הציבורית, כאשר  

בגובה   יהא  הריבית    80%כל תשלום  לפירעון  ראשית  וייזקף  רבעון  באותו  השותף הכללי  של  הגולמי  מהרווח 
 שנצברה ולאחר מכן לפירעון קרן ההלוואה.  

שהשותף הכללי יקבל כספים כתוצאה מחלוקה או מכירה של נכסי השותפות הציבורית, או  כן נקבע, כי ככל  
ממכירת יחידות השתתפות שהשותף הכללי מתוכנן להחזיק בשותפות הציבורית, או כתוצאה מהשקעה בשותף  

 ואה. הכללי או נטילת הלוואה על ידי השותף הכללי, אזי כספים אלו ישמשו באופן מידי לצורך פירעון ההלו
 ההלוואה תהא ניתנת לפירעון מוקדם בכל מועד ללא עמלה או קנס בגין הפירעון המוקדם.

ביחידות   דיספוזיציה  כל  הכללי  השותף  יבצע  לא  ההלוואה,  פירעון  למועד  עד  כי  הסכימו  הצדדים  בנוסף, 
ללי יחזיק  ההשתתפות שירכוש בהנפקה של השותפות הציבורית וירשם שעבוד על יחידות השתתפות שהשותף הכ

לטובת החברה, לרבות על התקבולים של השותף הכללי, וזאת לצורך הבטחת פירעון קרן וריבית ההלוואה. כן,  
שבו במקרה שלא תפרע   באופן  שני הצדדים האחרים להסכם המייסדים,  מניות  על  יירשם שעבוד  כי  הוסכם 

 ההלוואה, החברה תהא רשאית לממש את השעבודים.  
ות הפינטק מותנה בכך שהשותפות תצלח בביצוע הנפקה ראשונה לציבור וניירות ערך של  יובהר כי קיום שותפ

 .השותפות ירשמו למסחר בבורסה
כמו כן, נקבעו כללי ניהול השותף הכללי, באופן שבו כל עוד החברה הינה בעלת מניות בשותף הכללי, היא זו  

ית, וכן עד לתום תקופת ההלוואה, את זהותו  שתקבע את זהות רו"ח המבקר של השותף הכללי והשותפות הציבור 
 של סמנכ"ל הכספים בשותף הכללי ובשותפות הציבורית.  

במסגרת הסכם המייסדים קבעו הצדדים מגבלות שונות לגבי יכולת העברת המניות של השותף הכללי, כגון,  
 .  Tag Along-תקופת חסימה, זכות סירוב ראשון ו 

ם רישום למסחר של שותפות ציבורית, נקבע כי רישום למסחר של שותפות  תנאי תקנון הבורסה בקשר ע  במסגרת
ציבוריות כאמור, כפוף לכך שהשותפות תבצע ו/או תתקשר לביצוע השקעה בחברה שלה מו"פ בישראל ואשר  

. בהתאם לדרישה  (להלן: "חברת המטרה"(קיבלה אישור רשות החדשנות על היותה חברה בעלת מו"פ בישראל  
הגשת תשקיף ההנפקה לציבור, אשר הצדדים מקדמים בימים אלו, נבחנו כבר עתה חלופות השקעה  זו, עד מועד 

 . שונות בחברות העונות על הקריטריון האמור
מתלים לתנאים  כפופה  העסקה  אישורים  ,  השלמת  השגת  ההנפקה,  הצלחת  השותפות,  הקמת  שבו  באופן 

רה אלא בצדדים שלישיים, כגון תנאי השוק,  רגולטורים, השקעה בחברת מטרה מתאימה, אינם תלויים בחב
השותפות(,   )רישום  השותפויות  רשם  הכללי(,  השותף  )רישום  החברות  רשם  )כגון  רגולטורים  אישורים  השגת 
הגדרת   לעניין  )תשקיף(, רשות החדשנות  כציבורית  ני"ע את רישום השותפות  )בדבר ההנפקה( רשות  הבורסה 

 קיע, כעונות על הגדרת חברת מו"פ(. חברות מטרה, שבהן תרצה השותפות להש
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 לדוחות הכספיים ביניים באורים 

 
 מכשירים פיננסיים - 5באור 

 
 שווי הוגן 

המוצגות   פיננסיים  מכשירים  קבוצות  של  ההוגן  והשווי  הכספיים  בדוחות  היתרה  את  מפרטת  שלהלן  הטבלה 
 ההוגן ולגביהן קיים הבדל מהותי בין הערך בספרים לשווי הוגן: בדוחות הכספיים שלא על פי שווין 

   
 ( 2)שווי הוגן  (1)ערך בספרים  

 בדצמבר  31 בספטמבר 30 בדצמבר  31 בספטמבר 30 

 2020 2019 2019 2020 2019 2019 

 )מבוקר(    )בלתי מבוקר(  )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

 אלפי ש"ח  
       

         פיננסיותהתחייבויות 
 102,490 104,080 73,648 98,754 100,698 74,143 אגרות חוב )סדרה א'(  

 100,550 99,980 60,039 98,975 98,855 59,874 '(ב אגרות חוב )סדרה 
 134,017 199,553 197,729 133,687 204,060 203,040 

 
 כולל ריבית לשלם. ( 1)
 . הדוחהשווי ההוגן מבוסס על שווי בורסה לתאריך ( 2)
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ג'  38קנה בהתאם לתים רות מנהלההצ -ד' חלק 
 ת הדוחות תקנול

 

 מנהלים   הצהרות

 ( 1() ג)ד 83לי לפי תקנה רת מנהל כלהצה

 , מצהיר כי:חברה, מנכ"ל ה נידםאלי  י,אנ

את   (1) ביזנס  .א.נחברת    של  ינ ובע רהוח  הדבחנתי  ")  בע"מ   שוהם  רבעון  ל"(  התאגידלהלן: 
 ; "(דוחותה)להלן: " 2020שנת  של  לישיהש

צג של  ולא חסר בהם מ ל עובדה מהותית ון שוללים כל מצג לא נככ  ינםדוחות א הלפי ידיעתי,  (2)
הנ עובד מהותית  כדה  לאור    ים המצגש  י חוץ  בהם,  אותם שנכללו  נכללו  שבהן    הנסיבות 
 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;   יויה אל ים,מצג

ת, מכל  ו משקפים באופן נא בדוחות  וחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול  לפי ידיעתי, הד (3)
המהותיות, את המינהבח הות  הפצב  תוצאות  ותזרימי כספי,  התאגיד  המזומנים    עולות  של 

 הדוחות;  ת שאליהם מתייחסים  פו לתקוו  םתאריכיל

ריון  יקורת של דירקטוהתאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הב ל  ש  רקמב ן החשבו גיליתי לרואה ה (4)
מהותית   בין  תרמית,  כל  שא התאגיד,  שבהובין  מהותית,  ה  ינה  מי  ל  מנה מעורב  או  הכללי 

י  ספ ח הכוו י ותי בדתפקיד משמע   ים שיש להםים עובדים אחרמישרין או מעורבלו בשכפוף  
 יהם.הגילוי ובבקרה על

 כל דין. או מאחריות כל אדם אחר, על פי  תייורחמאוע לגר  אין באמור לעיל כדי
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 רקטור ל ודי, מנכ"נידםאלי   תאריך 
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 ( 2ג)ד() 38ים לפי תקנה פיר ביותר בתחום הכס בכה א המשרה ש הצהרת נו

הררילימואני,   של  , ר  הכספים  הבכיר  תא ונוש  רהחבה  מנהלת  הכספיםביות  ה המשרה  בתחום  ,  ר 
 :מצהירה כי

המידע  הדוח  תא  תיבחנ (1) ואת  ביניים  הכספיים  הכלול  ות  האחר  לתקופת  הכספי  בדוחות 
)להלן:   0220שנת  של  לישי השון בערל"(  אגיד תה)להלן: " בע"מ  סביזנ  שוהם .א.נהביניים של 

  "(;הדוחות"

לתקופת הביניים  האחר הכלול בדוחות  י  הכספע  דם והמיהכספיים ביניי  הדוחות  לפי ידיעתי, (2)
כול בהנ  לא  גמצכל  לים  אינם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  עובדה  כון  של  מצג  מהותית  ם 

בה שנכללו  שהמצגים  כדי  לאורהנחוץ  נ  ם,  שבהן  אותכ הנסיבות  מללו  יהיו  צגם  לא  ים, 
 ות;  התייחס לתקופת הדוחבמטעים 

ות לתקופת הביניים  פי האחר הכלול בדוחכסדע המיה ניים וחות הכספיים ביתי, הדולפי ידיע (3)
באמשקפי המ  ת,ו אנ  ופןם  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  הפכל  תוצאות  עולות  כספי, 

 וחות;  הד ים מתייחס םולתקופות שאליה  תאריכיםותזרימי המזומנים של התאגיד ל

ן  וריוקטר של די  לוועדת הביקורתוריון ותאגיד, לדירקט החשבון המבקר של ה  הגיליתי לרוא  (4)
תרמית,   כל  מהתאגיד,  שאינה  ובין  מהותית  מי  ורמע  השבת,  הותיבין  או  הכללי  המנהל  ב 

ווח הכספי  ותי בדי ים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמע מישרין או מעורבשכפוף לו ב
 הם. לי ה עי ובבקרוובגיל 

 ין. חר, על פי כל ד ל אדם אאו מאחריות כ  כדי לגרוע מאחריותי אין באמור לעיל
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 כספים  מנהלת , לימור הררי  תאריך 
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