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 בע"מ א.נ. שוהם ביזנס
 

 2120וח תקופתי לשנת ד
 

  

ג לתקנות ניירות  5דרת מונח זה בתקנה  ג"תאגיד קטן" כההחברה אינה עונה להגדרת   1.1.2022החל מיום 

התש"ל   ומיידיים(,  תקופתיים  )דוחות  אולם  "(התקנות)"  1970  –ערך  לתקנה  ,  לתקנות  5בהתאם  ה)ג( 

כמפורט    החברה החברה  דירקטוריון  אימץ  אותן  ההקלות  את  ליישם  עתמשיך  הדוחות  מטה  וכולל  ד 

 2022בספטמבר,   30הרבעוניים של החברה ליום  

מיום   קטן",  2014בפברואר    27בישיבתו  ל"תאגיד  ההקלות  כל  את  לאמץ  החברה  דירקטוריון  החליט   ,

ולהתחיל לדווח לפיהן. ההקלות האמורות  ,  ככל שהינן, או שתהיינה רלבנטיות לחברההנכללות בתקנות,  

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה     (1):שבחרה החברה לאמץ וליישם כאמור, הינן

 ;20%  -המהותיות בקשר עם צירוף הערכת שווי ל   ף( העלאת ס2החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )

)תוך הותרת סף הצירוף    40%  -העלאת סף צירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל (3)

מעל   שנתיים  כספיים  החברההכל,    (;20%לדוחות  של  מיידי  בדיווח    2014בפברואר    27  מיום   כמפורט 

הודע  (.2014-01-001554)אסמכתא   פי  מיום  על  החברה  אסמכתא:    2017באוגוסט    30ת  -2017-01)מס' 

  רבעונית.על פי מתכונת דיווח   ולמועד דוח זה, החברה מפרסמת את דוחותיה( 087900

 . 2021 דצמברב 31 תאריך הדוחות הכספיים: 
 .2022 פברוארב 28  תאריך אישור הדוחות: 
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 תיאור עסקי החברה –חלק א' 
 

חות עסקיה, כפי שחלו בשנת  פת, הסוקר את תיאור והת 2021בדצמבר    31החברה ליום    ילהלן תיאור עסק

. בדוח זה  2021בדצמבר    31  ליום. אלא אם נאמר אחרת, הנתונים המופיעים בדוח זה הינם נכונים  2021

 . 2022 ברוארבפ 28משמעו  והמונח "מועד פרסום הדוח"   2021בדצמבר  31המונח "מועד הדוח" משמעו 

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה  –  1פרק 

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1

כחברה פרטית על פי    1993בינואר    22התאגדה ביום  "(  החברה א.נ. שוהם ביזנס בע"מ )להלן: " 1.1

ישאל אמלט השקעות  ופעלה תחת השם  ,  "(חוק החברות)"  1999-הוראות חוק החברות, תשנ"ט

הנפיקה החברה לראשונה את ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך    1998בשנת  .  ( בע"מ1993)

" )להלן:  בע"מ  אביב  ציבוריתהבורסהבתל  לחברה  והפכה  שינתה    2016בפברואר    1  ביום  ."( 

 . את שמה לשמה הנוכחי החברה

מדדים של הבורסה: מדד ת"א פיננסים,   בחמישהלמועד הדוח, ניירות הערך של החברה נכללים  1.2

 . דד ת"א רימוןמו All-Shareמדד ת"א  ,, מדד ת"א צמיחהושירותים פיננסים  ד ת"א ביטוחמד

כי נחתם  ביזנס גרופ בע"מ(  רוביקון  החברה )בשמה הקודם:  הודיעה    2015באוקטובר    11ביום   1.3

הועברה    2015באוקטובר    15ביום  ו  "(,מר נידם)להלן: "  , למר אלי נידםמניותיההסכם למכירת כל  

 .נידם מרלידי   השליטה בחברה

ומכהן כמנכ"ל  ,  כהגדרת המונח בחוק החברות  מר נידם הינו בעל השליטה בחברה  ,דוחהלמועד   1.4

 . בה וכדירקטור  החברה

חדשה    2015באוקטובר    28ביום   1.5 פעילות  לפתח  תפעל  החברה  כי  החברה  דירקטוריון  החליט 

לקבלת  )נותן    מבתחום הנש" ראשון תפעל  וכשלב  פדיון שטרות,  ובפרט תחום  שירותי מטבע(, 

 כדין.  מ רישיון נש"

התקבלה במשרדי החברה תעודת רישום לנותן שירותי מטבע, לפיה החברה    2015בדצמבר    6ביום   1.6

 .  2000-ג)א( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס11מורשית להעניק שירותים עפ"י סעיף 

את פעילותה בתחום ניכיון המחאות כמפורט בדיווחים מיידיים  החלה החברה    2016ביוני    8ביום   1.7

ו2016-01-034185)אסמכתא    2016במאי    25  מיום -2016-01)אסמכתא    2016ביוני    13  מיום( 

העסקי  (.048705 המגזר  מול  פועלת  לשירות  ו,  החברה  בתמורה  המחאות  מלקוחותיה  מקבלת 

  מיידי  לפירעון  המחאהשסיפקו למושך ההמחאה. ההמחאות מוסבות על שם החברה בתמורה ל 

ל,  "(מזומןהסכום  )להלן: "  בנקאית  העברה   או מזומן  ה  סכוםכאשר הפער בין סכום ההמחאה 

לצדדים   ההמחאות  את  ממחה  החברה  לעיתים  והעמלות.  הריבית  את  משקף  עבורה  שניתן 

מזומן שהתקבל עבורה  סכום השלישיים תמורת סכום מזומן, כאשר הפער בין סכום ההמחאה ל

 משקף אף הוא ריבית ועמלות.
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רישוי שירותים פיננסיים מוסדרים אישור להמשיך    ממחלקת החברה  קיבלה    2017במאי    21ביום   1.8

לעסוק במתן אשראי בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים  

, וזאת בעקבות בקשה לקבלת רישיון מורחב לעסוק  "(חוק הפיקוח)"   2016-מוסדרים(, התשע"ו 

  חברה כנדרש על פי הוראות חוק, שהגישה ההפיקוח  במתן אשראי, כהגדרת מונחים אלה בחוק 

,  (2017-01-051294אסמכתא  מס'  )  2017במאי    21דיווח מיידי מיום    'ר  נוספים לפרטים    .הפיקוח

   אשר האמור בו נכלל לעניין זה על דרך ההפניה.

חתמה על הסכם מייסדים להקמת חברה משותפת   , דיווחה החברה כי  2021בדצמבר    20ביום   1.9

של החברה   שווה  בבעלות  "ואשר תהיה  )להלן בהתאמה:  בע"מ  נאוי  הסכם של קבוצת אחים 

)אשר נכון למועד זה    הבת  תכי חבר  דיווחה החברה"(. כמו כן,  נאוי"-" ו הבת   תחבר" ,"המייסדים

"ב  ארה מיליון דולר    35ל  התקשרה בהסכם למתן קו אשראי עד לגובה ש  עודנה נמצאת בהקמה( 

מיליון דולר ארה"ב, למימון עסקאות    5חודשים, על פי אבני דרך שתחלנה בגובה   12בתקופה של  

קצה(,   )לקוחות  יבואנים  עבור  עסקאות  אותן  ומימון  יבוא,  בעסקאות  חשבוניות  רכישת 

" )להלן:  ריבית  בתוספת  ניתן,  אשר  המימון  סכום  יוחזר  פקטורינגשלאחריהן  עם  "עסקאות   )

 " )להלן:  אמריקאית  כהאם   חברתחברה  תשמש  אשר  אמריקאית  בת  וחברת   )"-SPV    לצורך

בדבר הסכם המייסדים   לפרטים נוספים   "(.הסכם המימון"-" ו SPVהעסקה )להלן בהתאמה: "

  2021בדצמבר    20דיווח החברה מיום    לפרק ב' לדוח תקופתי זה,  5.2  ראה סעיףוהסכם המימון  

 (. 2021-01-182193)מס' אסמכתא: 

מייסדים,    2020  בנובמבר  25  ביום 1.10 הסכם  על  חתמה  כי  החברה  שותפים  ד  חבי דיווחה  שני  עם 

ופיתוח אשר תעסוק בהשקעה בחברות שעוסקות    ר נוספים, להקמת שותף כללי בשותפות מחק

,  Finance Technology-ות העוסקות בתחום הבתחום המחקר והפיתוח בישראל, בדגש על חבר

לפעול לביצוע הנפקה ראשונה לציבור ורישום למסחר של יחידות    היה בכוונת השותפות    כאשר

  החליטו   להסכם  הצדדים,  השוק  מצב  לאור  אולםההשתתפות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  

לציבור  הקפאת  על הראשונה  דיווח    לפרטים.  ההנפקה  ראה  המייסדים  הסכם  אודות  נוספים 

 . (2020-01-118666)מס' אסמכתא:  2020בנובמבר   25מיום   מיידי 

 רישיון מורחב למתן אשראי / מתן שירות בנכס פיננסי / היתר שליטה  1.11

, "(המורחב הרישיון" )להלן: פועלת בתחום עיסוקה מתוקף רישיון מורחב למתן אשראי החברה

.  "(הממונה)להלן: "   וחיסכון  ביטוח,  ההון  שוק  על  הממונה  ידי  על  2018  ביולי  4  ביום  לחברה  שניתן

"  פיננסי  בנכס  שירות  למתן  רישיון,  הממונה  ידי  על  לחברה  הוענק,  כן  כמו  הרישיון)להלן: 

 פיננסים למר אלי נידם בעל השליטה בחברה.  שירותים בנותן שליטה   היתרכן ו"( הבסיסי

קיבלה החברה    2021בנובמבר    9ביום  שיונות אלו ניתנים בכל עת לתקופה שונה, כאשר  ייובהר כי ר 

בדבר הארכת  הודעה מאת המפקח על נותני שירותים פיננסים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

, לפרטים נוספים ראו האמור  2026בדצמבר    31מורחב עד ליום  הרישיון  הבסיסי וכן  ה  רישיוןה

מיום   החברה  אסמכתא:    2021בנובמבר    10בדיווח  בדבר    (. 2021-01-164931)מס'  לפרטים 

לפרק    1.10כות הקודמות שניתנו לרישיון הבסיסי והרישיון המורחב של החברה ראה סעיף  ההאר

 . 2020א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  

 להלן.  זה דוחל 10.3סעיף  ב ' האמורהחברה ר בהם מחזיקה  רישיונות  הבדבר נוספים לפרטים  
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העיקרי של החברה הינו בפעילות בתחום מתן שירותים פיננסיים    עיסוקה תחום    , דוחהלמועד   1.12

ומתמקד  ו  המחאות  ניכיון  בתחומי  הלוואות,  בממסרים    בתחום   בפעילות   בעיקרמתן  המסחר 

 דחויים.

 מבנה החזקות החברה  .2

   למועד הדוח, החברה אינה מחזיקה בחברות בנות או כלולות.

אשר    חברה משותפת )בהקמה(על הקמת  דיווחה החברה    2021  בדצמבר  20ביום  לעיל,    1.9כמפורט בסעיף  

 .  תהיה בבעלות שווה של החברה ושל קבוצת אחים נאוי בע"מ

 בחברה  השליטה .3

וחוק    ,"(ערך  ניירות  חוק)"   1968-"חתשכ,  ערך  ניירות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת,  בחברה  השליטה  בעל

  אלי   מר  הינו "(,  הפיקוח  חוק)"  2016  –הפיקוח על שירותים פיננסים )שירותים פיננסים מוסדרים( תשע"ו  

  33.77%  -מההון המונפק והנפרע של החברה, וב  33.90%- הדוח, בפרסום  , נכון למועד  אשר מחזיק  נידם

 לבעל השליטה בחברה היתר שליטה בנותן שירותים פיננסים. להלן, 0כמפורט בסעיף  בדילול מלא.

 2013משנת לחוק החברות  350עפ"י סעיף הסדר נושים  .4

    בחברה. הקודמיםאשר מכוחו נכנסו בעלי השליטה בוצע הסדר נושים  2013בשנת  4.1

כי החברה תהיה פטורה מכל התחייבויותיה, שעילתן    נקבעלהסדר הנושים האמור,    בהתאם 4.2

נולדה לפני מועד השלמת הסדר הנושים. בהתאם לכך, ההון העצמי של החברה אופס מיד עם  

נכון ליום    השלמת הסדר הנושים. כמו כן, נקבע כי הפסדים צבורים לצורכי מס כפי שהם 

שתהא   ככל  ויתרתה,  ההסדר,  וקופת  הזמני  המפרק  ידי  על  תחילה  ינוצלו  הנושים,  הסדר 

 תועבר לחברה. 

  ככל  ולהערכתו  סופי  פירוק  דוח  יוגש  מתי  ידוע  לא,  מהמפרק  לחברה  שנמסר  מידע  במסגרת 4.3

  ההפסד   סכומי   מה  להעריך  באפשרותו  אין  שיהיו  וככל  מנוצלים  לא  הפסדים  יהיו   לא  הנראה

, לא  החברה  להערכת,  פיהם  על  הכספיים  בדוחות   גילוי  החברה   נתנה ,  האמור  לאור.  יועברוש

 צפוי לעבור הפסד שלא ינוצל על ידי המפרק. 

  השלד   רכישת)מיום    2013-2015עם מס הכנסה על הסכם שומות לשנים    החברהחתימת    ןילעני  4.4

  - ב' ו6ויצירת מיסים נדחים בגין הפסדים אלו ראו באור    (הנושים  להסדר  בהתאם  הציבורי

   .דוחות הכספייםה - זה לדוח' ג פרק ג' ל6

 תחומי פעילות  .5

הדוח,   5.1 ומתן    עוסקתלמועד  המחאות  ניכיון  בתחומי  פיננסיים  שירותים  במתן  החברה 

 .)ניכיון שיקים( הלוואות, ומתמקדת בעיקר בפעילות בתחום המסחר בממסרים דחויים

ניכיון המחאותלפעול  החלה החברה    2016יוני    חודש  בתחילת  5.2 אשר הינו, כאמור,    , בתחום 

 . תחום עיסוקה העיקרי של החברה

את ערכם הכספי    החברהסחר בממסרים דחויים הינו עסקת המרה, בה מקבלים לקוחות  מ 5.3

( ואשר  של ממסרים דחויים בהם הם אוחזים כשורה )אשר לעיתים הינם ממסריהם שלהם

ובין הלקוח בהתאם לפרמטרים שונים,    החברהלחברה, תמורת עמלה הנקבעת בין    מוסבים

  החברה מתנהלת עבור יתרת התקופה אשר נותרה עד למועד פירעון השיק. כחלק מפעילותה,  

  ( אשר פועלות באותם שווקים בהם פועלת החברה, ספקי אשראיול חברות מימון אחרות )מ

 . ץמפוזרות בכל רחבי הארהו
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פו  5.4 בע"מ  נאוי  האחים  וקבוצת  החברה  הדוח,  אשר למועד  בת  חברה  הקמת  לטובת  עלות 

תתקשר עם חברות אמריקאיות בתחום עסקאות הפקטורינג, כאשר חברה הבת תהיה הגוף  

ישנה    ת הבתלחבר  כמו כן,  .פקטורינג על ידי מתן מסגרת אשראי  המממן של אותן עסקאות

מניות לקבלת  האם  אופציה  עסקאות  ש,  בחברה  בתחום  ופיתוח  מחקר  חברת  הינה 

 הפקטורינג. 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה בשנתיים האחרונות .6

למיטב ידיעת החברה, לא בוצעו השקעות בהון החברה בשנתיים האחרונות וכן לא בוצעה כל עסקה  

ליום   שקדמו  השנתיים  במהלך  לבורסה,  מחוץ  החברה  במניות  עניין  בעל  ידי  על  אחרת    31מהותית 

 :1פרסום דוח זה, למעט כמפורט בטבלה להלן , וכן עד למועד 2120בדצמבר 

 

שם בעל  סוג העסקה  תאריך
 העניין 

 

מחיר למניה   כמות אופציות  2כמות מניות

מחיר  /)באג'(

מימוש למניה/  

סכום העסקה  

 בש"ח 

מימוש כתבי   7.1.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 -  - 34,247 

 

 אג'   377.74

מימוש כתבי   2.2.2020

)רשומים(  אופציה 

 1סדרה 

 אג'   377.74 50,000 -  - 

מימוש כתבי   12.2.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'   377.74 12,505 -  - 

מימוש כתבי   23.2.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'   377.74 69,780 -  - 

מימוש כתבי   3.3.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 - 

 

 

 

 אג'   377.74 81,909 - 

מימוש כתבי   5.4.2020

אופציה )לא  

רשומים(, שוהם ביז 

 . 03/17אפ 

 אג'  301 87,210 -  - 

מימוש כתבי   6.8.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 200,000 -  - 

 

 
 אינה כוללת שינויים הנובעים מרכישות ומכירות בבורסה, השתתפות בהקצאות פרטיות ו/או הנפקות על פי תשקיף. שלהלןהטבלה  1

 ככל שלא מצוין אחרת, מדובר במניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב.  2
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מימוש כתבי   16.9.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 57,235 -  - 

מימוש כתבי   1.10.2020

)רשומים(  אופציה 

 1סדרה 

 אג'  377.74 27,297 -  - 

מימוש כתבי   2.11.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 19,117 -  - 

מימוש כתבי   11.11.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 56,023 -  - 

מימוש כתבי   15.11.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 41,143 -  - 

מימוש כתבי   2.12.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 28,117 -  - 

מימוש כתבי   15.12.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 82,762 -  - 

מימוש כתבי   27.12.2020

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 124,365 -  - 

מימוש כתבי   04/01/2021

  (רשומים)אופציה 

 1סדרה 

 אג'  377.74 7,306 -  - 

מימוש כתבי   04/01/2021

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 'אג   377.74 30,777 - -

מימוש כתבי   04/01/2021

אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 'אג   377.74 431 - -

מימוש כתבי   04/01/2021
  (רשומים)אופציה 

 1סדרה 

 אג'  377.74 31,236 -  - 

מימוש כתבי   7/1/2021
)רשומים(  אופציה 

 1סדרה 

 אג'  377.74 5,993 - -

מימוש כתבי   12/1/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 23,263 - -

מימוש כתבי   19/1/2021
אופציה )רשומים(  

 אג'  377.74 15,764 -  - 
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 1סדרה 

מימוש כתבי   20/1/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 23,700 -  - 

מימוש כתבי   24/1/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 11,888 -  - 

מימוש כתבי   27/1/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 4,977 -  - 

מימוש כתבי   31/1/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 30 - -

מימוש כתבי   3/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 9,974 -  - 

מימוש כתבי   4/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 11,360 -  - 

מימוש כתבי   7/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 8,496 -  - 

מימוש כתבי   8/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 30,344 -  - 

מימוש כתבי   9/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 23,241 - -

מימוש כתבי   11/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 2,283 - -

מימוש כתבי   14/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 1,549 -  - 

מימוש כתבי   16/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 6,145 - -

מימוש כתבי   17/2/2021
)רשומים(  אופציה 

 1סדרה 

 אג'  377.74 57,323 - -

מימוש כתבי   28/2/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 84,369 - -

מימוש כתבי   2/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 41,034 - -

מימוש כתבי   3/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 8,876 -  - 

כתבי  מימוש  4/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 52,397 -  - 

מימוש כתבי   7/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 177 -  - 
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מימוש כתבי   8/3/2021

אופציה )רשומים(  
 1סדרה 

 אג'  377.74 10 -  - 

מימוש כתבי   9/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 4,351 -  - 

מימוש כתבי   10/32021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 8,418 -  - 

מימוש כתבי   14/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 16,000 - -

מימוש כתבי   15/3/2021
אופציה )רשומים(  

 1סדרה 

 אג'  377.74 115,058 - -

מימוש כתבי אופציה  17/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 10,000 - -

מימוש כתבי אופציה  18/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 89,042 - -

מימוש כתבי אופציה  21/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 21,104 - -

מימוש כתבי אופציה  22/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 42,744 - -

אופציה מימוש כתבי  24/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 18,129 - -

מימוש כתבי אופציה  25/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 7,272 - -

מימוש כתבי אופציה  29/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 15,887 - -

מימוש כתבי אופציה  30/03/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 27,134 - -

מימוש כתבי אופציה  31/3/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 5,037 - -

מימוש כתבי אופציה  5/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

- 

 

 אג' 364.404 12,781 -

מימוש כתבי אופציה  7/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 3,561 - -

מימוש כתבי אופציה  8/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 5,618 - -

מימוש כתבי אופציה  11/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 29,725 - -

מימוש כתבי אופציה  12/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 21,288 - -

מימוש כתבי אופציה  13/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 2,601 - -
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מימוש כתבי אופציה  18/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 3,485 - -

מימוש כתבי אופציה  19/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 18,185 - -

מימוש כתבי אופציה  20/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 2,106 - -

מימוש כתבי אופציה  25/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 4,989 - -

מימוש כתבי אופציה  26/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

- 

 

 אג'  364.404 3,483 -

מימוש כתבי אופציה  27/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 6,478 - -

מימוש כתבי אופציה  28/4/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 6,300 - -

מימוש כתבי אופציה  2/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג'  364.404 3,148 - -

מימוש כתבי אופציה  3/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 39,168 - -

מימוש כתבי אופציה  6/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 15,898 - -

מימוש כתבי אופציה  10/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 120 - -

מימוש כתבי אופציה  12/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 2,516 - -

מימוש כתבי אופציה  13/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 3,277 - -

מימוש כתבי אופציה  18/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 112 - -

מימוש כתבי אופציה  19/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 24,398 - -

מימוש כתבי אופציה  20/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 208 - -

מימוש כתבי אופציה  24/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 14,929 - -

מימוש כתבי אופציה  25/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 220 - -

מימוש כתבי אופציה  26/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 1,132 - -

מימוש כתבי אופציה  27/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 27,528 - -

מימוש כתבי אופציה  30/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 11,137 - -
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מימוש כתבי אופציה  31/5/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 11,741 - -

מימוש כתבי אופציה  1/06/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 300,000 - אלי נידם

מימוש כתבי אופציה  1/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

- 

 

 אג' 364.404 2,953 -

מימוש כתבי אופציה  2/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 21,673 - -

מימוש כתבי אופציה  3/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 79,995 - -

מימוש כתבי אופציה  6/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 52,414 - -

מימוש כתבי אופציה  7/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 96,997 - -

מימוש כתבי אופציה  8/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 62,817 - -

מימוש כתבי אופציה  9/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 4,076 - -

מימוש כתבי אופציה  10/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 67,429 - -

מימוש כתבי אופציה  13/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 37,355 - -

מימוש כתבי אופציה  14/06/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 403,125 - אלי נידם

אופציה מימוש כתבי  14/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

- 

 

 אג' 364.404 19,688 -

מימוש כתבי אופציה  15/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 55,359 - -

מימוש כתבי אופציה  16/06/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 238,085 - -

מימוש כתבי אופציה  17/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 106,582 - -

מימוש כתבי אופציה  20/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 115,020 - -

מימוש כתבי אופציה  21/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 38,071 - -

מימוש כתבי אופציה  22/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 45,371 - -

מימוש כתבי אופציה  23/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 104,626 - -

מימוש כתבי אופציה  24/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 179,091 - -
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מימוש כתבי אופציה  27/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 147,255 - -

ארביטראז'   רכישה מחוץ לבורסה  29/06/2021

ואליו קרן 

 גידור בע"מ 

 אג'  889.33 -  42,332

מימוש כתבי אופציה  28/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 214,541 - -

מימוש כתבי אופציה  29/6/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 22,403 -  - 

מימוש כתבי אופציה  30/602021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 46,872 - -

מימוש כתבי אופציה  01/07/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 9,818 - -

חוב האגרות  פדיון 01/07/2021

 )סדרה א'( 

 ש"ח  24,613,421 24,613,421 -  - 

מימוש כתבי אופציה  4/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 42,810 - -

מימוש כתבי אופציה  5/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 142,702 - -

מימוש כתבי אופציה  6/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 4,760 - -

מימוש כתבי אופציה  7/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 95,149 - -

מימוש כתבי אופציה  8/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 119,500 - -

מימוש כתבי אופציה  11/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

- 

 

 אג' 364.404 15,000 -

מימוש כתבי אופציה  12/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 65,600 - -

מימוש כתבי אופציה  13/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 5,992 - -

מימוש כתבי אופציה  14/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 26,411 - -

מימוש כתבי אופציה  15/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 124,466 - -

מימוש כתבי אופציה  19/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 14,084 - -

מימוש כתבי אופציה  20/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 51,657 - -

מימוש כתבי אופציה  21/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 31,966 - -
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(, תמורת  Net Exercise, ובהתאם למנגנון זה )2019במרץ    27החברה מיום  לזימון האסיפה הכללית של    2.4.3.1.2מובהר בזאת כי המימוש התבצע בהתאם להוראות סעיף   3

לפרטים    מניות רגילות של החברה. 61,266מר איתן מימון ולכן הוקצו לעובדים, כתבי אופציה )לא רשומים(,   05/19אופציות מסדרת שוהם ביז אפ  105,000-מימוש ה

( וכן ראה אישור האסיפה הכללית את ההקצאה  2019-01-026496)מס' אסמכתא:    2019במרץ    27וח ביום  נוספים ראה זימון האסיפה הכללית של החברה כפי שדו

 (.2019-01-038130)מס' אסמכתא:    2019במאי    1מיום 

, ובהתאם למנגנון 2019  במרץ  24לדו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה מיום    9.3.1.2מובהר בזאת כי מימוש זה התבצע בהתאם להוראות סעיף    4

מניות רגילות    219,924ל מנסר  ימר איהוקצו לעובדים, כתבי אופציה )לא רשומים(,    04/19אופציות מסדרת שוהם ביז אפ    375,002-תמורת מימוש ה ,(Net Exercise) זה

 ( 2019-01-024255)מס' אסמכתא:   2019במרץ   24ביום  לפרטים נוספים ראה דו"ח מיידי בדבר הצעה פרטית שאינה מהותית או חריגה כפי שדווח .  של החברה

אופציה מימוש כתבי  22/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 20,745 - -

מימוש כתבי אופציה  25/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 84,633 - -

מימוש כתבי אופציה  26/7/2021

 1)רשומים( סדרה 

- 

 

 אג' 364.404 16,484 -

מימוש כתבי אופציה  28/07/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 232,769 - -

מימוש כתבי אופציה  28/7/2021

  1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 69,953 -  -

מימוש כתבי אופציה  29/7/2021

  1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 5,085 -  -

מימוש כתבי אופציה  01/08/2021

  1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 113,529 -  -

כתבי אופציה  פקיעת 01/08/2021

 1)רשומים( סדרה 

 אג' 364.404 304 -  - 

מימוש כתבי אופציה  23/8/2021

שוהם ביז  , רשומים(לא )

   05/19אפ 

איתן  

 מימון

 אג'  300.73 105,0003 - 

מימוש כתבי אופציה  14/09/2021

)לא רשומים(, שוהם ביז  

 04/19אפ 

אייל 

 מנסור

 אג'  301 375,0024 - 

אייל  מכירה מחוץ לבורסה 29/09/2021

 מנסור

 אג'  705 -  219,924

 'אג  705 - 219,924 אלי נידם  מחוץ לבורסה  רכישה 29/09/2021

יתן  א מחוץ לבורסה מכירה 17/10/2021

 מימון

 אג'  724 -  61,266

 אג'  724 -  61,266 אלי נידם רכישה מחוץ לבורסה  17/10/2021

 אג'  790 -  261,000 לי נידםא מחוץ לבורסה כישה ר 17/11/2021

 אג'  753 -  31,500 אלי נידם רכישה מחוץ לבורסה  15/12/2021

 אג'  785 - 5,000 אלי נידם רכישה מחוץ לבורסה  16/12/2021

 אג'  766 -  7,000 אלי נידם רכישה מחוץ לבורסה  19/12/2021

 אג'  769 - 6,000 אלי נידם רכישה מחוץ לבורסה  20/12/2021
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 חלוקת דיבידנדים .7

 השנתיים שקדמו למועד דוח זה חילקה החברה דיבידנד כדלקמן:  במהלך

מועד ההכרזה  
 על חלוקה

מועד החלוקה  
 בפועל

הסכום הכולל  
 שחולק )בש"ח( 

הסכום למניה 
 שחולק )בש"ח( 

 הערות 

0.2927393 10,000,000 2021, במרץ 25 2021במרץ,  2
  

דיווחים  ר'  נוספים  לפרטים 
מיום     02/03/2021מיידים 

)מס'   16/03/2021ומיום  
-2021-01:  אסמכתאות

,  2021-01-035916 -ו  025537
 בהתאמה(

 

   דיבידנד חלוקת מדיניות 7.1

החברה    דיבידנד, לפיוחלוקת    מדיניותהחליט על  דירקטוריון החברה    2019במרץ    13  ביום

הנקי השנתי על פי    מתוך הרווח  30%, לבעלי מניותיה, דיבידנד בשיעור של  שנה  , מידתחלק

כפוף  של החברה.    המאוחדיםהכספיים    הדוחות לרבות    להוראותיישום המדיניות  דין,  כל 

  להערכת דירקטוריון החברה בדבר יכולת החלוקה הקבועים בחוק החברות,    עמידה במבחני

ב לעמוד  והצ  התחייבויותיההחברה  צרכי  הקיימות  הצפוי,  לתזרים  לב  בשים  והכל  פויות, 

שיהיו מעת   כפי  ומצבה  תוכניותיה  של החברה,  יתרות המזומנים  והתחייבויותיה,  החברה 

  (.019968-01-2018 אסמכתא)מס'  2018.03.14מיום  ר' דיווח מידיי. לפרטים נוספים לעת

 יתרת רווחים ראויים לחלוקה 7.2

, עומדת יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה כהגדרתם בחוק  2021בדצמבר    31ליום  

 ש"ח.   אלפי 29,190החברות, ע"ס של  

 מגבלות על חלוקה  7.3

לחלק  חיצוניות    מגבלות כל    אין  לחברה ,  הדוח  למועד  יכולת החברה  על  העשויות להשפיע 

 , כמפורט להלן:דיבידנדים בעתיד, וזאת למעט

לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בהסכמים עם בנק מגבלות מכוח התחייבויות   7.3.1

,  "( בנק דיסקונט)" ובנק דיסקונט לישראל בע"מ"(  בנק לאומי)"לאומי לישראל בע"מ 

 הדוח   למועד;  יחס הון למאזן  ןהכוללות תניות בדבר עמידה ביחסים פיננסים ביניה 

 20.1  בסעיף  כמפורט ,  שני הבנקים  הסכמים עםל   בהתאםהחברה עומדת בתנאי זה,  

 לן.  להזה   בדוח

   ('דו ' ג)סדרה  החוב  לאגרות הנאמנות   שטר מכוח מגבלות 7.3.2

החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה )כהגדרת המונח בחוק החברות( בכל עת, ובכלל זה 

אלו   )סכומים  החברות(  בחוק  )כהגדרתם  ״דיבידנדים  להלן:  ״(, דיבידנדיםיקראו 

 בכפוף למגבלות המצטברות הבאות: 

לשטר    8.1  העצמי של החברה, כהגדרתו בסעיףבעקבות החלוקה לא יפחת ההון  (א)

סדרה    הנאמנות החוב  של    5ד' וסדרה    'גלאגרות  ש"ח  מיליון    80-ו  70מסך 

האחרונים של החברה    וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים,  בהתאמה

 )המבוקרים או הסקורים, לפי העניין(, שפורסמו עובר למועד החלוקה. 

 

 
( פורסם במסגרת דיווח  'ד(. שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה  004383-01-2021  :מס' אסמכתא  11/1/2021( פורסם במסגרת דיווח מיידי של החברה מיום  'גשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה   5

 (. 190971-11-1220  :)מס' אסמכתא 0212/11/25 מיוםמיידי של החברה  
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האחרונים   (ב) הכספיים  בדוחותיה  מתקיים  עוד  כל  חלוקה  תבצע  לא  החברה 

יותר מסימני   שפורסמו, שקדמו למועד קבלת ההחלטה על החלוקה, אחד או 

()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  14)ב()10יף  בסעהאזהרה הקבועים  

״(. על אף האמור, ככל שיתקיים  תקנות הדוחות)להלן: ״  1970-ומיידיים(, תש״ל 

בסעיף   הקבוע  האזהרה  החברה    (4()א()14)ב()10סימן  בלבד,  הדוחות  לתקנות 

תוכל לבצע חלוקה במקרה בו דירקטוריון החברה יקבע כי אין בסימן אזהרה  

 די להצביע על בעיית נזילות בחברה. זה כ

הון   (ג) יחס  ירד  לא  החלוקה  בסעיףבעקבות  כהגדרתו  למאזן,    י שטרל  8.1  עצמי 

וזאת בהתאם    18%מתחת לשיעור של    'ד  -ו  'ג  סדרות  החוב  לאגרות  הנאמנות

האחרונים של החברה )המבוקרים או הסקורים,  לדוחות הכספיים המאוחדים  

 לפי העניין(, שפורסמו עובר למועד החלוקה. 

מן הרווח הנקי השנתי של החברה    50%לא תבוצע חלוקה בשיעור העולה על   (ד)

השיעור   חישוב  לעניין  השנתיים.  המאוחדים  הכספיים  לדוחותיה  בהתאם 

בחשבון חלוקות שבוצעו על בסיס רווח נקי בדוחות רבעוניים    תילקחנההאמור  

כספיים של שנה  הדוחות  השל אותה שנה קלנדרית כך שסך החלוקות על בסיס  

של החברה בהתאם לדוחותיה    השנתי הנקי    מהרווח  50%  על   ה יעל  לא מסוימת  

"(. סכום החלוקה המרבי הכספיים המאוחדים השנתיים לאותה שנה )להלן: "

מסכום  הח  ביצעה הנמוך  בסכום  מסוימת  בשנה  לרווח  ביחס  חלוקה  ברה 

החלוקה המרבי )הפער בין סכום החלוקה בפועל בשנה מסוימת לסכום החלוקה  

ייקרא להלן: " יגדל הסכום שתהא רשאית לחלק  הסכום המשליםהמרבי   ,)"

בסיס   על  המשלים  ההחברה  הסכום  בגובה  העוקבת,  בשנה  הכספיים  דוחות 

 לשנה העוקבת כאמור, קיים רווח נקי.   וזאת בתנאי שביחס

  8.1.3  החברה אינה נמצאת בהפרה של אמת המידה הפיננסית המפורטת בסעיף (ה)

במועד הבדיקה האחרון שקדם    ' ד-ו  ' ג  סדרות  החוב  לאגרות   הנאמנות  שטריל

 לחלוקה. 

פי   (ו) על  המהותיות  בהתחייבויותיה  עומדת  לערב    הנאמנות  שטרי החברה  ונכון 

השלמת החלוקה, החברה אינה צפויה להפר אילו מהתחייבויותיה המהותיות  

 על פי שטר נאמנות זה. 

 אין בחלוקה בכדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב.  (ז)
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 מידע אחר – 2 פרק

   הפעילות של החברה  םתחומידע כספי לגבי  .8

   (ש"חבדצמבר )אלפי   31לשנה שהסתיימה ביום  

2021 2020 2019 

 51,838 47,480 59,316 סך ההכנסות

 17,896 17,880 19,378 סך עלות ההכנסה 

 - 1,489 - רווח מפדיון מוקדם אג"ח

 9,736 9,412 9,098 וכלליות הנהלה הוצאות

 24,206 21,677 30,840 מיסים על ההכנסהרווח לפני 

 6,623 5,671 7,656 ההכנסה  על מיסים

 17,583 16,006 23,184 נקי רווח

 358,091 348,775 698,933 סך הנכסים

 290,805 258,969 575,856 סך ההתחייבויות 

 
מצב עסקי   עלדוח הדירקטוריון  -ב' לדוח זה  פרקלהסברים בדבר הנתונים הכספיים האמורים לעיל ראה 

   התאגיד.

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .9

 השלכות התפשטות נגיף הקורונה 9.1

.  משמעותיות  כלכליות  השלכותהיו    2020בתחילת שנת    ובעולם  בארץ  הקורונה  נגיף  להתפשטות

,  הנגיף   התפשטות  את  למנוע  בניסיון  דרסטיים  בצעדים  נקטו  ישראל  מדינת  וביניהן  רבות  מדינות

השפיעו   סגירת   אף  כללו   שננקטו   הפעולות,  בישראל  הכלכלית  הפעילות  על  משמעותית  אשר 

 .במשק הפעילות  וצמצום עבודה   מקומות

  שבחנה   לאחר  וזאת,  ישירות  פעולות  במספר  נקטה  החברה,  הקורונה  בתקופת   המשק  סגירת  לאור

  אשראי   היקפי  לצמצם  ידיי מ  באופן  החברה  פעלה  אחד  מצד,  הפעילות  על  האפשריות  ההשלכות  את

  הדרישה .  סיכונים  לצמצם  מנת  על  זאת  כל,  הריבית  מרווחי  את  העלתה,  ובמקביל,  ייזום  באופן 

  ולקוחות   מושכים  בבקשות  מסוים  גידול  חל,  זאת  עם  יחד  אך,  התגברה  ואף  איתנה  נותרה  לאשראי

,  דעת   שיקול  תוך  מסוימים  במקרים  פעלה  החברה  כאשר,  התחייבויותיהם  פירעון  מועד  להארכת

אפשרו    אלו  פעולות.  להחזרים  ביחס  והלקוחות  המושכים  על  ולהקל  להאריך,  לגופו  מקרה  בכל

 .סיכונים לגדר וכן  כלפיה בהתחייבויותיהם לעמוד זו  בתקופה ללקוחות החברה

  חיוניים  ענפים  הוגדרו  אשר,  והתשתיות  ן" הנדל  בענפי   הינה   החברה  פעילות   עיקר  כי ,  יצוין

  ביותר  הקשה  באופן  נפגעו  אשר  לענפים  חשופה   הלא היית   החברהכי    וכן,  הופסקה  לא  ופעילותם

החברה  עוד יצוין כי    .אירועיםואולמות    מסעדנות ,  מלונאותתעופה,  ,  תיירות   כגון,  המשק  מסגירת

לקוחות   פיזור  של  משמעותי  יתרון  לה  דבר המקנה  בלבד,  ללקוחות קצה  עוסקת במתן אשראי 

רוב תיק האשראי של החברה הינו לזמן  כמו כן,  תלות בלקוח בודד.  לחברה  ומושכים, באופן בו אין  

 .קצר ולפיכך ניתן להנזילו בטווח הקצר

כלכליות ועליית רמת הסיכון הכללי במשק, הגדילה    ובהתייחס לתחזיות מקרו  ,בעקבות האמור

על מנת  בגין הפסדי אשראי חזוייםהכללית  את ההפרשה    2020ברבעון הראשון בשנת  החברה    ,

 . גלום בתיק האשראי כתוצאה מהמצב החדששהיה לסיכון הגבוה יותר  להתאימה
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ניכרת בשיעורי התחלואה בישראל עקב מתן החיס בתקופת הדוח חלה   לירידה  אזרחי  כלל  ונים 

הוסרו והמשק החל להתאושש, דבר הניכר גם בקרב   מרבית המגבלות שהוטלו  ,5ישראל מעל לגיל  

יצוין כי מרווחי הריבית בשוק בו פועלת החברה, אשר עלו במהלך המשבר   בנוסףלקוחות החברה.  

עקב הצורך של חברות בשוק לצמצם סיכונים, קטנו בחזרה. כמו כן, בשנת הדוח גדל תיק האשראי  

 . 2020 שנת לסוף  ביחס 75% -כ של  עליה המהווים"ח ש  מיליון 257 -בכשל החברה 

אחוז ההפרשה הכללית בגין הפסדי אשראי חזויים  לפיכך, החליטה הנהלת החברה להחזיר את  

 . 2021החל מהרבעון הראשון של שנת לשיעורו טרום משבר הקורונה, 

בינואר   להלן,  זה  הנפקת    2021כאמור בדוח  ג'(   150השלימה החברה  )סדרה    מיליון אגרות חוב 

דיסקונט הגדיל    בנק  ,'(ד)סדרה    חוב  אגרות  מיליון  150  הנפקת  החברה  השלימה  2021  ובנובמבר

מיליון ש"ח, ובנק לאומי הגדיל את    90את מסגרת האשראי אשר מעמיד הבנק לחברה לסך של  

התקשרה    2021במאי  מיליון ש"ח. בנוסף,    145מסגרת האשראי אשר מעמיד הבנק לחברה לסך של  

החברה במזכר הבנות עם חברה אמריקאית למימון פעילות יבוא סחורות בארה"ב, בהיקף של עד 

 . מיליון דולר 70

יצוין כי במהלך הרבעון האחרון חלה עליה בשיעורי התחלואה בישראל והוחזרו הגבלות מסוימות  

החלה  של נגיף הקורונה )אשר  המחודשתלהתפשטות   תהי הילא , פרסום דוח זה למועדעל המשק. 

ן ביכולת  איזאת,   יחד עם  .לאחר תאריך הדוח( השפעה מהותית וישירה על פעילותבתהליך ירידה 

העתידיות  תוצאות  ההנגיף על  של  תפשטות  ההנהלת החברה להעריך ולכמת את השפעת המשך ה

 . פעילותה העסקיתשל 

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

 דוח  לפרסום  נכון  בחברה  הקיימת  האינפורמציה  על  המתבסס,  1968- ח"תשכ,  ערך  ניירות  בחוק

 הערכות,  בנושא  לה  שנצבר  והידע  העבר  בניסיון  בהתחשב  החברה  של   ואומדנים  הערכות,  זה

. החברה  בשליטת  אינם  אשר  חיצוניים  ובגורמים  החברה  פועלת  בהם  השווקים  למצב  ביחס  שונות

 באופן   שונות תלהיו  עשויות  בפועל  והתוצאות  יתממש  אשר לעיל  האמור  כי  וודאות  כל   אין,  לפיכך

 . לעיל המפורטות מההערכות מהותי

 הסביבה המאקרו כלכלית ושוק האשראי  9.2

על  מה   מושפעת  חברהעילות הפ צולבת  השפעה  ישנה  במצב הכלכלי  להרעה  מצב הכלכלי במשק. 

אשראי  חברהה לצריכת  להביא  עלולה  במשק  הכולל  הפעילות  בהיקף  האטה  מחד,  )א(  כאשר:   ,

, באופן שבסופו של דבר עלול  חברהמושכי הממסרים ולקוחות ה נמוכה יותר והרעה במצבם של  

ה של  בפעילות העסקית  לירידה  של   חברהלהוביל  במצב  כן,  כמו  בתוצאותיה הכספיות.  ולפגיעה 

האטה כלכלית ישנן פחות עסקאות ופחות דרישה למימון, בנוסף במצב כזה הסיכון וחוסר הוודאות  

ת יותר באישור עסקאות מימון חדשות וכך גם הבנקים  שמרני  חברהאשר הסיכון עולה הכ  -עולים  

לכן,  (.  משפיע על היקפי הפעילות העסקית של המשק  השונים  לגופיםאשר אשראי הניתן על ידם  )

צפויה האטה גם  מימון,    /  לאשראי  בביקוש  וירידהפחות עסקאות    ןישנבמצב זה שבו בכל המשק  

ה  במצב  חברהבפעילות  הרעה  מאידך,  )ב(  פעילות  ;  להגדלת  הזדמנות  גם  להוות  יכולה  הכלכלי 

, שכן בתקופות משבר קיים קושי לגורמים רבים ליטול מהמערכת הבנקאית אשראי חדש  חברהה

בשוק האשראי   הפועלים  לגופים  הזדמנות  הקצר,  בטווח  לפחות  דבר המייצר,  גדולים,  בהיקפים 

וחות מסוג זה ממשיכים, בדרך כלל,  קל.  םפעילות , להגדיל את היקף  חברההחוץ בנקאי, כדוגמת ה

 .גם במחזור הצמיחה הבא לאחר ההאטה חברהלעבוד עם ה
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. ככל שהיקף הפעילות  חברהיחד עם זאת, לשגשוג כלכלי במשק ישנה השפעה חיובית על פעילות ה

בשוק רב יותר ישנם יותר פרויקטים כלכליים, הן בתחומי התשתיות והבניה והן מצד עסקים קטנים  

פעילות לאלפי ספקים משניים הנהנים    תמאפשר הפעילות בכלל המשק    קפייבה   צמיחהובינוניים.  

 בדרך של השלמות הון נוספות.  חברהגם הם מהצמיחה וכתוצאה מכך נדרשים גם לשירותי ה 

 שינויים בשיעורי ריבית משתנה והתפתחויות בשוק האשראי במשק  9.3

ל  עמתבססות בעיקר  חברה. הכנסותיה של החברהלגובה הריבית במשק ישנה השפעה על פעילות ה

היא  האשראי שמחויבת על ידי המלווים לבין תמורה  חברה קיים בין עלות האשראי בו ה המרווח ה 

גובה הריבית במשק יש השפעה על גובה הריבית או העמלה הנגבית מלקוחות  למלקוחותיה.    גובה

לגובה    סבהתאם לאיכות הלקוח והמושך של הממ"ד ובהתייח  ניכיוןגובה עמלות    החברה.  חברהה

  על  האשראי   לספקי   החברה   ופונה   ובמידה  מכן  לאחרהריבית במשק )לרבות ריבית בנק ישראל(.  

 . מרכיבים מאותם מושפע הניכיון ששיעור  הרי"ד  הממ  את לנכות מנת

לאומי  כגון אשראי מבנק  מקורות אשראי  דיסקונט  לחברה  בנק  ומבנק  מריבית  אשר מושפעים   ,

 :  כדלקמןשם, אשר מורכבת ישראל לאור תנאי הריבית שנקבעו 

חודשים   12-אשראי לזמן קצר, אשר מועד פירעונו הסופי יחול לא יאוחר מ  -לאומי    בבנק 9.3.1

 . 0.83%ממועד העמדתו, שיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הינה ריבית פריים + 

חודשים   12-אשראי לזמן קצר, אשר מועד פירעונו הסופי יחול לא יאוחר מ  -דיסקונט    בבנק 9.3.2

   .1.2%האשראי הינה ריבית פריים +  ממועד העמדתו, שיעור הריבית ביחס למסגרת

 בישראל  הבנקאות בענף מגבלות השפעות 9.4

כגון כללי    ,בנקאיים בישראל, בשנים האחרונות  כי הגברת הרגולציה על תאגידים   ,החברה מעריכה

ביחס לדרישות הלימות הון מתאגידים בנקאיים, כמו גם הגברת הרגולציה בתחום    3תקן באזל  

בישראל אשר  בין חברות  הנהוגים  האשראי המסחריים  תנאי  בנקאי, התארכות  האשראי החוץ 

ה במדינות  האשראי  תנאי  לעומת  יחסי  באופן  ארוכים  בעולם    OECD  -הינם  נוספות  ובמדינות 

פעילות הכלכלית, צפויים להגביר את הצורך במציאת מקורות מימון, וכתוצאה מכך,  וההאטה ב

 להגדיל את הביקוש לאשראי חוץ בנקאי במשק. 

 החברה  פעילות  על החלה בחקיקה שינויים 9.5

כי שינויים בחקיקה החלים על תחום פעילותה של החברה, יש בהם כדי להשפיע    ,סבורה  החברה

 . להלן 22 לפירוט הדינים החלים על תחום הפעילות ראו סעיףעל תחום פעילותה. 
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 בכללותם החברה לעסקי  הנוגעים עניינים  – 3פרק 

 על תחום הפעילות כללי מידע .10

במתן אשראי לעסקים, לצרכי הון חוזר, בעיקר באמצעות תחום המסחר בממסרים דחויים    עוסקת   החברה

   )ניכיון שיקים(.ג  צד

  - )שתתואר להלן( וכ  ' שיקים מצד ג  ןפעילות של ניכיומ נבעו    ( 2020בשנת    94%)  2021מההכנסות בשנת    96%

 שנתנו כנגד שיקים של הלווה וביטחונות נוספים.  תנבעו מהלוואו(  2020  בשנת 6%) 4%

  בו "ד  הממ  של  הכספי  ערכו   את   הלקוח   מקבל   שבה  המרה  עסקת   הינו "(  "דממ)"   דחויים  בממסרים  מסחר

  בהתאם לקוח   כל ובין החברה   בין באחוזים  הנקבעת עמלה   תמורת וזאת , לחברה מוסב ואשר  מחזיק הוא  

  ועוד   השיק   לפירעון   עד  שנשארה  התקופה,  עסקה  כל   של   היקף,  המושכים  דירוג  כגון  שונים   לקריטריונים

פועלת    .שונות  ועמלות  עלויות   ובניכוי  מפעילותה,  )  החברה כחלק  אחרות  מימון  חברות  מול  ספקי  גם 

 . מפוזרות בכל רחבי הארץה( אשר פועלות באותם שווקים בהם פועלת החברה, אשראי

  תכנית   באמצעות,  להלן  0, כמפורט בסעיף  לקוח  כל  לקבלת  מחמירים  קריטריונים  לעצמה  קבעה  החברה

  ועמידה,  הלוואה  בפירעון  בקשיים  או  השיקים  בחזרת  החברה  של  סיכונה   את  להקטין   מנת  על,  עבודה  ונהלי

 . הון  הלבנת  לאיסור  צוה הוראות  בקיום

  איתנותו  לבירור  בקשר  לקוח  כל  על  מקדימות  בדיקות  החברה  מבצעת  לקוח  מול  התקשרות  בטרם

  החברה   אשר  לקוחות   עם  מהתקשרויות  מראש  להימנע  החברה  יכולה  כך.  ועוד  האשראי  דירוג,  הפיננסית

  תוחזר  לא   שהלוואתםאו    יכובדו  לא  שנתנו  שהשיקים  הסיכוי   אשר  לקוחות"בעייתיים",  כ  אותם  תגדיר

  ושלא   במועדו   שיק  או  הלוואה  כל  לפרוע  תוכל   שהחברה   ודאות   אין,  זה  בסעיף  האמור  אף   על.  הינו גבוה

,  החברה  מפעילה  שכזה  במצב  . לה  הוסבו   או   שהועברו   הדחויים   הממסרים  את   לגבות   בקושי  תיתקל 

 .נוספים  משפטיים  והליכים,  לפועל  ההוצאה  באמצעות  לרבות,  גביה  פעולות ,  המשפטיים   נציגיה  באמצעות

 

 : זה בדוח מוזכרים אשר  מונחים מספר יפורשו להלן

 

 כל מי שמחזיק בפועל בממסר. -  "אוחז השיק"

  יכולת   בעל  והוא  )בין על דרך קבלה ובין על דרך הסבה(  כל מי שמחזיק בממסר -  "אוחז כשורה"

 .בו הנקוב והסכום הממסר בסיס על  עצמאית  תביעה

 חתימת יד על גבי התעודה.העברת זכויות הכלולות במסמך פיננסי, על־ ידי  -"היסב" 

תי מטבע בכלל, לרבות בניכיון  ושיר  במתן  עיסוק  מאפשר  אשר  ייעודיחשבון בנק  -" מ"חשבון נש"

 ממסרים דחויים. 

 .הממסר ניכיון שירותי את מהחברה המבקשת  הישות -"לקוח" 

  בפעילות   מדובר  כאשר.  הממסר  פירעון  בעת  יחויב  שלה  הבנק  חשבון  אשר  הישות -"מושך" 

  שהינו   במי  יהיה  מדובר  המקרים  ברוב,  ממסרים  מוסבים  לטובתה  אשר  החברה

 . החברה לקוח של הלקוח 

 ה. ימסירתו לגבי  למועדהפירעון הקבוע בו מאוחר    שמועדממסר )שיק(  משמעו - "ממסר דחוי" 

לאחר הפחתת עמלה בגין    וזאתהקבוע על ממסר דחוי    הסכוםשל  תשלום במזומן   -"ניכיון" 

 השירות האמור. 

 . בממסר  הזכויות מוסבות אליו אשר אדם -"נעבר" 

 את הנעבר לאוחז השטר.  ההופכתשטר מאדם לאדם בדרך  העברת   -" שטר "סיחור
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"שטר בר פירעון לאדם 

 - מיוחד" 

ממסר שהמילה "לפקודת" אינה מופיעה או מחוקה בו ולכן רק הישות אשר שמה  

 מופיע על השטר רשאית לפרוע אותו. 

פירעון   בר  "שטר 

 -למוכ"ז" 

 . בו שאוחז מי  כל ידי  על  לפירעון ניתן אשרממסר 

פירעון   בר  "שטר 

 -לפקודה" 

יה על פי הוראת  יניתן לגב   והוא"  ת מופיעות המילים "שלמו לפקוד  עליוממסר  

 האדם ששמו מופיע לאחר המילה "לפקודת" 

למתן " מורחב  רישיון 

 " אשראי

, מטעם משרד האוצר  הפיקוח על שירותים פיננסיםעל פי חוק    רישיון המוענק

וחסכון   ביטוח  ההון,  שוק  מטבע(    - )אגף  שירותי  נותני    מוענקים  ו ומכוחרשם 

  מכוח   להעניק  החברה  רשאית   אשר  השירותים  בדבר  לפירוט.  פיננסים  םשירותי

 .להלן  10.3 סעיף ראו הרישיון
 

 : ללקוח החברה  שנותנת הפיננסיים השירותים יתרונות 10.1

בממ"ד נועד לשפר את תזרים המזומנים של הלקוח, באופן המאפשר לו לעמוד  מסחר 10.1.1

בהתחייבויותיו השוטפות במהלך העסקים היומיומי וזאת מבלי להמתין למועד פירעון  

השיק בפועל. כמו כן, באפשרות הלקוח לתכנן את תזרים המזומנים שלו באופן מדויק  

 . בתזריםיותר ותוך שליטה מלאה 

  מסגרת   לקבל  בידם  אין  אשר  ללקוחותיה   מאפשר   החברה   ידי  על   בנקאי   וץ ח  מימון  מתן 10.1.2

  אשראי   לקבל  ,בנקאיה  האשראי  נותן  לדעת  ,מספקים  בטחונות  ללא  נוספת  אשראי

  ידי   על  אשראי  ממתן  יותר  ונוחה  מהירה  מהחברה  האשראי  קבלת,  כן  כמו.  קלות  ביתר

 . הבנק

 : בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 10.2

הפעילות בענף המימון החוץ הבנקאי הולכת וגדלה, בעיקר בשנים האחרונות וזאת, בין היתר,  

לאור מגבלות שונות שהוטלו במערכת הבנקאית בשנים האחרונות על נטילת אשראי והפישוט  

בניגוד להליך בירוקרטי מורכב    ,על ידי החברה  ניתנים ה   ,הבירוקרטי הטמון בשירותים כגון אלה

 .במערכת הבנקאיתואיטי יותר 

בתחום    בשנים התחרות  גוברת  גבוהה,  בריכוזיות  מאופיין  אשר  בענף,  כי  נראה  האחרונות 

  על הפעילות ומספר השחקנים הפעילים בשוק הולך וגדל, וכתוצאה מכך השירות שניתן ללקוחות  

 .ידי חברות בתחום הולך ומשתפר

  כל   של  הפעילות  היקפי .  ארצית  בפריסה   קיימות   החברה   של   פעילותה  בתחומי  הפועלות  חברות 

  השפעה  רהחב   כל  של  הגיאוגרפי   למיקום.  העסקאות  וכמות  הלקוחות  גודל  מבחינת  שונים  חברה

  על   מטבע  שירותי  בנותן,  הנוחות  בשל,  לבחור  נוטה  הלקוח  כי  ,שבוןבח  לוקחת  החברה  -  מהותית

 . גיאוגרפית  קרבה פי

היתר    ,להלן  22  יףבסע   כמפורט ,  רגולטורייםמשינויים    כתוצאה עיסוק    הנפקת בבין  רישיון 

 עצמי משמעותי.   הון  ובעלתמבוססת  לחברה יתרון  םקייבתחומים פיננסיים, 
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  הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה חקיקה, מגבלות 10.3

  התקבלה   2018  ביולי  4  ביום.  לרישוי  כפופה,  דחויים  בממסרים  המסחר  בתחום,  החברה  פעילות

  ביטוח , ההון שוק על  הממונה  ידי  על אשראי למתן מורחב  רישיון  לה  והוענק  החברה של בקשתה

"  וחיסכון חוק    (.בהתאמה",  הממונה"  -ו"  הרישיון)להלן:  להוראות  בהתאם  מוענק  הרישיון 

"(,  החוק)להלן: "  2016-ו" התשע  ,מוסדרים(  פיננסיים  )שירותים  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח

הבאים:   הפעילות  בתחומי  לעסוק  מורשית  החברה  הרישיון  לתנאי  ,  שיקים  ניכיון (1ובהתאם 

  מתן "  להגדרה  1 לאמור בפסקה  בהתאם,  השטרות  בפקודת  כמשמעותם  חליפין  ושטרי חוב  שטרי

  פיננסיים   נכסים  לקבל  האשראי  מקבל  של  זכותו  המחאת  כנגד  אשראי  מתן (2  .בחוק"  אשראי

  רכישה   מימון  אגב  אשראי  מתן (3  .בחוק"  אשראי   מתן"  להגדרה  2  בפסקה  בהתאם לאמור,  מאחר

 מתן  (4  .בחוק"  אשראי  מתן"  להגדרה  3  בפסקה  לאמור  בהתאם,  שירות  או  נכס  של  השכרה  או

  בהתאם   ,החיוב  קיום-אי  בשל  האשראי  מקבל  אל  חזרה  זכות   בלא  משועבד נכס   שכנגדו  אשראי

  . 2019  בדצמבר  31  ליום  עדהיה  תוקף הרישיון    .בחוק"  אשראי   מתן"   להגדרה  5  בפסקה  לאמור

הממונה היתר    העניקהבמקביל להענקת הרישיון,    כמפורט להלן, תוקפו של רישיון זה הוארך.

" )להלן:  פיננסיים  שירותים  בנותן  בחברה  ההיתרשליטה  השליטה  לבעל  נידם,    -"(  אלי  מר 

בכפוף לתנאים שנקבעו   ,במסגרתו הותר לבעל השליטה להחזיק באמצעי שליטה ולשלוט בחברה

נוספים לפרטים  מיום    ,בהיתר.  החברה  הודעת  אסמכתא    2018ביולי    5ראו  -2018-01)מס' 

)מס'    2018ביולי    5כי בהמשך להודעת החברה מיום    ,, הודיעה החברה2018ביולי    8יום  ב  (.064351

למתן  2018-01-064351  אסמכתא: מורחב  רישיון  לקבלת  החברה  של  בקשתה  אישור  בדבר   )

מר אלי נידם,     -אשראי והענקת היתר שליטה בנותן שירותים פיננסיים לבעל השליטה בחברה  

בסיסי על ידי הממונה על    -רישיון למתן שירות בנכס פיננסי    גם  לחברההוענק   2018ביולי    4ביום  

להוראות    הרישיון  וחיסכון.  ביטוח,  ההון  שוק   הרישיון   לתנאי  ובהתאם,  חוקה מוענק בהתאם 

,  פריטה ,  פדיון  לרבות,  אחר  פיננסי  נכס  של   החלפה  הכולל  הפעילות  בתחום  לעסוק  מורשית  החברה

  בהיקף   שאינו,  פיננסי  בנכס  שירות  מתן  להגדרתבהתאם    ,פיננסי  נכס  של  העברה  או  מכירה,  המרה

, או מיום פרסום  01.10.2018תוקף הרישיון הינו מיום    .לחוקא  11  בסעיף   כאמור,  נרחב  פעילות

. לפרטים נוספים ראה  31.12.2019צו איסור הלבנת הון לעניין מתן שירות בנכס פיננסי, ועד ליום  

   .(2018-01-065287מס' אסמכתא ) 2018ביולי  8דיווח החברה מיום 

עד ליום    ךהואר   (והמורחב  הבסיסי)  נותהרישיו  תוקף  דיווחה החברה, כי  2019בדצמבר    30ביום  

. לפרטים  להחלטת המפקח בבקשת הרישיון לתקופה נוספת, לפי המוקדםאו עד    ,2020ביוני    30

, הנכלל  (2019-01-125821תא  כ) מס' אסמ  2019בדצמבר    30נוספים, ראה דיווח החברה מיום  

 .  לעניין זה על דרך ההפניה

הרישיון הבסיסי והן הרישיון המורחב חודשו והינם  , דיווחה החברה כי הן  2020ביוני    23ביום  

לפרטים נוספים ראו האמור    .(2020-01-057097  )מס' אסמכתא:  2021בדצמבר    31בתוקף עד ליום  

   .להלן 22.9בסעיף 

קיבלה החברה מאת המפקח על נותני שירותים פיננסים ברשות שוק ההון,    2021בנובמבר    9ביום  

בסיסי וכן רישיון    –ביטוח וחיסכון הודעה בדבר הארכת רישיון החברה למתן שירות בנכס פיננסי  

למתן   ליום    – אשראי  החברה  עד  תוקף  בני  ויהיו  שנים  בחמש  הוארכו  אלו  כאשר    31מורחב, 

 (. 2021-01-164931)מס' אסמכתא:  2026בדצמבר 

 

 



-22 - 
 

 

 ושינויים  הפעילות  תחום  בשווקי  התפתחויות  וכן  וברווחיותו  בתחום  הפעילות  בהיקף  שינויים 10.4

 לקוחות  במאפייני

  עם   יחד  בנקאיים  תאגידים  ידי  על  אשראי  העמדת  על  הרגולציה  הגברת  עקב  כי  מעריכה  החברה

  היקף ,  בנקאי  אשראי   לקבל   ועסקים  פרטיים  אנשים   על   המקשה   בישראל  הכלכלי  במצב  ירידה 

 .  בעליה נמצא החברה  של פעילותה בתחומי הפעילות

 בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי 10.5

הפעילות בו עוסקת החברה חשופה לסיכון  חברה הפועלת בתחום    -    וסיכונים   מידעניהול   10.5.1

ה  של  יכולת  יעיקרי  ניתן    פירעוןעדר  זה  סיכון  מהלקוחות.  המתקבלים  הממסרים  של 

וצעדים  גביה  מאמצי  הפעלת  ידי  ועל  לקוחות,  ובחינת  סינון  ידי  על  מראש  למזעור 

משפטיים. זמינות למידע אודות המושכים והלקוחות הינה גורם הצלחה קריטי לתחום 

זה הפע הצלחה  לגורם  חלקי  מענה  הנותנים  באינטרנט  הקיימים  המידע  מאגרי  ילות. 

 השוניםעסקים  ההיכרות עם    הינו  זה  לצורך  נוסף   מענההופכים זמינים ומעודכנים יותר.  

לסייע בקבלת ההחלטה על קבלת לקוח, תוך התחשבות    שעשויההפועלים בשוק המקומי,  

ושיעורו בחברה  להמרה  המובא  הממסר  הממסרים   בסכום  מסך  הלקוח,  תיק  מסך 

שהתקבלו מאותו מושך ומסך התיק הכללי המנוהל בחברה. הטמעת שימוש במערכת 

ו/או  י לעני  ,מידע ממוחשבת התומכת בקבלת החלטה ניכיון עבור לקוח  ן ביצוע עסקת 

גם היא   עשויה  ,בהתבסס על פרמטרים המוזנים ממאגרי מידע חיצוניים  ,מושך מסוימים

כן,    למזעור  להביא כמו  הגביה.  כשל  ממוחשבת  ב   השימושסיכון    לסייע   יכול מערכת 

ובצמצום קציות  זהטרנ  בתיעוד  ותזמונן  ניכיון  עסקאות  ביצוע  על  בהקלה  השונות, 

עובדי החברה.   ידי  על  הון  עבירות הלבנת  לביצוע  עם  החברההחשיפה  מערכת   עובדת 

 "ישות", לצורך מתן מענה לצרכים האמורים.  

השירות   -   השירות  ואיכות   זמינות  10.5.2 זמינות  הינו  החברה  פעילות  בתחום  חשוב  פרמטר 

הליך   במומהירות השלמת  על  דחויים  מסריםההמרה במסגרת המסחר  . לשם שמירה 

ושמירה על רמת נזילות מספקת, שכן   זמינות, החברה נדרשת לקרבה גאוגרפית ללקוח,

הלכה למעשה, נזילות פיננסית הינה חומר הגלם של פעילות החברה, וזמינותה מגדילה 

ה. החברה מעריכה בהיקף רחב יותר ולהגדיל את רווחי  עסקאותאת סיכויי החברה לבצע  

כי הצורך בזמינות גאוגרפית לא יפחת, שכן שיטת העבודה כוללת מפגש פנים מול פנים 

הלקוח   העסקהעם  ביצוע  רשת לשם  באמצעות  השרות  למתן  מעשית  אפשרות  ואין   ,

 . ןהאינטרנט בלבד, בשל הצורך בקבלת הממסר עצמו לביצוע עסקת הניכיו

חברה   וכןחברה הפועלת בתחום המסחר בממסרים דחויים    - ון עצמי ויכולת גיוס הון זר ה 10.5.3

המאפשרת ללקוחותיה אשראי חוץ בנקאי, נדרשת להיות בעלת הון, על מנת שתוכל לתת 

עליונה    כספייםשירותים   חשיבות  דרגת  בעל  גורם  הינו  זה  הצלחה  גורם  ללקוחותיה. 

ה הפועלת בתחום לחברה המעוניינת לפעול ולהתפתח בתחום. ככל שהונה העצמי של חבר

זרים  לגייס מקורות מימון  ביכולתה האפשרות  יותר, או לחילופין שיש  גדול  הפעילות 

בתנאי מימון נוחים, כך יתאפשר לחברה להגדיל את מסגרת תיק לקוחותיה תוך שמירה 

 על איכות הממסרים בהם היא סוחרת ועל ידי כך לגדול ולהתפתח בתחום. 
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 הפעילות חסמי הכניסה העיקריים של תחום  10.6

הלוואות מאופיין בחסמי כניסה נמוכים באופן יחסי.    ובמתןשוק המסחר בממסרים דחויים  

 לעסוק בתחום פעילות זה חייב לעמוד במספר פרמטרים כמפורט להלן:  המעונייןעם זאת גוף  

הון עצמי    ת עיסוק בתחום פעילות החברה מחייב מהחברה להיות בעל  -   ון עצמי ראשוניה 10.6.1

לת גיוס הון חיצוני מעת לעת. ללא הון עצמי ראשוני וגיוסי הון נלווים לא ראשוני רב ויכו 

לשרוד   תוכל  לא  ולפיכך  תיק האשראי שלה  להגדיל את  בתחום הפעילות  תוכל חברה 

 לאורך זמן.

נאמנות   -  מוניטין 10.6.2 דורשים רמת  ידי החברה  על  כי לקוחות הממומנים  החברה סוברת 

 של   מוניטין  עקב  נוצר  אשר  לאוזן  מפהגבוהה וכי גיוס לקוחות חדשים מתבצע בעיקר  

הנותנות החברה ותיקות  חברות  למול  הפערים  את  לצמצם  מנת  על  פועלת  החברה   .

לה מוניטין ויכולת שיווקית    אשראי חוץ בנקאי. היותה של החברה חברה ציבורית מוסיף

וזאת   ,בקרב חברות גדולות אשר מהוות לקוחות פוטנציאליים  , לעומת מתחריה  ,רבה

 עקב השקיפות הנדרשת ממנה על פי חוק. 

 בהתאם,  בקבלת רישיון  מחויבת החוץ בנקאי    האשראיהפועלת בתחום    חברה   -   שיוןיר 10.6.3

   .הפיקוח חוק להוראות

  הינו , אשר  לעוסק באשראי חוץ בנקאיחשבון    לחברה  -   בנקאי  חוץ   באשראי  לעוסק   חשבון 10.6.4

 . "דהממ   בתחום לפעילות  קריטי

ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני  והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות  ההנחות 

, וכולל הערכות, בחברהעתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים  

, נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות החברהאומדנים או כוונות של  

 . החברהרכות או הצפויות על ידי המוע

 החברה  לפעילות תחליפים 10.7

  חוץ   אשראי  נותני   אצל  למצוא   לקוחותיה  יכולים  החברה  שנותנת  הפיננסיים  לשירותים  תחליף 

, כן  כמו.  זה  בשוק   העוסקות  ופרטיות  ציבוריות  חברות,  המטבע  שרותי  בתחום  ופועלים  בנקאי

  בפשטות   הינו  בנקאיים  תאגידים  על  החברה  של  יתרונה.  לבנקים  לפנות  החברה  לקוחות  יכולים

 . בנקאי תאגיד למול החברה ידי על הנדרשים יותר נמוכים  בטחונות וכן החברה מול שבהתקשרות

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 10.8

  של   מגמה   ניכרת,  בבורסה  הנפקות  באמצעות  הון   בגיוס  בנקאי   החוץ   האשראי  חברות  הצלחת   לאור

מעוניינות לגייס חוב. להערכת החברה היכולת    ואשר  בתחום  העוסקות  חברות  של  למסחר  רישום

  הגוברת   התמיכה, ביחד עם  ללקוחותיה  מקצועי  שירותלבצע חיתום וכן מתן  המקצועית של החברה  

להקטין את עלויות המימון וכתוצאה מכך    משוק ההון והבנקים מאפשרת לחברהשניתנת לחברה  

   .הלקוחות שלהם מוכרת החברה אשראילטייב את 

  ושירותים מוצרים .11

  בעלי  הינם,  בעיקרם,  החברה  לקוחות"ד.  ממ   ניכיון  של  ופעולות  בנקאי  חוץ  אשראי  במתן  עוסקת  החברה

:  כגון  מגוונות  מסיבות   וזאת  הבנקאית  מהמערכת  הפיננסיים   םלצרכי  מענה   מקבלים  אינם  אשר   סקיםע

 . ועוד שניתן בנקאי אשראי של מלא ניצול,  הבנקאי התאגיד לטעם  מספיקים  טחונותי בב חוסר

שמקבל הלקוח וכן ניכיון ממ"ד באופן מהיר משפר את תזרים המזומנים    דיתימיחוץ בנקאית    הלוואה

 השוטף של הלקוח. 
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עמלה   נוטל הלוואה    לקוח  דומה,  באופן   ,הצדדים  בין   מראש  מוסכמת לקוח המנכה ממ"ד משלם  אשר 

 '.  וכומהחברה משלם ריבית בגובה מסוים על חשבון החזר החוב התלוי בסכום שנטל, גודל הפריסה 

העברה בנקאית, זאת  או ב  התשלום ללקוח בגין הממ"ד או על חשבון ההלוואה הינה בהמחאת מזומן  אופן

 בתיאום עם הלקוח ועל דעת החברה.  

 ושירותים מוצרים ורווחיות הכנסות חפילו .12

   :ש"ח באלפי,  הפעילות בתחום העיקריים  שירותיה פי על , החברה הכנסות התפלגות אודות נתונים
 

 2020שנת  2021 שנת סוג

   הכנסות
 "ח( ש)באלפי 

  מהכנסות שיעור
 החברה

   הכנסות
 "ח( ש)באלפי 

  מהכנסות שיעור
 החברה

 94% 44,786 96% 56,990 המחאות  ניכיון 

 6% 2,694 4% 2,326 הלוואות  מתן 

 100% 47,480 100% 59,316 "כסה
 

  הכנסות  כדי  עולות  אינן  אשר,  מהותיים  לא  בסכומים  לקוחות  של  עצמיים  שיקים  כנגדהכנסות    לחברה

  ם עצמו אשר אינ המושךכלומר, ממסרים של יים, דחויים עצמ   בשיקיםכי מדובר    יובהר  .פעילות  ממגזר

יכולה להיפרע החברה ממושך השיק    ובהםבשיקים של צדדים שלישיים כבטחון למקור ההחזר,    יםמגוב

 בלבד. 

 לקוחות .13

  יגדלו   זה  מתחום  הכנסותיהש לקוחות רבים הפועלים מולה לצורך ניכוי ממ"דים. החברה צופה    לחברה 

  טוביםכלכליים    תנאיםשל נושאי המשרה בחברה בשוק האמור וכן יכולתה להעניק    ם ניסיונ  לאור  וזאת

 . ללקוחותיה

ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", 

ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים   וכולל הערכות, אומדנים או  בחברהכהגדרת מונח זה בחוק   ,

נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או החברהכוונות של    ,

ונסמכות בעיקר על אטרקטיביות החברה בשוק ויכולתה לגייס לקוחות וכן על    החברההצפויות על ידי  

 .להלן  22בסעיף כאמור  לחולאשר עשויות  רגולציהמגבלות 

  בגין   שיקים  יתרת(.  מורשים  עוסקיםאו    חברות)  ובינוניים  קטנים  עסקים  הינם  החברה  קוחותל 13.1

 מושכים פרטיים הינה מזערית ואינה מהותית.

  22%)   2021  דצמבר ב  31  ליום  הלקוחות   מיתרת  20%  -כ   וויה   החברה  של   הגדולים   הלקוחות  עשרת

   .(2020 בשנת %12) הדוח   בשנת החברה של המימון מהכנסות  %12 -כו(  2020 בדצמבר 31 ליום

 : 2021בדצמבר   31פירוט של עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר ליום  להלן 13.2

לשנה   החברה של  האשראי תיק מכלל שיעור   
 2021 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

לשנה   החברה של  האשראי תיק מכלל שיעור  
 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

 מושך לקוח מושך לקוח 

1 3.08% 3.35% 4.73% 3.33% 

2 2.93% 2.36% 3.11% 2.86% 

3 2.66% 2.29% 2.65% 2.50% 

4 2.35% 1.50% 2.12% 1.85% 

5 2.09% 1.36% 1.75% 1.74% 
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  לקוחות   1,294  -כ  מתוכם,  לקוחות  2,395-כ, לחברה מאגר המונה  2021בדצמבר    31ליום    נכון

   .לקוחות  608  -כ של מחובותמורכבת  31.12.2021הלקוחות ליום   יתרת .פעילים

 גיאוגרפית  פריסה 13.3

  תשתיות ,  ביצוע  לעבודות   שיקים   בניכיון   בעיקר  עוסקת,  יעקב  בזיכרון  ממוקמת  אשר,  החברה

  עם .  בצפון  מיקומם   אשר  לקוחות   הינם   לקוחותיה   מרבית,  מיקומה  בשל  כאשר ,  למגורים  ובנייה 

  בהכרח   אינו  עבודתם  ביצוע  מקום  כי  ייתכן,  בקבלני ביצוע ותשתיות  שמדובר  מכיוון  כי  יובהר   זאת

 . הארץ צפון באזור מתקיים

 :כדלקמן הינה המושכים  של הענפית הפריסה 13.4

 האשראי  תיק מכלל שיעור הפעילות  ענף

 2021 2020 

 43% 48% "ן הנדל ענף

 30% 26% התשתיות  ענף

 7% 8% השירותים  ענף

 10% 10% מסחר

 10% 8% אחרים  ענפים
 

 . המושכים לפריסת דומה החברה  שלהענפית של לקוחותיה  הפריסה, בהתאם

 האשראי "מ תיק מח  -לפי זמני פירעון פילוח 13.5

 ליום האשראי תיק מכלל שיעור לפירעון ימים

 31.12.2021 31.12.2020 

 27% 28% ימים  30 עד

 19% 20% ימים  60 עד 31

 18% 16% ימים  90 עד 61

 10% 15% ימים  120 עד 91

 26% 21% ימים  120 מעל

 

 

 

 

 

לשנה   החברה של  האשראי תיק מכלל שיעור   
 2021 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

לשנה   החברה של  האשראי תיק מכלל שיעור  
 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

 מושך לקוח מושך לקוח 

6 1.71% 1.34% 1.71% 1.74% 

7 1.63% 1.20% 1.57% 1.67% 

8 1.37% 1.19% 1.56% 1.67% 

9 1.31% 1.09% 1.55% 1.60% 

10 1.31% 1.06% 1.55% 1.45% 
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 לקוחות  בחינת תהליך 13.6

 :להלן כמפורט חוזר ולקוח  חדש  לקוח של והכרה בחינה נהלי  פי על פועלת החברה

 הלקוח  של אישית ערבות וקבלת  עסקה תנאי בחינת 13.6.1

לקוחותיה אשר הינם מ  החברה  דורשתבמטרה להקטין את הסיכון שבגביית הממ"ד,  

ובעלי השליטה בהם( לחתום על ערבויות אישיות להבטחת פירעון הממ"ד (תאגידים  

 סחרו עם החברה.  הםב

 חדש   לקוח קליטת 13.6.2

"  מהחברה  שירות  לקבלת  לראשונה  המגיע  לקוח   קליטת  הליך  בתחילת  אוחז )להלן: 

 לאוחז וכללית  ראשונית ובחינה  ראשונית התרשמות נערכת"(  השיק מסב" או" השיק

 : )להלן   פעילותו  בתחום  לו  שיש  והמוניטין  עסקיו  בחינת  וכן  ועברו  אישיותו,  השיק

 "(.הראשונית הבחינה  "

 ניצבת  בפניה  החשיפה  מהי  לאמוד  בחברה   הבכירה  המשרה  נושאי  מנסים  זו   במסגרת

. דחויים  בממסרים  במסחר  שיק   אוחז  אותו  עם  בהתקשרות  ,שניצבת  ככל,  החברה

 לקבל   האם  עקרונית   החלטה   לקבלת  יובילו  אשר  אלו  הן  הראשונית  הבחינה  תוצאות

 . לאו אם, החברה של כלקוח השיק  אוחז את

 כמפורט   והכל,  שלו  דחוי   ממסר  נמסר   אשר   שיק   למושך   גם   מבוצעות   כאמור   בדיקות 

 . להלן

 והלקוח  השיק  מאוחז אישית התרשמות 13.6.3

 ,הדירקטוריון  ר)יו"  הבכירה   המשרה   מנושאי   אחד  ידי על  מתבצעת   הראשונית  הבחינה

הסיכונים  החברה  ל "מנכ  בממסרים  המסחר  בתחום   ניסיון   בעלי   שהינם(,  ומנהל 

 עבר   כבעל  פועל  הוא  בו  בענף  ידוע  השיק  אוחז  האם  נבדק  זו  בחינה  במסגרת.  דחויים

 במועד  או   בעבר   היה  האם;  בתשלומים   עמידה  או/ו   שירות/סחורה  בהספקת  בעייתי

  היה  או  עסק  האם;  פירעון  לחדלות  שנקלעו  חברות  של  בעלים  מהחברה  השירות  בקשת

  בעסקיו  בין  נוכלות  מעשה  בעבר   ביצע  האם;  כלשהי  פלילית  בפעילות  בעבר  מעורב

 . אחרים מתחרים גופים למול  או הבנקאית המערכת   למול ובין הפרטיים

 על   בהתבסס  המשרה  נושאי  של  אישי  ידע  בסיס  על  בין  תעשה  כאמור  ראשונית  בחינה

 מפתח  אנשי  עם  קשר  יצירת  ידי  על  ובין  אישית  התרשמות  ידי  על, בין  בתחום  ניסיונם

 ויכולותיו   הרקע  בדבר  החברה  עיני  את  להאיר  יכולים  אשר  שיקה  אוחז  עוסק  בו  בענף

 .השירות מבקש של הכלכליות

 או  הבנקאית  במערכת  בעבר  שנכשל   כמי  יתגלה ,  השיק  שאוחז  הנמנע  מן   לא  כי,  יודגש

  פרמטרים  על   בהתבסס   החברה  הנהלת  תחליט  זאת   ובכל  בפירעון  לחדלות  בעבר  נקלע

 אוחז  לקוח  אותו  אם  שלה  כלקוח  אותו  ולקלוט  החברה  שירותי  את  לו  להעניק  אחרים

  ההתרשמות  תוצאות  כלל  בדרך.  כבטוחים  החברה  הנהלת  ידי  על  שמוערכים  בממסרים

 לקביעת גם  שיובילו  אלה  הם,  כפי שיוסבר להלן,  נוספים  פרמטרים, בצירוף  הראשונית

 . בעסקה שתיגזר והריבית  העמלה  שיעור
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, נבדק  בהם   רלבנטיים   מידע   ממאגרי   תדפיס  החברה   מפיקה  מהמקרים  בחלק ,  בנוסף

 שעבודים  רשומים  בפרט  שבידיו  הממסרים  או   בכלל  השיק  אוחז  נכסי  על  האם,  גמאלדו

,  כאמור  תדפיסים.  שירותיה  את  השיק  לאוחז  מלהעניק  להימנע   עליה  בגינם,  כלשהם

אלא  חוזרים  ללקוחות  תדיר  באופן  מופקים  אינם  כלשהי  אינדיקציה  התקבלה  אם, 

 אף  על .  נוספים  שעבודים  ונרשמו  סביר  בגינו  אשר  נקלעו  אליו  קושי  על  המעידה  לגביהם

 בגין   התמורה   כי   המבקש  שיק  מסב   לכל   קבוע   באופן   מופקים  אלו  תדפיסים  האמור

 לחשבונות   אלא  השירות מבקששל   לחשבונו   ישירות  תועבר לא  הדחוי   בממסר  המסחר

 . שונים

 השיק  מושך בדיקת 13.6.4

 בהם   הדחויים  הממסרים  מרבית  לגבי  החברה  מבצעת  אותה  ביותר  המרכזית  הבדיקה

  לגבי  הבדיקה  הינה,  החברה  במערכת  מוכר  שאינו  שיק  מושך  של  לסחור  מבקשת  היא

 . מושך השיק

  רמת  ואת   הדחוי  הממסר  את  המנפיקה  החברה  של  איתנותה   את  לבחון  נועדה  זו   בדיקה

  החברה  נעזרת  זו  במסגרת.  שיק  מושך  מאותו  דחוי  ממסר  בקבלת  הטמונה  הסיכון

 נתונים,  השיק  מושך  של   עסקי  רקע  לבדוק   לחברה  המאפשרות  שונות   עסקיות  במערכות

 כאמור  בדיקה .  בהתחייבויות  לקוחותיו  ועמידות  עמידותו ,  השיק  מושך  אודות  כלכליים 

  לחברה  מסייעת  ובכך  השיק  מושך  של  הכלכלית  יציבותו  בחינת  בעת  לחברה  מסייעת

 החלטות   ובקבלת  שיק  מושך  אותו  מול  בעסקה  הכרוכה  הסיכון  מידת  את  להעריך

 . זה שיק מושך בגין ללקוח החברה שתעניק האשראי היקף   לגבי  מבוססות

,  השיק  למושך  ישירה  פניה  לרוב  תתבצע,  השיק  למושך  עסקי  רקע  בדיקת  לאחר  בנוסף,

  זו   שיחה  במסגרת   כן   כמו .  השיק  להסבת   התנגדות  לו  אין  כי  החברה  מוודאת  במסגרתה

 נרשם   הדחוי  הממסר  כי,  השיק  מושך  ידי  על  נחתם  אכן  השיק  כי  החברה  מאמתת

 שלא   מתעתדהוא    בגינה  כלשהי  סיבה  אין  וכי, כי נתקבלה תמורה בגין השיק  בספריו

 .השיק את  לפרוע

 ותנאיו הדחוי הממסר בחינת 13.6.5

. ותנאיו  החברה   עם  לסחור  הלקוח  מבקש  בו  הדחוי  הממסר  את  בוחנת   החברה  הנהלת 

 לכבד  שלא  הבנק  עלול  לאורם,  שקיימים  ככל,  סיכונים  למזער  מנת  על  נעשית  זו  בחינה

 . ונשמר במערכת  החברה ידי  על  נסרק ממסר  כל .פירעונו במועד הדחוי הממסר את

 פי   על,  שלהם  הבנק  חשבונות  אשר  מושכים  של  דחויים  שממסרים  הינה  החברה  גישת

, נוספים   פרמטרים  בשילוב ,  הגדולים  בבנקים  מנוהלים ,  הדחוי  הממסר   גבי   על   המופיע

 נובע  הדבר.  הקטנים  בבנקים  המנוהלים  ממסרים  מאשר  יותר   בטוחים  ממסרים  הינם

  ללקוחותיהם  יותר  נוחות  אשראי  מסגרות  מעניקים  לרוב  הגדולים  שהבנקים  מכך

 והינם   להם  שהועמדה  האשראי  מסגרת  מלוא   לניצול  קרובים  בעודם  לקראתם  ובאים

 מחזרת  החשש  לפיכך.  האשראי  ממסגרות  שונות  חריגות  של   במקרה  יותר  סובלניים

 בבנקים   מנוהל  המושך  כשחשבון  יותר  נמוך  ,הבנק  בחשבון  כיסוי  אי  לאור  השיק

 .הגדולים
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 הדחוי  הממסר תנאי 13.6.6

  הדחוי  הממסר  פירעון  ומועד  היה.  הוא  גם  נבחן  הדחוי  הממסר   פירעון  תאריך  מועד

 להצביע עלול  הדבר,  השיק  מושך  של  פעילותו  בתחום  המקובלים  האשראי  ימי  על עולה

  בפירעון  בעיות  תתעוררנה  כי  הסיכון  את  מגדיל  ולפיכך  השיק  מושך  של  תזרימי  קושי  על

 .פירעונו  במועד הדחוי הממסר

  הממסר  פירעון אודות השיק  למסב  לערוב השיק מושך ניאות החברה לבקשת, לעיתים

 . להלן כמפורט השיק  מסב ידי על הניתנת אישית  לערבות  בנוסף וזאת, הדחוי

 הדין לדרישות בהתאם כוחו ובא חדש  לקוח של זיהויו 13.6.7

 הפוטנציאלי  הלקוח  את  לקלוט  שהוחלט  וככל   הראשונית   הבחינה  השלמת  לאחר

  איסור   צו  לדרישות  בהתאם   היתר   בין   מתבצעת  חדש  לקוח, קליטת  החברה  של  כלקוח 

  – התשע"ח (, אשראי שירותי   נותני של  רישומים וניהול  דיווח,  זיהוי חובות) הון  הלבנת 

 ומקבלוהיה  השירות מקבל של הזיהוי פרטי נרשמים זו. במסגרת "(הצו)להלן: " 2017

החברה השירות  מבקש  של  זיהוי  פרטי  גם  ירשמו  ,השירות  מבקש  אינו  השירות  .

 לה  המוצגים  זיהוי  מסמכי  פי  על   השירות   מבקש  של  האישים  פרטיו  את  מאמתת

 ככל .  אחרת  נוספת מזהה    תעודהו  נהיגה  ורישיון  זיהוי   ותעודת  שלו   לתושבות   בהתאם

 כתב   או  כוח  יפויי  כתב  על   השירות  מבקש  חותם  ,השירות  מקבל  אינו  השירות   שמבקש

 מקבל  עבור  ולשלם  אשראי שירותי לקבל השירות   מקבל ידי על  אותו המסמיך נאמנות

 הפעילות  בגין  החברה  עם  מהתקשרותו  כתוצאה  תיווצר  אשר  התחייבות  כל  על  השירות

, החברה  של  זיהוי  פרטיהאמור    חו הכ  בייפוי  מפורט  כן.  דחויים  בממסרים  מסחר  של

 לצו.  בהתאם בה השליטה  ובעלי השירות מבקשת

 את   החברה  מחייבת,  הדחויים  הממסרים  שבגביית  הסיכון  את  להקטין  במטרה

 ערבויות  על  לחתום)במקרה של לקוחות שהם חברות(    בהם  השליטה  ובעלי  לקוחותיה

 .  החברה עם  סחרו בהם הדחויים הממסרים פירעון להבטחת אישיות 

 וזאת  החברה  עם  לסחור  המבקש  ללקוח  הערב  חותם  כאמור  אישית  ערבות  על

 של  המלאים  האישים  פרטיו  את)הכולל    נפרד  אישית  ערבות  טופס  על  חתימה  באמצעות

  לפירעון   החברה  כלפי   הערבות  כתב   על  הערב  חותם  ולפיו "(  הערבות   כתב ( )להלן: "הערב

 ערב  הוא  לו  הלקוח  ידי  על   או  ידו  על  הועברו  או  הוסבו,  שנמשכו  שטר  או  שיק  כל  של

 חבות  או  חוב  כל  לחברה  לשלם  הערבות  כתב  במסגרת  הערבתחייב  מ  כן.  אישי  באופן

 ולא   והיה   ך כל  הדרישה   מיום  ימים   7  תוך  ערב  הוא  לו   שטר  או  שיק  כל  לפרוע  לרבות

 . במלואן הגבייה הוצאות  כל כערב עליו  יחולו  כי מאשר, כן יעשה

 חוזר  לקוח 13.6.8

, בחברה   התקבלו  שלא  ככל,  כך  לאור.  פעמי  וחד  ראשוני  הינו  חדש  לקוח  קליטת  הליך

 בממסרים   לסחור   המסב   יוכל,  השיק  מושך   או   השיק   מסב  על  חדשות  אינדיקציות 

 להליך   שיידרש  מבלי  וזאת  החברה  במערכות  עבורו  הנפתח  בחשבון  לעת  מעת  דחויים

 . לעיל המפורט  הראשוני הקליטה

 הממסרים  לכלל  כוללת   אישית  ערבות  הינה  לחברה  הניתנת   האישית  הערבות   כי  ,יודגש

 . החברה עם  יסחרו ,ערב הוא לו הלקוח או  ,הוא בהםשל אותו מושך,  הדחויים

  ביקש  אחר  אדם  אם   אף,  האשראי  שירותי  מנותן   שירות   שמקבל   מי   ־"  שירותמקבל  "

 ; בעבורו השירות את
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  ובין   עצמו   בעבור   ןבי .  האשראי  שירותי   מנותן   שירות   שמבקש  מי  -"  שירותמבקש  "

 . אחר בעבור

 דחוי  בממסר המסחר בגין הנגבית העמלה גובה 13.6.9

 הלקוח  בין  נקבעת  דחויים  בממסרים  המסחר  בגין  החברה  מלקוחות  הנגבית  העמלה

 הנקוב   מערכם  כשיעור  נקבעת  העמלה.  הצדדים  בין  ומתן  משא  של  בדרך  החברה  ובין

 .החברה  עם לסחור מעוניין הוא בהם  יםהדחוי  יםהממסר של

 מדות עוה   הבטוחות ,  הדחוי  הממסר   פירעון  זמן   בחשבון   נלקחים   העמלה   בקביעת 

 גובה ,  הלקוח  ותק ,  השיק  מושך  זהות ,  הדחוי  בממסר  המסחר  ין ג ב  החברה  לטובת

  בעניין .  החברה  עם  הלקוח  פעילות  והיקף  , תנאי הריבית מצד המתחריםבמשק  הריבית

  הנגבית   והעמלה   בממסרים  המסחר  תנאי   את   לעדכן  נוהגת   החברה   כי   יצוין   זה

 .  במשק הריבית  בגובה לשינויים  בהתאם מלקוחותיה

 מכך  בעיקר  נובעת  במשק  בריבית  לשינויים   בהתאם   העמלה  גובה  שינוי   חשיבות 

 דחויים   בממסרים  במסחר  שירותיה  של   אטרקטיביות  רמת  על   לשמור   רוצה  שהחברה

 שהיקף   ככל,  לרוב  כי  יצוין  עוד.  לקוחותיה  בפני   העומדות  אחרות  לחלופות   בהשוואה

 המיקוח   ויכולת,  יותר  נמוכה  תהיה   ממנו  הנגבית  העמלה  כך,  יותר  גבוה  הלקוח  פעילות

 טובה   הינה   אוחז   הוא   בהם  הדחויים   בממסרים   המסחר  תנאי  בדבר   החברה  עם   שלו

 .זה  לדוח  22.5  עיףס  ראה   ,לעניין הוראות החוק לגבי הריבית והעמלות המותרות  .יותר

 נוספות עמלות 13.6.10

 ההמרה  הליך  בגין  החברה  מלקוחות  הנגבית,  לעיל  כמתואר,  העיקרית  העמלה  מלבד

 את  לכסות שנועדו ,נוספות עמלות לעת מעת החברה גובה, דחויים בממסרים והמסחר

 : הינן שבהן העיקריות.  שלה התפעול עלויות

 החברה  תמבצע  אותן  השונות  הבדיקות   עלויות  את  לכסות  נועדו  אשר  -   טיפול  דמי

 . הלקוח עם בממסרים  המסחר ביצוע עסקת בטרם

 תמורת   את  לקבל  הלקוח  שברצון  ככל  החברה  גובה  אותה  -  בנקאית  העברה  עמלת

 . לחשבונו  בנקאית בהעברה  הדחויים בממסרים המסחר

 טיפול   נדרש  כן  ועל  חוללו   או /ו  כובדו  שלא  בשקים  טיפול  שנדרש  ככל   -  חוזר  שיק  עמלת

 22.5 עיףסלעניין הוראות החוק לגבי הריבית והעמלות המותרות ראה  .גבייתם בהליך 

 .זה לדוח

 ספקי אשראי  13.6.11

פונה     כחלק יש להם   לספקי אשראימתהליך הסינון, החברה  המוכרים בשוק ואשר 

לצורך השיקים,  ניכיון  בתחום  רב  אליהם.   ניסיון  שיוסב  השיק  כנגד  מזומן  קבלת 

האשראיהסכמת   לטיב   ספק  חיובית  אינדיקציה  החברה  עבור  מהווה  השיק  לקניית 

החברה מסבה את השיק לפקודתו.   ספק האשראי הלקוח והמושך. לאחר קבלת אישור  

לתשלום החוב,   ספק האשראי במקרה של אי כיבוד השיק בבנק, החברה אחראית כלפי  

. לספקי האשראיטה בחברה, מר אלי נידם, נתן ערבות אישית בעניין  כאשר בעל השלי

 1%  של בשיעור    הון   קרן  כנגד  מימון   הוצאותהחברה בספריה    רושמת כנגד ערבות זאת  

 לפעול  בחרה  החברהח.  הדו  בתקופת  ספקי האשראי  שהוסבו לטובת  ,הממסרים  תמיתר

 את  לעצמה  שומרת  החברה  אולם,  יעילות  מטעמי  ספקי אשראי  של  מצומצם  מספר  מול

 . נוספים ספקי אשראי עם לעבוד, שתוכל  וככל  שתצטרך ככל, זכותה
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 גבייה  13.7

בקשר שוטף עם היא עומדת  ,  עיסוקה  בתחום  החובות  גביית  נושא  לרגישות  מודעת  שהחברה  היות

 ביצוע גביה יעילה של חובותיהם.   לצורךלקוחותיה 

  את   לפרוע  בקשיים  החברה  נתקלת  לעת  שמעת  הרי,  החברה  שנוקטת  הצעדים  כל  אף  עלאולם,  

 . לה שנמסרו  הדחויים הממסרים

  הבכירה   ההנהלה  מאנשי  אחד  ידי  על  מתבצע  שחוזר  ושיק  דחוי  ממסר  של   במקרים  הגביה  טיפול

 : להלן כמפורט  דרכים במספר החברה הנהלת פועלת  כאמור במקרים, בחברה

  הדחוי   הממסר  מסב  בודק,  לרוב.  בעניין  לטיפול  בבקשה  והלקוח  הדחוי  הממסר  מסב  אל  פניה)א(  

,  ועובדיה  החברה  הנהלת  מניסיון.  לפירעונו  ופועל  השיק  כיבוד  לאי  הסיבה  מה  השיק  מושך  למול

 . זו פנייה  לאחר נפתרת  הבעיה המקרים במרבית

 מושך   של  החוקית  הלחוב  הבהרה  תוך  ,השיק   כיבוד  אי  סיבת  לבירור  השיק  מושך  אל  פנייה)ב(  

  פנייה   רבים  במקרים .  כדין  לחברה   הוסב  ואשר  חתם  עליו  הדחוי  הממסר  את   לחולל   שלא   השיק

 . לעיל כמפורט למסב  החברה לפניית במקביל נעשית כאמור

  ולאור ,  מתקלה  או  הבנה  מאי  כתוצאה  נובע  המושך  ידי  על  הדחוי  הממסר  ביטול  קרובות  לעיתים

 .חדש  דחוי ממסר לחברה נמסר השיק למושך המסב פניית  או/ו  החברה פניית

 בהליכים משפטיים לגביית החוב.  היא נוקטת  החובות  בגביית בקושי החברה תתקלנו  במידה)ג( 

כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שהחברה לא תוכל לגבות  במקרה של אי כיבוד הממסר או 

לכל סכום ספציפי בסיכון, בו  על ידי ההנהלה הבכירה  את הסכומים להם היא זכאית, נערך דיון  

ישנה באם  ההתקשרות  והיסטורית  הביטחונות  הפיננסי,  ומצבו  השיק  מושך  החייב,  ,  נבחנים 

החברה מבצעת הפרשה כללית    ,בנוסף  .ציפי בחוב כחוב מסופק ספומתקבלת החלטה אם להכיר  

  בדוח ,  הכספיים  הדוחות  -  ' ג  בפרק'  ג  2  אור יבבהאמור    ראו  ,לפרטים נוספיםלחובות מסופקים.  

 זה להלן. 

 שיווק והפצה .14

לאוזן".   היא "מפה  גיוס הלקוחות המרכזית של החברה  מפעילה  בנוסף, למועד פרסום הדוח,  שיטת 

מידע על השירותים אותם מציעה החברה ומקדמת אותו במנועי חיפוש  החברה אתר אינטרנט המכיל  

תפעיל סוכן שטח, תבצע דיוור ישיר ללקוחות פוטנציאלים וכן    כי  ,בהמשך, צופה החברה.  באינטרנט

 . נוספים תשקול להתפתח לאפיקי פרסום שונים

דע צופה פני עתיד", ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מי

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים בחברה, וכולל הערכות, אומדנים או  

כוונות של החברה, נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או  

החברה ידי  על  קיטו  הצפויות  או  גידול  החברה,  של  בתוצאותיה  ובצורך ותלויות  לקוחותיה  בתיק  ן 

 .הפרטני לשווק את פעילותה בעתיד

 תחרות .15

רישיון להם  אשר  ארצית,  בפריסה  רב  שחקנים  במספר  מאופיין  בממ"ד  המסחר  בתחום    שוק  לפעול 

. למיטב ידיעת החברה, על מתחריה הבולטים בענף, הפועלים בעיקר במרכז הארץ,  המימון החוץ בנקאי

אס.אר אקורד    אופל בלאנס השקעות בע"מ, קבוצת פנינסולה בע"מ,  בע"מוי  ו קבוצת האחים נא  נמנים

ונותני שירותי    , חברות אשראי. כמו כן, על מתחריה של החברה נמנים בנקיםואמפא קפיטל בע"מבע"מ  

 למיניהם.  פיננסים 
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שכן אין לה גישה    ,בתחום המסחר בממ"ד  העתידילחברה אין יכולת להעריך באופן מדויק את חלקה  

  גודלההחברה,    של  להערכתה  .תוני יתר החברות העוסקות בענף זה, לאור היות רובן חברות פרטיותלנ

 .  מהשוק קטןנתח  תופסתוהיא   נמוך הינו הפעילות   בתחום ומעמדה

וגובה    לדעת השירות  טיב  מוניטין,  מרכזיים:  פרמטרים  כמה  סביב  נסובה  בשוק  התחרות  החברה, 

  איכותי ,  נגיש  שירות  מתן  תוך  וקבוע  נאמן  לקוחות  מעגל  ליצור   למטרה   לעצמה  שמה  החברה העמלה.  

ין טיב הלקוח  י לקוחותיה תעריפי עמלות אטרקטיביים תוך ניהול סיכונים לענמ  גובה. החברה  ומהיר

 .  הממסר ומושך

ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", 

, וכולל הערכות, אומדנים או  בחברהכהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים  

, נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או  החברהכוונות של  

ותלויות ביכולתה של החברה לאפשר ללקוחותיה תנאי אשראי טובים ובתנאי    החברה הצפויות על ידי  

 . המתחרים בשוק

 עונתיות .16

ות החברה בצורה  על היקף פעיל   להשפיע   צפויה   אשראיננו מאופיין בעונתיות    הפיננסיים  השירותיםשוק  

 ניכרת. 

ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", 

, וכולל הערכות, אומדנים או  בחברהכהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים  

ות שונות מהתוצאות המוערכות או  , נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיהחברהכוונות של  

 . החברההצפויות על ידי 

 אנושי הון .17

  זהה   באופן,  ונותני שירותים  עובדים  11על  מצבת כוח האדם בחברה    עמדה  2021  דצמברב  31  ליום   נכון 

 . 2020בדצמבר  31נכון ליום  עובדיםה למצבת

  מנהלת של החברה כולל, את יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה, מנהל סיכונים,  המבנה הארגוני  

 וחשבונות. תפעול כספים וקצין ציות וכן מספר עובדי  

 תנאי העסקה  17.1

 תקנה ד'    פרקהעסקתם של נושאי המשרה הבכירים בחברה, ר'    תנאי  בדבר,  לפרטים 17.1.1

 . להלן 21

, איתם נוספים  עובדים  מעסיקה  החברהלנושאי המשרה הבכירה,    פרט הדוח,    למועד 17.1.2

התקשרה בהסכמי העסקה אישיים, שנחתמו בין החברה לנ"ל. שכרם של הנ"ל מורכב  

שעתי   או  קבוע  חודשי  לתגמול    זכאים  אף  חלקם .  כדין   סוציאליות   והפרשות משכר 

הנהלת החברה  משתנה )מענקים או עמלות( בגין עמידה ביעדים, שנקבעו מראש על ידי  

 .בחברה לתפקידם בהתאם

, שאינם נושאי משרה בכירים, החברה  לעובדי  מענקים  החברה   העניקההדוח    בשנת 17.1.3

 בחברה.  

 של נושאי המשרה בחברה  תגמול מדיניות 17.1.4

ואושרה    החברה שעודכנה  בחברה,  משרה  לנושאי  תגמול  מדיניות   באסיפה אימצה 

 (. 2019-01-101335 אסמכתא )מס'  3.10.2019 יוםבהכללית של החברה 
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  ספקיםו גלם חומרי .18

  פקי ס  שלושה  חברהל,  הדוח  מועדללעיל, "חומר הגלם" של החברה הינו הנזילות הפיננסית שלה.    כאמור

  בשל   נעשית   אשראיה  ספקי  לשלושת  הפנייה .  מהם  אחד  בכל  תלות  קיימת  לא   לחברה  אשר   אשראי

 . החברה של יעילות שיקולי

 :להלן כמפורט הינה האשראי יתרת

 בדצמבר  31 ליום"ח  ש באלפי האשראי יתרת 

 2020 2021 ספק

1 41,931 18,502 

2 - 7,000 

3 - - 

 

 אשראי  ספקי 18.1

חברות הפועלות  ב  מדוברלצורך פעילותה השוטפת.  אשראי מספקימקבלת שירותים  החברה

ניסיון רב בתחום ניכיון    ובעלותמוכרות בשוק  הינן    אשר  באותם שווקים בהם פועלת החברה,

  קבלת   לאחר.  מזומן  קבלת  כנגד  האשראי  ספקהשיקים. השיק שמגיע לחברה מוסב לטובת  

,  בבנק  השיק   כיבוד  אי  של  במקרה.  לפקודתו   השיק   את   מסבה  החברה  האשראי  ספק  אישור

  אלי   מר,  בחברההשליטה    בעל  ובנוסף,  החוב  לתשלום  האשראי  ספקכלפי    תהחברה אחראי

  של  מצומצם  מספר  מול  לפעול  בחרה  החברהערבות אישית.  בכלפי ספק האשראי    ערב ,  נידם

  וככל   שתצטרך  ככל,  זכותה  את  לעצמה  שומרת  החברה  אולם,  יעילות   מטעמי  אשראי  ספקי

 .  נוספים אשראי ספקי עם לעבוד, שתוכל

 חוזר הון .19

  2020בדצמבר    31)ליום    ש"ח  אלפי  323,572  -כל והסתכם חיובי  הינו 2021  בדצמבר  31החוזר ליום   ההון

 . נטו ,בניכוי אשראי מאחרים נטו ,אשראי ללקוחותמ. ההון החוזר נובע בעיקר  אלפי ש"ח( 65,408 -כ

 י ואשרא מימון .20

אשראי, אשראי    ספקי ,  העצמי  הונה   באמצעות  פעילותה  את  החברה  מממנת,  הדוח  למועד  נכון  20.1

 .חברהשל ה סחירות חוב רותאגהנפקת  כן מתמורת  בנקאי ו

ש"ח  מיליון    235  -למועד הדוח, לחברה מסגרות אשראי משני בנקים בישראל בסך כולל של  

 למימון פעילות שוטפת. 

של ( מכוח תשקיף המדף  'ד' וגכמו כן, החברה ביצעה הנפקת שתי סדרות אגרות חוב )סדרה  

( התקופה להצעת ניירות ערך  2020-01-051183)מס' אסמכתא:    2020  במאי  22החברה מיום  

 . 2022במאי  21ליום   ד ע והינ תשקיף המדף  על פיו 

האשראי העומדות למועד הדוח לרשות החברה, ואודות  נתונים אודות מסגרות    להלן יובאו

ולמועד פרסום    2021בדצמבר    31האשראי המנוצל בפועל מכוח מסגרות האשראי, נכון ליום  

 :וכן עיקרי ההסכמים בין החברה לבנקים  הדוח, במיליוני ש"ח



 
 

  האשראי  מסגרת סכום המלווה   הבנק

 המסגרת  הסכם  פי על

  המנוצל אשראיסכום ה

 31.12.2021 ליום בפועל

  המנוצל אשראיסכום ה

 הדוח   פרסום למועד  בפועל

 אמות מידה והתחייבויות פיננסיות על פי הסכם האשראי 

עם בנק לאומי לישראל בע"מ  לחברה הסכם להעמדת מסגרת אשראי    הדוח,  למועד .1 מיליון ש"ח  140  "ח ש מיליון 142 מיליון ש"ח  145עד  לאומי  בנק

, לאחר שהבנק הגדיל מספר פעמים את היקף  במסגרתו"(,  לאומי  בנק )"  2018במאי    10

  לחברה   לאומי   בנק מעמידנכון למועד דוח זה    האשראי שהוא מעמיק לטובת החברה,

 ."חש יליוןמ  145 -ל עד  של בהיקף אשראי 

מסוג "אשראי לזמן קצר" אשר מועד פירעונה הסופי יחול    אשראי במסגרת    המדובר  .2

יאוחר מ העמדתה  12-לא  זה, לאחר  חודשים ממועד  דוח  נכון למועד  שלוש  , כאשר 

הבנק, מטעם  שניתנו  ל  ארכות  עד  החברה  לטובת  עומדת  האשראי    31יום  מסגרת 

שיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הנוכחית הינה  למועד הדוח    .2022באוגוסט  

 . 0.83%ולמועד פרסום הדוח ריבית פריים +   1%ריבית פריים + 

,  תנאי האשראי מול הבנק כוללים התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות .3

סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת בכל עת שהיא  :  אשר הינן בין היתר

, כאשר סך המאזן  מסך המאזן המוחשי של החברה  20%השווה לשיעור של  מסכום  

מזומנים ושווי  מזומנים  בניכוי  יחושב  של  המוחשי  המוחשי  העצמי  ההון  סכום   ;

ש"ח, כאשר סכום זה צמוד למדד,   ןמיליו  60החברה לא יפחת בכל עת שהיא מסך של 

לא יפחת מסך של  החל מהמדד הידוע במועד חתימת כתב התחייבות )אך בכל מקרה  

ירד(  60 המדד  אם  גם  ש"ח  ממסרים  ;  מיליון  הפקדת  של  מקובלים  כללים  נקבעו 

,  140%דחויים, שיופקדו בבנק, כנגד משיכת כספים מתוך האשראי ביחס כיסוי של  

אשר נועד להבטיח את הבנק, שיעור חשיפה למושך בודד מסך ההפקדות הנ"ל והיקף  

כן ניתנה התחייבות של החברה לאי יצירת  ; כמו  החברהחשיפה מסך תיק האשראי של  

שעבודים שוטפים וכן שעבוד קבוע על הממסרים, שיופקדו בחשבון הבנק בו יתנהל  

והאשראי יועמד  ,  בה  תקופה,  בכל  כי  הבנק,  כלפי  התחייב  בחברה  השליטה  בעל 

ת  ליתן לבנק ערבו בעל השליטה  התחייב  וכן    האשראי, הוא יוותר בעל שליטה בחברה

 מיליון ש"ח;  25עד לסך של  אישית לטובת מסגרת האשראי 

מיום   .4 מיידי  דיווח  ר'  נוספים  אסמכתא    5.6.2019לפרטים  ( 2020-01-048132)מס' 

ההפניה דרך  על  האמור  הנכלל  וכן  לשנת    20.3  בסעיף,  החברה  של  התקופתי  בדוח 

ביום  2018 שפורסם  אסמכתא    19.03.2019,  דיווחי החברה  2019-01-022518)מס'   ,)

, 2018-01-047581)מס' אסמכתאות    23.12.2018-ו  28.10.2018,  13.05.2018  מהימים

את דיווחי החברה מהימים    ר'  כן , כמו בהתאמה( 2018-01-117187-ו 201-01-097774

אסמכתאות:    30.12.2020,  16.8.2020,  27.72020,  1.7.2020 , 2020-01-061660)מס' 



-34 - 
 

 
דיווחי    ,( 2020-01-141831,  2020-01-088866,  2020-01-079743 ראה  לאמור,  בנוסף 

מהימים   אסמכתאות:31.8.2021,  5.8.2021  ,27.5.2021,  29.3.2021החברה    )מס' 

הנכללים  (  2021-01-141636,  2021-01-127752  ,2021-01-031300,  2021-01-049563

 לעניין זה על דרך ההפניה. 

, החברה עומדת במלוא אמות המידה הפיננסיות הקבועות  2021מבר  בדצ  31ליום   .5

הבנק:   עם  שיעור  בהסכם  על  עומד  החברה  של  המוחשי  העצמי  ההון  של  סכום 

מסך המאזן המוחשי של החברה, כך שהחברה עומדת באמת המידה יחס הון    20.2%

   ההסכם עם הבנק.למאזן, על פי 

, כי חתמה עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ  החברה  הודיעה  2019  בדצמבר   3  ביום .6 "ח ש מיליון   90 "ח ש מיליון 90 ש"ח מיליון  90עד  דיסקונט בנק

  מסגרת   להעמדת  ההסכם)""( על הסכם להעמדת מסגרת אשראי  בנק דיסקונט)"

, לאחר שהבנק הגדיל מספר פעמים את היקף האשראי שהוא  במסגרתו  "(האשראי 

החברה, לטובת  זה    מעמיק  דוח  למועד    אשראי   לחברה  דיסקונט   בנק  מעמיד נכון 

   ."חש יליון מ 90 -ל עד של בהיקף 

אשר מועד פירעונו הסופי יחול לא יאוחר  מדובר באשראי מסוג "אשראי לזמן קצר",   .7

חודשים ממועד העמדתו, ושיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הינה ריבית    12-מ

 . 1.2%פריים + 

,  תנאי האשראי מול הבנק כוללים התחייבות החברה לעמידה באמות מידה פיננסיות .8

סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת משיעור של  אשר הינן בין היתר:  

, בהתאם לדוחות הכספיים של  6מ' ש"ח   60מסך מאזן החברה או מסכום של    20%

, ויחושב בניכוי מזומנים )מחוב פיננסי( בנטרול פיקדונות משועבדים שלא  החברה

הפיננסים  מההון  לביטחון ;  יפחתו  כל השקים  של  ע  7הסכום המצטבר  "י  שיופקדו 

ל השווה  מסך  עת  בכל  יפחת  לא  דיסקונט  בבנק  החובות    140%-החברה  מסך 

כפי   נזיל,  בפיקדון  חוב המגובה  בניכוי  דיסקונט,  לבנק  החברה  של  וההתחייבויות 

לעת  מעת  מקובלים  ;  שיהיו  כללים  מסך    לגבינקבעו  בודד  למושך  חשיפה  שיעור 

בעל השליטה בחברה,  ;  ההפקדות הנ"ל והיקף חשיפה מסך תיק האשראי של החברה

,  כי בכל תקופת הסכם האשראי הוא יוותר בעל שליטה בחברה  הבנקהתחייב בפני  

 

 
 כאשר סכום זה צמוד למדד, החל מהמדד הידוע ביום חתימת הסכם האשראי.  6

 "שיקים לביטחון" כהגדרתם בהסכם האשראי.  7
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 ; 8לטובת מסגרת האשראי בגובה האשראי התחייב ליתן לבנק ערבות אישית וכן 

( 2019-01-118333)מס' אסמכתא    03.12.2019דיווח מיידי מיום  לפרטים נוספים ר'   .9

ההפניה דרך  על  מיום    .הנכלל  החברה  דיווח  ראה  כן,  )מס'    2021במרץ    3כמו 

  31  (2021-01-039115)מס' אסמכתא:    2021ביוני    15  (,2021-01-025708אסמכתא:  

 ( 2021-01-141636)מס' אסמכתא:  2021באוגוסט 

הפיננסיות 2021בדצמבר    31  ליוםנכון   .10 המידה  אמות  במלוא  עומדת  החברה   ,

עם   בהסכם  ביניהן    בנקהקבועות  העצמי    למועדדיסקונט,  ההון  סכום  הדוח, 

מסך המאזן המוחשי של החברה,    20.2%%המוחשי של החברה עומד על שיעור של  

   . ןכך שהחברה עומדת באמת המידה יחס הון למאז

 אגרות חוב  

 9)סדרה א'( 

"ב כפרק ב' לדוח זה להלן, וכן האמור בחלק  המצלדוח הדירקטוריון    16  בסעיף  האמור '  ר 0 0 מיליון ש"ח   100

( של  'בייעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה    גילוי  –ד'  

 "ב לדוח הדירקטוריון.המצהחברה 

 אגרות חוב  

 10'( ב)סדרה  

"ב כפרק ב' לדוח זה להלן, וכן האמור בחלק  המצלדוח הדירקטוריון    16' האמור בסעיף  ר -0 0 מיליון ש"ח   100

'( של  בייעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה    גילוי  –ד'  

 "ב לדוח הדירקטוריון.המצהחברה 

 אגרות חוב  

 '( ג)סדרה 

 לדוח הדירקטוריון המצ"ב כפרק ב' לדוח זה להלן.  16 בסעיףר' האמור  "ח ש מיליון 150 מיליון ש"ח  150 מיליון ש"ח  150

 אגרות חוב 

 )סדרה ד'( 

 לדוח הדירקטוריון המצ"ב כפרק ב' לדוח זה להלן. 16ר' האמור בסעיף  "ח ש מיליון 150 מיליון ש"ח  150 מיליון ש"ח  150

 

 

 
 (. 118333-01-2019: אסמכתא)מס'  2019 בדצמבר  3 מיום החברה דיווח ראה", מזכה"עסקה כ, השליטה  בעל, נידם   אלי מר של האישית הערבות מתן את החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אישור בדבר נוספים לפרטים  8

המובא בדוח זה על דרך   2022בינואר   2, '(אאגרות חוב )סדרה   421,613,24'( ובכך פדתה היא א פדתה החברה את יתרת החוב שהיה קיים לה בנוגע לאגרות החוב )סדרה  2021 בדצמבר 31ביום  9
 . (2022-01-000421ההפניה )מס' אסמכתא: 

  17, לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום '(ב)סדרה  חוב אגרות  30,142,882 היא פדתה  ובכך'(  ב)סדרה  החוב לאגרות בנוגע  לה קיים שהיה  החוב  יתרת  את פדתה החברה  2021בינואר  15 ביום 10
 . ( 2021-01-006999המובא בדוח זה על דרך ההפניה )מס' אסמכתא:  2021בינואר 



 
 

 בטבלה לעיל.  20.1 בסעיףר' האמור  – לאומיעם בנק  להעמדת אשראי הסכם מסגרת 20.2

 בטבלה לעיל. 20.1 בסעיףר' האמור  –  הסכם מסגרת להעמדת אשראי עם בנק דיסקונט 20.3

ש"ח בגין אגרות    יליוןמ  297  -כ, לחברה יתרת אשראי של  2021בדצמבר    31ליום    –  אגרות חוב 20.4

( שהנפיקה )בניכוי עלויות הנפקה(. לפרטים נוספים אודות אגרות החוב  ד'-ו ג'  החוב )סדרות  

ובחלק    ב',  "ב כפרקהמצ לדוח הדירקטוריון    16  בסעיף( של החברה ר' האמור  ד'-ו   ג')סדרות  

  פרקל  10  בבאורוהאמור    "ב לדוח הדירקטוריון,המצ גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב    –ד'  

 .  "בהמצ 2021בדצמבר  31 ליום הכספיים  דוחות -ג' 

 

ההנחות והנתונים המפורטים לעיל הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", 

, וכולל הערכות, אומדנים או  בחברהכהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע הקיים  

רכות או  , נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המועהחברהכוונות של  

 . ותלויות בצרכי החברה לגייס מזומן החברההצפויות על ידי 

 מיסוי .21

 לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה.   6לפרטים אודות המיסוי החל על החברה ראו ביאור  

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .22

 "חוק איסור הלבנת הון"(  )להלן:  2000-חוק איסור הלבנת הון תש"ס 22.1

עולמי   להיות מרכז  הופכת  ישראל  בו  למנוע מצב  הינה  הון  איסור הלבנת  חוק  של  מטרתו 

)א( לחוק איסור הלבנת הון(. זוהי  3להלבנת הון, ולשם כך נאסרה בחוק פעולת ההלבנה )סעיף  

ות מוסדות  ה הינה מניעת היכולת להלבין את ההון באמצעיהמדרגה הגבוהה. המדרגה השני

זיהוי, אימות,  ת  וחובבצווי איסור הלבנת הון השונים    ו נקבעפיננסיים לסוגיהם, ולשם כך  

ו הלקוח  את  הכר  פעולות,  רחב ניטור  היקף.  ודיווח  התאגידים    והוטל  אלו  ותחובת  על 

על   ,ם פיננסים מוסדריםשירותינותני  הבנקאיים, על מנהלי תיקים, על נותני שירותי מטבע,  

  בורסה, על מבטחים וסוכני ביטוח ועל חברות המנהלות קופות גמל.חברי 

, נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים   2018במרץ  15ביום 

)להלן בסעיף זה:    -2017שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, התשע"ח    של נותני

משטרהצו" מטיל  אשר  הצו    "(,  אשראי.  שירותי  נותני  על  טרור  ומימון  הון  הלבנת  איסור 

מקבל שירות, ביצוע הליך הכרת  מבקש ו  מחייב את נותני שירותי האשראי בזיהוי ואימות

על  ביצוע בקרה    ,לקוח, דיווח על פעולות מסוימות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

מופיעי  הלקוחות  האם  בדיקה  השירות,  מקבל  תיעוד  פעילות  וכן  טרור,  פעילי  ברשימת  ם 

מסמכים. כמו כן, הצו קובע הקלות מסוימות כאשר האשראי ניתן במערכת סגורה    ושמירת

כאשר וכן  למחצה,  סגורה  נמוך  או  בסכום  שירות  מקבל  לקוח    הלקוח  להגדירו  נדרש  )לא 

 ., כהגדרתו בצוקבוע(
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נכנס לתוקף צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים    2021בנובמבר    14ביום  

טרור(  ומימון  הון  הלבנת  למניעת  אשראי  שירותי  ונותני  פיננסי  בנכס  שירות  נותני    של 

אשר החיל את החובות בצו איסור הלבנת הון החל על נותני שירותי אשראי  ,  2021- התשפ"א

קובע הוראות לעניין זיהוי ואימות של    זהצו  .  ננסישירות בנכס פי  נותני גם על    2018משנת  

מקבל שירות ולביצוע הליך הכרת הלקוח, קיום חובת דיווח לרשויות המפקחות על פעילות  

מקבלי השירות ובכלל זה דיווחים על פעילות רגילה ועל פעילות בלתי רגילה ועל אירועים  

ש וניטור  בקרה  לעניין  הוראות  השירות,  נותן  אצל  לניהול  חריגים  הוראות  סיכונים,  ל 

הנורמות   ויישום  גישה מבוססת סיכון  יישום  ועוד. זאת תוך  ולשמירת מסמכים  רישומים 

ה ארגון  בהמלצות  שנקבעו  טרור,  ובמימון  הון  בהלבנת  במאבק   FATF- הבינלאומיות 

(Financial Action Task Force).    בנוסף, קבועות בצו הוראות לעניין העברה אלקטרונית של

פים בישראל ומחוצה לה, והוראות מפורטות על העברה של נכסים פיננסיים במטבעות  כס

 וירטואליים.

פרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון חוזר לעניין ניהול סיכוני הלבנת הון    2021דצמבר  ב

זה,   חוזר  בצו.  מוסדרת  שפעילותם  הפיננסיים  השירותים  נותני  כל  על  שחל  טרור  ומימון 

ה  את  מבוססת  המשלים  גישה  ביישום  המפוקחים  הגופים  את  להנחות  מיועד  הצו,  וראות 

סיכון להתמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור ונכללים בו, בין השאר, דרישה לגיבוש  

מדיניות לניהול סיכוני הלבנת הון שתאושר על ידי האורגנים הרלוונטיים אצל בעל הרישיון,  

ת איסור הלבנת הון ומימון טרור וחובת קביעת נהלים לקיום  חובת מינוי אחראי למילוי חובו

נועדו   אלו  הוראות  טרור.  ומימון  הון  הלבנת  סיכוני  של  אפקטיבי  ולניהול  שוטפת  בקרה 

להבטיח הקצאה יעילה של משאבים לצורך התמודדות עם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור  

וזאת בהתאם לנדרש בהמלצות    שזוהו, וליישום תקין ואפקטיבי של הליך הכר את הלקוח

 .FATFארגון ה

  םאיסור הלבנת הון שתי חובות עיקריות החלות על נותני שירותי  הרגולציה בתחוםבבסיס  

שות לאיסור הלבנת  לר; והאחרת, חובת הדיווח  ואימות  רישום זיהוי,  : האחת, חובת  פיננסים

 . הון ומימון טרור

מטרת חובות הדיווח נועדה לאתר כסף שמקורו בפשיעה ולאפשר מעקב אחריו בכניסתו לתוך  

פעולות  הפיננסיתהמערכת   או  חריגות  פעולות  לגבי  הדיווח  חובות  למנוע הסוואתו.  ובכך   ,

ושל   הון  הלבנת  כספי  של  מירבי  שיקוף  לאפשר  נועדו  כלכלית,  להן הצדקה  אין  שלכאורה 

 הפיננסית. העברתם במערכת הבנקאית ו

רשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור להערות הציבור נקודות מתוך  במסגרת זו פרסמה ה

אחידות בין כלל ההוראות הנוגעות ליישום משטר איסור  לבצע  רפורמה עתידית שמטרתה  

 .לעניין זה בישראלעל כלל הגופים המפוקחים אשר יחולו הלבנת הון ומימון טרור בישראל, 
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 :עת מתן שירותחובת הדיווח ב 22.2

קבע המחוקק במסגרת חובת הדיווח שתי חובות בסיסיות שעל  ובצו  בחוק איסור הלבנת הון 

וחובת    , חובת האימות לבצע בעת מתן שירות: חובת הזיהוים פיננסים מוסדרים  נותני שירותי

והתוספת השלישית, נאמר,    7באשר לסעיף   הרישום. בדברי ההסבר לחוק איסור הלבנת הון,

שי השונים,כי  הפיננסיים  הגופים  על  המוטלות  אלו  חובות  חיוניותן   לוב  בשל  מוצדקות 

לפרטיות   בזכות  התערבות  משום  בהן  שיש  אף  על  וזאת  הון  הלבנת  של  בתופעה  במלחמה 

הפיננסי. לגוף  הלקוח  בין  הנאמנות  סעיף   וביחסי  הון,  7הוראות  הלבנת  איסור  לחוק  )א( 

תאגיד בנקאי, כאשר חובת הדיווח של יתר הגופים הפיננסים  קובעות את חובת הדיווח של  

)ב( לחוק. באשר 7סעיף   -המפורטים, נקבעה בצווים, על פי הרשאה מפורשת בחקיקה ראשית

דיווח וניהול   , קבע שר המשפטים את צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי,אשראילנותני שרותי  

שירותי   נותני  של  הדיווח  2017  - התשע"ח  (,  אשראירישומים  הזיהוי,  חובות  נקבעו  שבו   ,

וחלט  י לאחר השלמת הבחינה הראשונית וככל ש . אשראיוהרישום החלים על נותני שרותי  

, בין היתר,  תתבצעקליטת לקוח חדש   לקלוט את הלקוח הפוטנציאלי כלקוח של החברה,

זיהוי.  אמצעי  שני  דרש להזדהות על ידי  ייצו. כל לקוח המבקש שירות  הבהתאם לדרישות  

התאגדות תעודת  להציג  נדרש  בתאגיד,  שמדובר  החברות  , ככל  מרשם  חברה  שתי  ו  נסח 

וכן חובה לקבלת פרטיו    של נציג מטעמו המוגדר במערכת שליח או מיופה כח   י הוי ת זותעוד

 . והעתק מתעודת הזיהוי של בעל השליטה בתאגיד

 דחויים פירוט הרגולציה המהותית החלה על תחום פעילות הממסרים ה  להלן 22.3

הממסרים הדחויים הינם שטרות בעלי מאפיינים הקבועים בפקודה. בהתאם לפקודה,  (א)

מוגדר הלקוח שהינו המוטב על פי הממסר או שאליו הוסב הממסר כדין, בו הוא אוחז 

)להלן השיק  כאוחז  זה  כשורה,  הממסר"  :בסעיף  "אוחז  או  ויוצר/כותב הלקוח"   )"

 "(. המושך: "בסעיף זה הממסר כמושך )להלן

בין מאפייניו החשובים של שטר, לפי הגדרות הפקודה השונות וסיווגי השטרות בה, יש  (ב)

פירעון לפקודה", אשר הוא שטר שנאמר בו כך, או שלחלופין  - הבחנה בין שטר שהוא "בר

רעון לאדם מיוחד" ואין בו מלים האוסרות העברתו או המורות יפ- נאמר בו שהוא "בר

"בר על   ובין שטר שהינו שטר  עביר,  יהא  הוא שטר -כוונה שלא  למוכ"ז" אשר  פירעון 

 החלק".  שנאמר בו כך, או שטר שההיסב היחיד או האחרון שעליו, הוא "היסב על

 לצורך סיחור בממ"ד קובעת הפקודה מספר אופנים:  (ג)

 השטר מסוחר. – משהועבר שטר מאדם לאדם בדרך העושה את הנעבר לאוחז השטר   (1)

 סיחורו במסירה.  –רעון למוכ"ז יפ-בר שטר  (2)

 סיחורו בהיסב של האוחז שהוגמר במסירה.  –רעון לפקודה יפ-שטר בר  (3)

האוחז שטר לפקודתו שהעביר את השטר בעד ערך בלא היסב, העברתו נותנת לנעבר אותה   (4)

זכות קנין בשטר שהיתה לו למעביר, ובנוסף על כך רוכש הנעבר את הזכות לקבל את היסבו  

 ביר.של המע

 ( כי התנאים הבאים יתמלאו:31על מנת שהסב השטר יעשה סיחור, נקבע בפקודה )סעיף   (ד)

 צריך שיהא כתוב על השטר גופו וחתום בידי המסב;   (1)

  חתימתו של המסב על השטר, היא בלבד ללא תוספת מלים, דיה; (2)
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ינה  היה ההיסב כתוב על גבי ספח או על גבי "העתק" של שטר שהוציאוהו או שסיחרוהו במד (3)

  המכירה בכוחם של העתקים, רואים את ההיסב כאילו נכתב על השטר גופו;

צריך שיהא היסב לשטר כולו; היסב חלקי, היינו היסב הנחזה כמעביר לנסב חלק בלבד של   (4)

 רעון, או הנחזה כמעביר את השטר לשני נסבים או יותר, לכל אחד לחוד,יהסכום העומד לפ

 אינו עושה סיחור; 

הו (5) שהשטר  אינם  מקום  והם  משנים,  יותר  של  או  נסבים,  או  נפרעים  שני  של  לפקודתם  א 

 שותפים, צריך שיסבו כולם זולת אם היה המסב רשאי להסב בשם האחרים; 

מקום שהשטר הוא לפקודה, והנפרע או הנסב מתואר שלא כנכון, או שנשתבש הכתיב של שמו,   (6)

יראה   אם  ולהוסיף,  בו  שכתוב  כדרך  השטר  את  להסב  הוא  חתימתו  יכול  את  כן,  לעשות 

 הנכונה; 

שטר שיש בו שני היסבים או יותר, חזקה שכל אחד מהם נעשה בסדר שבו הוא עומד על השטר,  (7)

 עד שלא הוכח היפוכו של דבר;

 החלק ובין במיוחד, ויכול שיהיו בו תנאים מגבילים. -היסב יכול שיהיה בין על  (8)

הראשונה (ה) פעולות:  שתי  ננקטות  ניכיון  ביצוע  לשם  והשנ  בפועל,  הממסר,  הסבת  היא  יהיא  יה 

"( על  המסב: " בסעיף זה  הסבת ממסר מתבצעת באמצעות חתימת אוחז הממסר )להלן  מסירתו. 

הממסר. במידה והמסב חותם ללא ציון שם של מוטב ספציפי חדש, הרי שהוא ביצע "היסב על  

דה והמסב  רעון למוכ"ז". במייפ-החלק" כהגדרת המונח בפקודה והממסר הופך להיות שטר" בר

חותם תוך ציון מוטב ספציפי, הרי שהוא ביצע "היסב מיוחד" על פי הגדרת הפקודה והממסר נותר  

 פירעון לפקודה". -שטר "בר

פעולת הסבת הממסר, בין שבהיסב על החלק ובין שבהיסב מיוחד, בתוספת מסירתו יוצרות שתי   (ו)

( קנייניות:  בעלות  1פעולות  קניינית  עובר  כנכס  הממסר  )בעני(  הנסב  כנותן  יני לידי  החברה  נו, 

המסב הופך להיות מחויב לפירעונו של הממסר, כך שאם החייב בפירעונו של הממסר  (2השירות(; )

)המושך( חילל אותו )כלומר נמנע מלפרועו בכל דרך( לנסב תהיה זכות חזרה למסב, וזאת במקביל  

נית  יהממסר, גם אם הממסר עבר קני  רעוןי לזכות שנותרה לו להיפרע מהמושך אשר יהיה מחויב לפ

 מספר ידיים. 

  הלבנת  איסור בחוק הדוח בתקופת לתוקף שנכנסו רלוונטיים עדכונים בדברלהלן פירוט  22.4

 : הון

דיווח וניהול   )חובות זיהוי,צו איסור הלבנת הון    15.03.2018חוקק ונכנס לתוקף ביום   (א)

"(. במסגרת הצו שונו הצו)להלן: "  2017  –שירותי אשראי( התשע"ח  רישומים של נותני  

)החל  לקוח  כל  לזהות  שיש  כך  מסמכים,  ואימות  פרטים  רישום  הזיהוי,  חובת  ספי 

ורישום פרטיו  פתיחת כרטיס ללקוח    , מהשקל הראשון( באמצעות תעודת זיהוי אחת

בה על הגדרת לקוח  )לקוח המבצע פעילות בהיקף נמוך( וכן חובהתאם לתעודת הזיהוי  

אש"ח בחצי שנה, שאז יש לזהות   50כלקוח קבוע, כאשר הפעילות עולה על הסך של  

הצהרת   על  להחתימו  זיהוי,  תעודות  שתי  באמצעות  הלקוח  שליטה את  ובעל    נהנה 

ומילוי והחתמה על שאלון הכר את הלקוח. נציגי חברה עברו הדרכה בנושא ותהליכי 

 בצו.  העבודה הותאמו לחובות החדשות
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פורסמה הוראת הממונה בנושא ניהול סיכוני הלבנת הון ומימון טרור   15.03.2018ביום   (ב)

הון  הלבנת  סיכוני  את  לנהל  המפוקחים  הגופים  על  פיה  על  אשראי,  שירותי  בנותני 

 היתר  בין  כוללת  זו  הוראה.  FATF  -בגישה מבוססת סיכון בהתאם להנחיות ארגון ה 

 אנשי (,  ציות)קצין    הון  הלבנת  איסור  אחראי  נוימי ,  התאגידי  הממשל  בתחום  חובות

ני בקרה,  הון  הלבנת  סיכוני  סקר  עריכת  חובת,  מקומיים  ציבור  רישומים  הול, 

. החברה מקיימת את החובות הנדרשות עובדים  והדרכת  טרור  מימון  איסור,  ושמירתם

 בהוראה.  

ד)א( לחוק אשראי  15סעיף  שבתוספת הראשונה עבירה על פי    העבירות  תלרשימ  נוספה (ג)

 . (1993- בנקאיות, תשנ"ג-חוק הסדרת הלוואות חוץ) 1993-הוגן, התשנ"ג

חוץ 22.5 הלוואות  הסדרת  תשנ"ג- חוק  "  1993- בנקאיות,    חוץ   הלוואות  הסדרת  חוק)להלן: 

 " הוגן  אשראי חוק"  - "(בנקאיות

בשנת   נחקק  אשר  בנקאיות,  חוץ  הלוואות  הסדרת  אופן    מסדיר,  1993חוק  פעילות  ה את 

לגובה הריבית המבוקשת  ווד   בתחום רש מכל מלווה לחשוף את כל המידע הרלבנטי בנוגע 

וסכומים נוספים שהלווה יידרש לשלם. החוק חל לגבי הלוואות הניתנות ללווה שאינו תאגיד  

יניהן: חובת עריכת חוזה ההלוואה בכתב, חובות גילוי שונות  בלבד, וקובע הוראות שונות וב

ריבית  להלן  כאמור נוספות. החברה  מירביים, שיעורי  והוראות  פיגורים  ריבית  על  , הגבלה 

פועלת בהתאם להוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות בקשר עם הלוואות ואשראי  

 שמעניקה ללקוחות שאינם תאגידים.  

לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות אשר  (5)מס'  אישרה הכנסת תיקון 2017 ביולי 26 ביום

חוק אשראי  "  - ל  ישונה   לפיו, בין היתר, שמו של החוק   2017באוגוסט    9ביום    ברשומות   פורסם

דיונים  ",הוגן  של  ארוכות  שנים  במערכת    בנושאהמלצות  ו  לאחר  התחרותיות  הגברת 

קון מרחיב את תחולתו של החוק גם על מלווים מוסדיים, לרבות תאגידים  התי.  הבנקאית

המתאימה  ובנקאיים,   להלוואות  ריבית  תקרת  של    שורהנקבעה  בנוסף,    .ראלישלקובע 

חובות הגילוי מכוח החוק או נגבות ריביות גבוהות יותר מהמותר.    במקרה בו הופרוסנקציות  

ליחידים    שהתייחסה,  "לווה"גדרת המונח  התיקון מסמיך את שר המשפטים להרחיב את ה

בלבד, גם לתאגידים מסוימים וזאת מתוך כוונה לסייע לעסקים הקטנים ומתוך הבנה כי לא  

בנוסף, במסגרת התיקון מורחבת    כל התאגידים הם בעלי כוח מיקוח מול הגופים הפיננסיים.

ת"מלווה"הגדרת   שהיא  כך  לת כ,  מערכת  בהפעלת  שעוסקים  מי  את  גם  באשראילול    יווך 

במתכונת  )ה המונים  המונח    (P2Pלוואות  מוסדיים.  מוסדי"ומלווים  כוללמלווה  אגיד  ת  " 

בנקאי, תאגיד עזר, סולק, מבטח, חברה מנהלת, בעל רישיון למתן אשראי, בעל רישיון למתן  

החוק מחדד את חובת    שירותי פיקדון ואשראי ובעל רישיון להפעלת מערכת לתיווך באשראי.

אשר עריכתו   הלווים,  כלפי  שנקבעו  הגילוי  חובות  את  ומרחיב  בכתב  הלוואה  הסכם  של 

עמלות, הצמדה  כגון  היתר את שיעור הריבית, שיעור כלל התשלומים למלווה  בין  כוללות 

בחין בין עמלות שהן חלק מעלותו של האשראי לבין כאלה שניתן  מ למדד כלשהו ועוד. התיקון  

בקשר   הלוואה..ללגבות  אזרחית"תקרת    הנקבע  העמדת  בשקלים    "ריבית  הלוואות  עבור 

עבור עוסקים   חודשים  3, להלוואות העולות על תקופה של 15% בתוספתריבית בנק ישראל  כ

שלהם העסק  פעילות  לצורך  בלבד  עד  ו  ,מורשים  של  בתוספת  ישראל  בנק    20%ריבית 

)לא עסקת    אשראי מרבימי שיעמיד הלוואה בעלות  ש  כך,  חודשים  3להלוואות לתקופה של עד  

להלן(  כמפורט  לעוסק  זועהעולה    ניכיון  להגיע    ,ל תקרה  כספיים העשויים  לעיצומים  צפוי 
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הפרה של הוראות שונות    כינקבע  ו  תקרה לריבית פיגורים, נקבעה  כמו כןלמיליוני שקלים.  

וו  בחוק, לרבות העמדת הלוואה מבלי לערוך הסכם בכתב ומבלי לקיים את חובות הגילוי, יה 

יובהר, כי נקבעה תקרת ריבית ללקוחות שהינם עוסקים )עוסקים מורשים  עבירות פליליות.  

עד   שלישיים,  צדדים  של  שיקים  המנכים  ישראל.   30%בלבד(,  בנק  ריבית  בתוספת  לשנה 

, באופן  30%  בתוספתשהיא ריבית בנק ישראל    "ריבית פלילית" נקבעה גם תקרת    בהתאם

הלוואה בריבישבו   צפוי לעד שלוש שנות  מי שיעמיד  הריבית הפלילית  העולה על תקרת  ת 

  מאסר.

החברה מעריכה כי אין בתיקון לחוק כדי להגביל את פעילותה של החברה או להשית עליה  

משמעותיות. זאת, בעיקר בשל העובדה כי רובם המכריע של לקוחות החברה   עלויות נוספות 

שיעור  אשר    "לווה" בחוק זה, ועוסקים מורשים,תאגידים אשר אינם נכללים בהגדרת  הינם  

    .נמוך מן המגבלה הקבועה בתיקון לחוק , על ידי החברה עימםעסקאות ב הריבית אשר נקבע 

 :))"חוק איסור מימון טרור" 2016-"ותשעטרור, ב המאבקחוק  22.6

, חוק איסור מימון טרור בישראל  החליף ונכנס תחת 2016חוק המאבק בטרור שחוקק בשנת  

בשנת    אשר בעיקרו  2005נחקק  עוסק  החוק  טרורב.  למימון  בקשר  עבירות  דרכי    , הגדרת 

ומתן כלים מנהלים ושיפוטים מתאימים למלחמה במימון הטרור.    ההכרזה על פעיל טרור 

שעיקרו הטלת חובת    ,חוק איסור מימון טרורב החברה פועלת בהתאם להוראות הכלליות  

דיווח למשטרת ישראל על פעולה ברכוש אשר הינו רכוש טרור, כהגדרתו בחוק זה, או כשיש 

וסף ובהתאם לחובה בצו, החברה  בנ  .בפעולה זו לאפשר/לקדם/לממן ביצוע של מעשה טרור

סורקת את שמות כל לקוחותיה והגורמים המעורבים בכרטיס הלקוח כנגד רשימת מוכרזי  

ועוצרת את הפעולה במידה ונמצאת התאמה בין שם    הטרור של משרד הביטחון הישראלי

 . הלקוח ו/או כל גורם מעורב בלקוח לרשימת מוכרזי הטרור של משרד הביטחון הישראלי

 :"(פירעוןחדלות  חוק )" 2018- חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"חוק ח 22.7

  בתום יתרחשו  אשר  פירעון  חדלות  הליכי   על  חל  החוק.  פירעון  חדלות  חוק  פורסם  2018  במרץ

  וחייבים   תאגידים   שיקום   על  דגש  שם   פירעון   חדלות   חוק .  החוק  פרסום   ממועד  חודשים   18

  הגדלת   שמטרתן  הוראות  ישנן   פירעון  חדלות  בחוק,  אולם.  בנושים  פגיעה  כדי  תוך  לעיתים

 . לנושים שייפרע החוב  שיעור

עד למועד  אופן יישומו בבתי המשפט  מו  2019חוק חדלות פירעון חוק נכנס לתוקף בספטמבר   

  החברה .  הדוח, החברה סבורה כי החוק אינו מרע את התנאים של הנושים כדוגמת החברה

ל   ככל   הפסיקה  לאור  חשיפתה   לצמצום  ותפעל  לפסיקה  בהתאם  הנושא   את   ןו בחתמשיך 

  .שתתפרסם

המובא   ערך,   בסעיףהמידע  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינו  לעיל  זה 

הנהלת החברה אודות השפעות החוק   של, והוא מבוסס על הערכות בלבד  1968-התשכ"ח

 כאמור על פעילות החברה ועל סוגי העסקאות של החברה.
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 : 2018"ח התשעחוק לצמצום השימוש במזומן,  22.8

, למעט  2018  -  החוק לצמצום השימוש במזומן, התשע״ח נכנס לתוקף      2019בינואר    1ביום  

 ."(החוק )להלן בסעיף זה: " 2019ביולי  -1כנסו לתוקף ב נש  מספר סעיפים

  ומטרתו המלצות הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק בישראלי,  מבוסס על    החוק

והלבנת ההון, תוך מזעור הפגיעה במהלך העסקים    "השחורה"לצמצם את היקף הכלכלה  

החוק מאפשר לגופים דוגמת החברה לשמר את מתוכנת   .קהרגיל בקרב ציבור שומרי החו

כפי   החוק,  גופים במקרים מסוימים מתחולת  אותם  בכך שמחריג את  הנוכחית,  פעילותם 

 .שיפורט להלן

אלפי ש"ח המבוצעות בין אדם    11החוק מטיל מגבלה על עסקאות במזומן בסכום העולה על  

ממועד התחילה, כאשר בחלוף שנה מיום התחילה, רשאי שר האוצר, בצו,   פרטי לעוסק החל

בנק ונגיד  המשפטים  שר  הכנסת    בהסכמת  של  ומשפט  חוק  חוקה  ועדת  ובאישור  ישראל 

הוטלה על עסקאות במזומן בין    אלפי ש"ח. מגבלה נוספת  6להרחיב את המגבלה לסך של  

לשינוי בעתיד    אלפי ש"ח, כאשר גם מגבלה זו ניתנת  50פרטיים בסכום העולה על  גורמים  

 .בהליך המפורט לעיל

לעניין השימוש בשיקים והיסבם, החוק קובע מגבלות לעניין האפשרות לפרוע שיק שסוחר  

ומטיל איסורים על הוצאת שיקים ללא רישום שם המוטב. בין היתר, נקבע    ,יותר מפעם אחת

( שם הנפרע אינו נקוב  1הדואר שיק בשני המקרים הבאים: )  תאגיד בנקאי או בנק  כי לא יפרע

אלפי ש"ח, ומתקיים אחד   10הנקוב בו עולה על    ( השיק הוא שיק מוסב והסכום2בשיק; )

של המסב; ו/או )ב( השיק    מאלה: )א( לא נקובים בשיק שמות המסב והנסב ומספר הזהות 

יותר מפעם אחת, למעט המקרים הועבר    הבאים: אם לאחר ההיסב הראשון השיק  הוסב 

מפוקח   פיננסי  גוף  הוא  השני  ההיסב  אם  פירעונו;  לשם  הדואר  לבנק  או  בנקאי  לתאגיד 

לשם קבלת הלוואה )לרבות ניכיון שיקים(; ובנוסף, אם לאחר ההיסב השני    )כדוגמת החברה( 

פוקח לגוף פיננסי  הלוואה, השיק הוסב מהגוף הפיננסי המ  לגוף פיננסי מפוקח לשם קבלת

 .מפוקח אחר פעם אחת בלבד 

התוספת    2021בנובמבר    8ביום   )תיקון  במזומן  השימוש  לצמצום  צו  ברשומות  פורסם 

סכום ההגבלה לתשלום    2022באוגוסט    1על פיו החל ביום    2021  - הראשונה לחוק( התשפ"ב  

זומן בין גורמים  ל עסקאות במאלפי ש"ח וסכום ההגבלה ע  6  -אלפי ש"ח ל  11  -במזומן ירד מ 

אלפי ש"ח )למעט בעת רכישת כלי רכב בין שני גורמים    15  -אלפי ש"ח ל  50  -ירד מ  פרטיים

 אלפי ש"ח(. 50פרטיים שייוותר על סך 

ביחס   מהמגבלות  החברה  כדוגמת  מפוקחים  פיננסים  גופים  החריג  החוק  לעיל,  שצוין  כפי 

יותר מפעם אחת, ועל כן החברה אינה צופה כי למגבלת ההסבה תהא    לשיקים אשר הוסבו

 השפעה על פעילותה של החברה. 

המובא   ערך,   בסעיףהמידע  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינו  לעיל  זה 

שהתממשותו אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד והוא מבוסס על  ,1968-התשכ"ח

חברה אודות השפעות החוק כאמור על פעילות החברה ועל סוגי החוק ועל הערכות הנהלת ה 

הרגולציה טיב  אודות  ודאות  כל  אין  החברה.  של  שירותי  ,העסקאות  נותני  על   םשתחול 

אם אכן אלו יובחנו מגורמים אחרים להם נוגעת הצעת החוק  ,והיקפה  ,מוסדרים  פיננסים

 נותניין טיב והיקף המגבלות ואם אכן החברה תוגדר כגוף פיננסי ותוסדר הרגולציה על  ילענ

כאמור לעיל.    ,)ובכלל זה על נותני אשראי( ו/או כלים חלופיים  מוסדרים  פיננסים  שירותים
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כי כלל הגורמים עימם פועלת החברה, או אף מרביתם, יאותו, אם   ,בנוסף, אין כל וודאות

לשנות את מתכונת הפעילות הנוהגת כיום למתכונת פעילות שתעלה  וככל והדבר יידרש,  

כל  אין  בנוסף,  שתאומצנה(;  )ככל  המגבלות  אימוץ  לאחר  הדין  דרישות  עם  אחד  בקנה 

כי אימוץ החוק וכן החלת דרישות רישוי ופיקוח מוגברות, אכן יביאו בעקיפין לגידול    ,וודאות

ך, אי התממשות איזה מההנחות שצוינו בנתח השוק של החברה באופן שתואר לעיל. לפיכ

לעיל עשויים לשנות מהותית את הערכות החברה ביחס להשפעות האפשריות של החוק  

 .כאמור על היקפי פעילות החברה והכנסותיה

 חוק)" 2016-ו(, התשע"מוסדריםחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים   22.9

 "(הפיקוח

נקבעו דרישות רישיון    ,היתר  ביןפורסם ברשומות החוק המתואר לעיל,    2016באוגוסט    1ביום  

לעוסקים במתן שירותים פיננסיים )לרבות היתרים לבעלי שליטה ובעלי עניין(, הגבלות על  

פיננסיים,   שירותים  במתן  העוסקים  על  שיחולו  דיווח  וחובות  בתחום  העסקים  ניהול 

מכוח הוראות חוק הפיקוח ולצורך יישום הוראותיו מונה הממונה  כהגדרתם בחוק הפיקוח. 

פיננסיים   שירותים  נותני  על  המפקח  כגוף  ההון  שוק  באגף  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על 

"( בהתאם להוראות חוק הפיקוח הוקנו למפקח סמכויות אסדרה, הכוללות,  המפקח: " להלן)

ם פיננסיים, פיקוח, אכיפה ובירור מנהלי  בין היתר, ניהול מרשם בעלי רישיון למתן שירותי

ביחס למי   של חוק הפיקוח לתוקף  כניסתו  עיצומים כספיים. מועד  נרחבות, לרבות הטלת 

)כאשר המועד האמור ניתן    2017ביוני    1שעיסוקו במתן אשראי, בדומה לחברה, הינו ביום  

  עבור  2018  אוקטוברב   1  -(, ו חלהארכה על ידי שר האוצר לצורך היערכות ליישום חוק הפיקו

   .פיננסי בנכס שירות במתן שעיסוקו מי

רישיון    החלה  כי  ,החברה  הודיעה  2017  שנת  במהלך   חוק   פי   על   מורחב בהיערכות לקבלת 

קושי בקבלת הרישיון הנדרש לפעילותה על פי  בלא תתקל    ולהערכתה  לעיל  כמפורט  הפיקוח

 .11עומדת כבר כיום באופן עקרוני בדרישות חוק הפיקוח  החברהחוק הפיקוח וכי 

החברה  2017במאי    21  ביום פיננסיים    היא כי    ,הודיעה  שירותים  רישוי  ממחלקת  קיבלה 

מוסדרים אישור להמשיך לעסוק במתן אשראי בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים  

, וזאת בעקבות בקשה לקבלת רישיון  2016  -פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו 

כנד החברה  שהגישה  בחוק,  אלה  מונחים  כהגדרת  אשראי,  במתן  לעסוק  פי  מורחב  על  רש 

   .הוראות החוק

  וכן לה רישיון מורחב למתן אשראי    והוענקהתקבלה בקשתה של החברה    2018ביולי    4  ביום

פיננסי   בנכס  שירות  למתן  שוק    -רישיון  על  הממונה  ידי  על  .  וחיסכון  ביטוח,  ההוןבסיסי 

   .31.12.2019בתוקף עד ליום היה הרישיון 

 

 

 

 

 

 

 
   http://fs.knesset.gov.il//20/law/20_ls2_pb_345485.pdfלהצעת החוק( ראו:  16רחב )כקבוע בסעיף להצעת החוק האמורה כפי שהונחה על שולחן הכנסת, לרבות דרישות למתן רישיון מו 11

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_pb_345485.pdf
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רותים פיננסים ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון  פרסמה מחלקת נותני שי  28.11.2019  ביום

נוהל רישוי חדש המגדיר את החובות והדרישות לקבלת רישיון נותן שירותים פיננסים )רישיון  

למתן שירותי אשראי ורישיון למתן שירות בנכס פיננסי( )להלן: "נוהל הרישוי החדש"(, הנובל  

במה  לתוקף  שנכנס  הרישוי הקודם  נוהל  את  ביטל  נובמבר  הנ"ל  קיבלה  2017לך  פיו  שעל   ,

את   פיננסי    הרישונותהחברה  בנכס  שירות  נותן  ורישיון  מורחב  )רישיון אשראי  שברשותה 

בדרישות   יותר  הרבה  ורחב  מקיף  נוהל  הנו  החדש  הרישוי  נוהל  כי  להדגיש  חשוב  בסיסי( 

 והתנאים בהם נדרש לעמוד מבקש הרישיון וזאת ביחס לנוהל הרישוי הקודם. 

  הגישה החברה 2021דצמבר  ב  31  ביום  הסתיים החברה  של  הרישיונות   תוקף   כי   העובדה  בשל

במסגרתה הגישה את כלל המסמכים והנתונים הנדרשים בנוהל    הרישיונות   לחידוש   בקשה

)הבסיסי והמורחב(    נותהרישיו  תוקף  כי ,  החברה  דיווחה   2021בנובמבר    9ביום  הרישוי החדש.  

או עד להחלטת המפקח בבקשת הרישיון לתקופה נוספת,  ,  2026בדצמבר    31עד ליום    ךהואר

 . לעיל  10.3 סעיף  ורא ,נוספים  לפרטיםלפי המוקדם. 

'מתן    החליפו  הפיקוח  חוק  הוראות של  בהגדרה  מטבע'  שירותי  'נותני  של  ההגדרה  את 

מונח חדש של 'נותני שירותי אשראי' כמי שעוסקים במתן    גדירההשירותים פיננסיים' וכן  

שירותים פיננסיים בעלי רכיב אשראי, דוגמת מתן הלוואות וניכיון. כך עמלת ניכיון שיקים  

 . 2017ל הקשור לניכיון, בחודש יוני , בכ לתוקף נכנסתיכלל בהגדרת ריבית. התיקון האמור  

המובא   ערך,   בסעיףהמידע  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  הינו  לעיל  זה 

הנהלת החברה אודות השפעות החוק   של  בלבד  , והוא מבוסס על הערכות1968-התשכ"ח

 כאמור על פעילות החברה ועל סוגי העסקאות של החברה.

 מהותיים  הסכמים .23

ובנק דיסקונט  בנק לאומי  עם  אשראי  מים להעמדת מסגרות  התקשרות החברה בהסכלפרטים בדבר  

 .לעיל  20.1 ףסעיהאמור ב ורא

 משפטיים  הליכים .24

  הליכי   מלבד,  הליכים משפטיים שהחברה הינה צד להם  קיימים  לא,  זה  דוח  פרסום  ולמועד  הדוח   למועד

 . חובות גביית לצורך ומושכים  לקוחות  מול ההחברה שמנהלת לפועל הוצאה

 וצפי לשנה הקרובה  עסקית ואסטרטגיה יעדים .25

ולהרחיב את חוג לקוחותיה,    וההלוואות  הדחויים  הממסריםמעוניינת לבסס את מעמדה בתחום    החברה

כל זאת תוך שימת דגש על הליך תקין של קליטת לקוחות והקפדה לשמירה על איכות הלקוחות איתם  

לפעילות החברה להגדלת תיק הלקוחות המנוהל על ידה, פועלת החברה לקבלת  היא סוחרת. במקביל  

מקורות המימון העומדים לרשותה לצורך    הרחבתקווי אשראי נוספים מתאגידים בנקאיים בישראל ו

 מתן ההלוואות.   יצוין כי החברה פועלת לטובת הרחבת פעילותה בתחום  .פעילותה השוטפת

  כספי ,  העצמי  ההון:  שלה  המימון  מקורות  עלות  שבין  המרווח  על  מבוסס  החברה  של  העסקי  המודל

  שיעור   לבין   האשראי  ספקי   אצל  העמלה   שיעור   שבין  ההפרש,  כןו  ,החוב  אגרותו  מניות  הנפקת מ   מימון 

 . מלקוחותיה החברה ידי  על  הנגבה  העמלה

 :הבאים הנדבכים על בנויה החברה של האסטרטגיה

מרכז מתן שירות יעיל ומהיר ללקוחות בצפון הארץ אזור בו מרוכזים חלק ניכר מקבלני    יצירת •

 הביצוע לבניין הפועלים בארץ. 

  מפה   בשיטת  וכן  שיווקית  פעילות  באמצעות  פוטנציאליים  ומושכים  לקוחות  עם  קשרים  יצירת •

 . לאוזן
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 .לחברה מוצגות  שלהם ההמחאות אשר והמושכים הלקוחות של  קפדני סינון •

 - כוןיס בגורמי דיון .26

 סיכונים מאקרו כלכליים   (א)

מצב בטחוני מדיני ופוליטי קשה מביאים לרוב לירידה בתוצאות    -  מצב ביטחוני מדיני ופוליטי .1

העסקית   בפעילות  מיתון  הפירעון,  וחדלי  הרגל  פושטי  במספר  גידול  המשק,  של  הכלכליות 

 וירידה בחוסנם הפיננסי של הלקוחות.  

ריבית גידול בעלויות    -  סיכון  בשל  ברווחי החברה  לפגוע  עלול  הריבית בשווקים  שינוי שערי 

אז  -מון שלה. הסיכון מקבל ביטוי בפרט כשקיימים ברשות החברה ממ"ד שטרם נפרעו, אוהמי

  בשוק   הריבית  שינויי  אחרי  בקפדנות   עוקבת   החברה  חלה על החברה כל עלות עליית הריבית.

  בהתאם   לספקים ומשולמות   שנגבות  העמלות  שיעור  את  ותתאים  בשוק האשראי   תנאי ושינויי 

 . אלה לשינויים

הרעה מהותית בתנאי המשק מגדילה את החשש לחדלות פירעון    -  מהותית במצב המשקהרעה   .2

 הן של הלקוח והן של המושך ולירידה בפעילות במשק.  

 הפיננסיים  השווקים על והשפעתו הקורונה נגיף   התפשטות .3

 לעיל.  9.1 סעיף ה על החברה ראה לפרטים נוספים אודות השפעת נגיף הקורונ 

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

 נכון  בחברה  הקיימת  האינפורמציה  על  המתבסס,  1968-"חתשכ,  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו

,  בנושא  לה  שנצבר   והידע   העבר  בניסיון  בהתחשב  החברה  של   ואומדנים  הערכות ,  זה  דוח  לפרסום

  אינם  אשר  חיצוניים  ובגורמים  החברה  פועלת  בהם  השווקים  למצב  ביחס  שונות  הערכות

  עשויות   בפועל  והתוצאות  יתממש  אשר  לעיל  האמור  כי  וודאות  כל  אין,  לפיכך.  החברה  בשליטת

 .לעיל  המפורטות מההערכות  מהותי באופן שונות להיות

פעילות החברה תמומן בהמשך, נוסף להון החברה, על ידי מקורות    -  תלות במקורות מימון .4

חיצו הריבית  מימון  סביבת  שברשותה.  המימון  במקורות  תלויה  תהא  החברה  ויכולת  ניים 

הנמוכה במשק מגדילה את אפשרויות החברה לגייס אשראי אטרקטיבי הנדרש לשם הרחבת  

 פעילותה. 

 סיכונים ענפיים  (ב)

רלוונט .1 וכללים  מדיניות  ואימוץ  חקיקה  החברהי שינויי  פעילות  לתחום  הרגולציה    -  ים  שינוי 

ח חוק, תקנות ואף פסיקה, עשוי להגביל את  והחלה על פעולות ניכיון ומתן אשראי, בין אם מכ 

פעילותה של החברה, ו/או אף לפגוע בה כליל, לרבות בכל הנוגע לגובה הריבית אותה היא גובה,  

 פעילותה. קביעת חובות דיווח נוספות, דרישות בטוחה או רישום ומגבלות שונות על תחום 

שוק הממ"ד ומתן האשראי החוץ בנקאי מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה בין    -  תחרות ענפית  .2

מספר לא רב של שחקנים עיקריים אשר פועלים במרכז הארץ ושחקנים קטנים יותר הפועלים  

 בפריסה ארצית. 

יותה במקרה  סיכון גביה מטיל על החברה עלויות בגין הליך הגביה, ואף פוגע ברווח  -גביה  סיכון 

מתודת קבלת לקוח ובחינת ממ"ד  ב  לנקוט  החברה  החליטההחוב הופך חוב אבוד. לשם כך  ש

אודות שינויים, ככל    להתעדכן  החברה  מכוונתסדירה, שמטרתה מזעור של סיכון זה. כמו כן,  

  , שיחולו, באיתנותם הפיננסית של הלקוחות ושל מושכי הממסרים. על אף האמור לעיל, יודגש

רעונם של  י כי דרך הפעולה והצעדים בהם נוקטת החברה בשוטף יבטיח את פ  ,כל ודאותכי אין  

 . ולפיכך היא חשופה באופן תמידי לסחור  מתעתדתהממסרים בהם היא  
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 סיכונים ייחודיים לחברה  (ג)

צופה  -מימון  ומקורות  נזילות  סיכוני .1 נוספים    ,החברה  לגייס מקורות  כיסוי    לצורךכי תידרש 

כל קושי של החברה בהשגת מקורות מימון    התפעול עסקי ו יפגעו בהיקפי    כאמור השוטפים. 

 פעילותה. החברה פועלת לשם גיוון והגדלת מקורות המימון שלה.

ומנכ"ל החברה  מסוימתתלות    לחברה  –   באנשי מפתח  תלות .2 בעל    ,בבעל השליטה  הינו  אשר 

  הפועלים  הגורמים  מרבית  עם  רחבה  והכרות  רב  ניסיון  בעל  וכן,  תניסיון רב שנים בתחום הפעילו

 . ובנייה תשתיות, ביצוע עבודות בתחום

 

ינו בבחינת מידע "צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק ניירות  הלעיל,  זה    בסעיף  המפורט  המידע   כל

  אשר,  ותחזיות  הערכות  על  וכן,  זה  במועד  לחברה  הידוע  המידע  על  המבוסס,  1968  -"חהתשכערך,  

 .  לעיל  זה  בדוח כאמור החברה בשליטת שאינם בגורמים גם, היתר בין, תלויה התממשותן

 

 

 הסיכון על פעילות החברה מידת ההשפעה של גורם 

 בכללותה 

 קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה השפעה

 סיכוני מאקרו 

  X  מצב ביטחוני מדיני ופוליטי 
 X   סיכון ריבית

  X  הרעה מהותית במצב המשק 
  X  התפשטות נגיף הקורונה 

   X תלות במקורות מימון
 סיכונים ענפיים 

מדיניות שינויי חקיקה ואימוץ 
ים לתחום פעילות יוכללים רלוונט

 החברה 

 X  

  X  תחרות ענפית 
   X סיכון גביה

 סיכונים ייחודיים לחברה 

   X סיכוני נזילות ומקורות מימון
  X  מפתח  באיש תלות

 



 
 

 

 ב'רק  פ

 

 דוח הדירקטוריון

 2021בדצמבר   31ליום  על מצב ענייני התאגיד 
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   עסקי החברהדוח הדירקטוריון על מצב  -חלק ב' 
 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 
הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה  "( מתכבדת בזאת, להגיש את דוח  החברהא.נ. שוהם ביזנס בע"מ )"

"( בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  תקופת הדוח)"  2021  בדצמבר   31שהסתיימה ביום  

 "(.תקנות הדוחות)" 1970-התש"ל

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -חלק א' 

 כללי  .1

  חוק)"  1999-ל פי הוראות חוק החברות, תשנ"טכחברה פרטית ע  1993  בינואר  22התאגדה ביום    החברה  .1.1

)החברות השקעות  אמלט  ישאל  השם  תחת  ופעלה  בשנת  1993"(,  בע"מ.  החברה    1998(  הנפיקה 

"( והפכה לחברה  הבורסהלראשונה את ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

 ציבורית כהגדרתה בחוק החברות.

נקיה  השלימה    2013בשנת   .1.2 כשהיא  מעטפת  כחברת  החברה  נמכרה  במסגרתו  נושים  הסדר  החברה 

 ( בע"מ. 2009מנכסים והתחייבויות לידי חברת ארנה קפיטל זירת מסחר )

ל   2014ספטמבר    בחודש .1.3 בחברה  השליטה  ביזנס    חברת   ידי הועברה    ובחודש בע"מ,    גרופ רוביקון 

  מר  זה דוח כשלמועד"(, נידם מרלן: "לידי מר אלי נידם )לה בחברה השליטה הועברה 2015אוקטובר 

 ומנכ"ל החברה. דירקטור השליטה  בעל הינו  נידם

פיננסיים   .1.4 שירותים  מתן  בתחום  בפעילות  הינו  החברה  של  העיקרי  העיסוק  תחום  זה,  דוח  למועד 

 המסחר בממסרים דחויים.  בתחום בפעילותבעיקר   ומתמקדמתן הלוואות,  ו המחאות  ניכיוןבתחומי  

 : עצמי ותזרימי המזומנים שלוההסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו  .2

 :(כספי)מצב   החברה  עסקי במצבלהלן ניתוח עיקרי השינויים שחלו 
 

 

 

 

 לשנה ביחס שינוי 31.12.2020 31.12.2021

 קודמת 

 הערות 

   באלפי ש"ח    באלפי 

 "ח ש

  %-ב

 שוטפים נכסים
661,237 324,224 337,013 104% 

בעיקר   נטו  מגידולנובע  ללקוחות,  וגידול    באשראי 

 במזומנים ושווי מזומנים

 בלתי נכסים

 שוטפים 
37,589 24,551 13,038 53% 

 . ארוך זמן נטו, ללקוחות באשראי מגידול בעיקר נובע

    348,775 698,933 נכסים  סך

 התחייבויות

 31% 78,956 258,816 337,772 שוטפות

מבנק לז"ק  באשראי  מגידול  בעיקר   וגידול   ים נובע 

חלויות שוטפות ב קיטון בניכויבאשראי מאחרים, נטו, 

 של אג"ח. 

 התחייבויות

 שוטפות בלתי
238,085 153 237,932  

 .בתקופת הדוח "חאגהנפקת מ בעיקר נובע

    258,969 575,857 התחייבויות סך

 עצמי הון 
123,076 89,806 33,270 37% 

אופציות   ממימוש  וכן  הדוח   בשנת  רווחנובע בעיקר מ

 . , בניכוי דיבידנד שחולקהחברה למניות
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 : להלן ניתוח עיקרי השינויים שחלו בתוצאות הפעילות של החברה )תמצית דוח רווח והפסד( .2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לשנה ביחס שינוי 31.12.2020 31.12.2021

 קודמת 

 הערות 

  %-ב "ח ש   באלפי ש"ח    באלפי 

 בפעילות החברה.  מגידולנובע  25% 11,836 47,480 59,316 הכנסות מימון 

החברה. כמו כן, הסעיף כולל   בפעילות  מגידול נובע   33% 4,561 13,971 18,532 הוצאות מימון

בעש"ט   ערבות  בגין  תזרימית  שאיננה  הוצאה 

אלפי ש"ח   988  -ו  הדוח  בשנתאלפי ש"ח    1,573)

 (. 2020לשנת 

מימון,   הכנסות 

 נטו

40,784 33,509    

הפסדי ל   הפרשה

 אשראי

בהפרשה   ( 78%) ( 3,063) 3,909 846 מגידול  בעיקר  בניכוי    הספציפיתנובע 

בהפרשה הכללית כתוצאה מעדכון ההנחות   קיטון

הכללית  ההפרשה  שיעור  אומדן  מודל  שבבסיס 

ב התחשבות  והנתונים  תום  תוך  הקורונה  משבר 

המאקרו כלכליים להם עשויה להיות השפעה על  

 הגבייה. 

 מפדיון   רווח

 "חאג מוקדם

 . 2020שנת ב החברה של חוב אגרות מרכישת נובע   1,489 - 

הנהלה  הוצאות 

 וכלליות 

. שירותים מקצועייםנובע בעיקר מגידול בהוצאות   ( 3%) ( 314) 9,412 9,098

כמו כן, הסעיף כולל הוצאה שאיננה תזרימית בגין  

  - הדוח ו  בשנתאלפי ש"ח    584אופציות לעובדים )

 (. 2020אלפי ש"ח לשנת  1,627

 על   מיסים

 ההכנסה 

7,656 5,671 1,985 35%  

  45% 7,178 16,006 23,184 רווח נקי 
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 : .2131.12ליום  נכון"מ תיק אשראי ללקוחות לפי זמני פירעון מחיובא  להלן .2.2

 
 שיעור מצטבר מיתרת התיק  אחוז נפרע מיתרת התיק  ימים לפירעון*

 28% 28% ימים   30עד 

 48% 20% ימים   31-60

 64% 16% ימים   61-90

 79% 15% ימים  91-120

 84% 5% ימים  121-150

 87% 3% ימים  151-180

 94% 7% ימים  181-360

 100% 6% ימים  360 מעל

 

 . החוב  לפירעון החזוי  המועד ועד( 31.12.21) הדוח ממועד   שנותרו הימים מספר  -לפירעון*ימים 

 

והסבר    להלן .2.3 המזומנים  בתזרימי  שחלו  השינויים  עיקרי  של   לגביניתוח  המימון  מקורות  עיקרי 

 :החברה

 

 נזילות ומקורות מימון  .2.4

של    בסך  מזומנים  יתרת  ליתרת  31.12.2021  ליום  נכון"ח  ש   לפיא  99,569לחברה  בהשוואה  זאת   .

העיקריים של    המימון  מקורותהדוח,    למועד.  31.12.2020ליום    נכון  ח" ש  לפיא  6,776מזומנים של  

  של   סחירות  חוב  אגרות  סדרות  שתי  והנפקתאחרים  מ, אשראי  בנקאי  אשראי: הון עצמי,  הינםהחברה  

תיאור עסקי התאגיד,    - פרק א'  ב  20, אודות מימון ואשראי, ר' האמור בסעיף  נוספים. לפרטים  החברה

 .לעיל  זהבדוח 

 

 

31.12.2021 31.12.2020 

 הסברי החברה ליתרות ולשינוים מהותיים

  ש"ח    באלפי 

נטו   שנבעו מזומנים 

( ששימשו  מפעילות 

 שוטפת  (לפעילות

בעיקר    בשנת 35,159 ( 219,146) נובע  אשראי    מגידולהדוח  בתיק 

באשראי שהתקבל מאחרים,    ומגידולללקוחות, נטו  

בתיק אשראי    מקיטוןנובע בעיקר    2020נטו. בשנת  

שהתקבל   באשראי  לקיטון  במקביל  נטו  ללקוחות, 

 מאחרים, נטו.

ששימשו   נטו  מזומנים 

 לפעילות השקעה 

(5 ) (39 )  

שנבעו  נטו  מזומנים 

)ששימשו  מפעילות  

 מימוןלפעילות( 

, גידול אגרות חוב  מהנפקתבעיקר    נובעת הדוח  שנב ( 35,401) 311,944

מבנקים   למניות לז"ק  באשראי  אופציות   ומימוש 

. בשנת  פירעון אג"ח וחלוקת דיבידנד, בניכוי  החברה

אג"ח,    מפירעון ורכישה עצמית שלנובע בעיקר    2020

מבנקבניכוי   באשראי  ומימוש לז"ק    יםגידול 

 .  אופציות למניות החברה
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בפרק    20.1בסעיף  ר' האמור    –  "מבע   לישראל  לאומי  בנק  עם  אשראי  להעמדת  מסגרת  הסכם .2.4.1

וכן    א' לעיל,  זה  לדוח  התאגיד  עסקי  הכספיים  7  בביאורהאמור  תיאור  ליום    לדוחות 

 המצ"ב.   .212031.12

  20.1  בסעיף   האמור'  ר  -   "מבע   לישראל  דיסקונט  בנק   עם   אשראי  להעמדת   מסגרת   הסכם .2.4.2

  ליום  לדוחות הכספיים  7  בביאור , וכן האמור  לעיל  זה   לדוח  התאגיד  עסקי  תיאור   'א  בפרק

 המצ"ב.   .212031.12

שתי סדרות אגרות חוב נוספות  וכן  '(  ד-ו '  ג)סדרות    סחירות  חוב  אגרות  סדרות  שתי  הנפקת  .2.4.3

  סעיף '  ר  – )סדרה ב'( אשר נפרעו במהלך תקופת הדוח-של החברה, אגרות חוב )סדרה א'( ו

 לפרק זה להלן.  16

 התאגיד  עסקי תיאור מתוך עיקריים נתונים .3

 . לעיל זה בדוח, התאגיד עסקי תיאור -' א  בפרק  האמור ראו לפרטים

 קריטיים חשבונאיים אומדנים .4

  - ב'    בפרקהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה,    -'  ג  בחלק'  א  בסעיףראו האמור  ,  לפרטים

 דוח הדירקטוריון, בדוח זה להלן. 

 בתקופת הדוח  עיקרייםאירועים מהותיים  .5

 "מ בע נאוי  אחים קבוצת עם)בהקמה(  משותפת חברה  להקמת מייסדים הסכם על  חתימה 5.1

על הסכם מייסדים    אחים נאוי בע"מ  דיווחה החברה כי חתמה עם חברת קבוצת  2021בדצמבר    20ביום  

אשר תהיה בבעלות שווה של החברה ושל קבוצת אחים נאוי בע"מ    1להקמת חברה משותפת )בהקמה(

 " והבת  ת חבר" ,"הסכם המייסדים)להלן בהתאמה:  במסגרת הסכם המייסדים, סיכמו    ."(נאוי"- " 

במסגרת הסכם המייסדים סיכמו הצדדים כי    . החזקות  )א(הצדדים, בין היתר, על המפורט כדלקמן:  

  2חברים, כאשר    4הבת ימנה    תדירקטוריון חבר  .דירקטוריון)ב(  ;  הבת תהייה שווה  תהחזקתם בחבר 

כמו כן, זהות יו"ר דירקטוריון החברה תקבע על    דירקטורים ימונו מטעם כל צד להסכם המייסדים.

הבת. יצוין כי    תלנאוי תינתן הזכאות לקבוע את זהות המנהל הכללי של חבר   .מנהל כללי)ג(  ידי נאוי;  

במסגרת הסכם המייסדים    .סכם המימוןה  )ד(;   מנהל הכללי של חברת הבתה   על זהותהצדדים סיכמו  

 ( 1):  כדלקמן  סוכם  היתר  בין.  ליישומו של הסכם המימון  הנוגעותבין הצדדים על מספר הוראות    סוכם

דולר )המשקף    8,750,000-לחברה תינתן האפשרות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לממן סכום של עד ל

הבת תידרש    ת( כסכום הראשוני אשר חברהמימוןמסך קו האשראי כהגדרתו בהסכם    25%שיעור של  

 , הצדדיםהבת תמומן על ידי מתן הלוואה שקלית מכל אחד מ  תחבר  (2)להעמיד מכוח הסכם המימון;  

בנוסף, הסכם המייסדים מסדיר, בין היתר, אופן פתרון סכסוך    (3יבית שנתית בשיעור קבוע מראש; )בר

הבת, זכות מצרנות, סודיות ואי תחרות,    תבין החברה לנאוי, זכות סירוב ראשונה בנוגע למניות חבר

  התקשרהאפשרות לו   המימון  מהסכם  הכנסות   חלוקת  אופן,  המימון  להסכם  בנוגע   ראשונה  סירוב  זכות

בדצמבר    20  החברה מיום  לפרטים נוספים ראה דיווח   הסכם המימון.לימון  קבלת מ עם צד שלישי ל

; לפרטים נוספים בדבר ההצהרה על הכוונה לשיתוף הפעולה  (2021-01-182193  תא:)מס' אסמכ   2021

 (. 2021-01-093552)מס' אסמכתא:   2021באוקטובר   5  -ראה דיווח החברה מה

 

 

 

 
1

אולם    נכון למועד דיווח זה החברה הגישה לרשם החברות את טפסי הקמת החברה המשותפת עם חברת קבוצת אחים נאוי בע"מ  
 . מפאת עיכובים טכניים הקמת החברה טרם הושלמה
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 מימון  הסכם על)בהקמה(   נאוי אחים עם  משותפת בת חברה  חתימת 5.2

, דיווחה החברה על עסקה אסטרטגית שבצעה באמצעות חברה הבת המשותפת  2021בדצמבר    20ביום  

הבת התקשרה בהסכם    ת חברשל החברה ושל נאוי, במסגרתו דווח כי לאחר סיום בדיקת נאותות,  

חודשים, על פי אבני דרך שתחלנה    12בתקופה של    ה"בארמיליון דולר    35למתן קו אשראי עד לגובה של  

ומימון אותן עסקאות    ,למימון עסקאות רכישת חשבוניות בעסקאות יבואמיליון דולר ארה"ב,    5בגובה  

ניתן אשר  המימון  סכום  יוחזר  שלאחריהן  קצה(,  )לקוחות  יבואנים  )להלן:   ,עבור  ריבית  בתוספת 

"( וחברת בת אמריקאית  החברה האמריקאית אמריקאית )להלן: " "( עם חברה  עסקאות פקטורינג"

 "(. הסכם המימון"- " וSPVלצורך העסקה )להלן בהתאמה: " SPV-אשר תשמש כ

מיליון דולר ארה"ב,    35קו אשראי שלא יעלה על    SPV-ל   תעמיד הבת    ת. חברמתן קו אשראי 5.2.1

יבית אשר תיפרע כל  ( חודשים, כאשר אשראי זה נושא ר36למשך תקופה של שלושים ושישה )

, הצדדים  כן  כמובעת כל בקשה למשיכת אשראי.    SPVוכן עמלת משיכה בה תישא    ,רבעון קלנדרי

כי   )  SPV-ל   יינתן  האשראיהסכימו  עשר  שנים  מדורג במהלך  הראשונים  12באופן  ( החודשים 

 . להסכם

ללקוחות הקצה    SPV  .מימון לקוחות קצה 5.2.2 כל עסקאות הפקטורינג  ובו רשימה של  דוח  תגיש 

, במסגרתן נקבע, בין היתר, כי סכום  על פי אמות מידה שנקבעו בהסכםלאישור חברת הבת  וזאת  

של   מסך  יחרוג  לא  פקטורינג  עסקת  במסגרת  אחד  קצה  ללקוח  שיינתן  דולר    80,000המימון 

   ארה"ב. 

בוטח  י ,לטובת פעילות עסקאות הפקטורינג  SPVישמש את  . סכום האשראי אשר  ביטוח ובטוחות 5.2.3

מכל אחת   90%בשיעור של   חברת ביטוח אשראי מובילה ומוכרת,שהינה   Euler Hermesעל ידי

העניקה לחברה הבת בטוחות נוספות כנהוג בעסקה מסוג    SPVמעסקאות הפקטורינג. כמו כן,  

 זה.

ראשונה 5.2.4 סירוב  האשראיזכות  קו  מלוא  ניצול  לאחר   .  ,SPV    עסקאות לממן  רשאית  תהיה 

חודשים ממועד השלמתה    36פקטורינג נוספות מגורם צד שלישי, ובמשך תקופת ההסכם )קרי,  

באותם תנאים חדשים    SPVפעילות  זכות סירוב ראשונה לממן את    לחברת הבת העסקה( תהיה  

דולר ארה"ב נוספים )דהיינו, עד לסך  מיליון    35שהתקבלו מצד שלישי וזאת עד סך שלא יעלה על  

 מיליון דולר ארה"ב(.   70כולל של  

המונפק והנפרע של  המניות  מהון    4.6%-הבת תינתן הזכות לרכוש עד ל   תלחבר .הסכם אופציה 5.2.5

האופציות  כאשר    (", בהתאמההאם  חברת"  - ו  "האופציות)"   החברה האמריקאיתשל    חברת האם

. מחיר המימוש יהא  כקבוע בהסכם האופציה  בהדרגה, במועדים שונים ובכמויות שונות   נה בשלת

 . חברת האםש"ח למניה רגילה אחת של  0.01

כמו כן, הסכם המימון כולל שורה של הוראות, כגון סודיות ואי תחרות, שיפוי, צירוף מממן    .כללי 5.2.6

 .בחברת האםחלוקת דיבידנדים על נוסף לחברה הבת, הגבלות 

בספטמבר    1,  2021באוקטובר    5  ,  2021בדצמבר    20  דיווחי החברה מהימיםרטים נוספים ראה  לפ

  . 20212י במא 5 -; וה 2021ביוני  30, 2021

 

 

 

 

 
 ; 078156-01-2021; 109365-01-2021; 075520-01-2021; 083542-01-2021 ; 182193-01-2021 מס' אסמכתאות בהתאמה: 2
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 2020בגין שנת  תשלום מענקים לנושאי משרה בחברה 5.3

אייל    מענקים  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו  2021במרץ    2ביום   מר  הסיכונים,  למנהל 

פרק ד' תקנה    ראה  לפרטים,   הדוח  בשנת  פעילותם  בגין,  הררי  לימור'  הגב,  הכספים  ולמנהלתמנסור,  

 . 2021לדוח התקופתי של החברה לשנת  )ב( 21

מענק בסך של חודש שכר ענק שנתי  בפברואר ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו על מ  28ביום  

הסיכונים, מר אייל מנסור, וכן מענק בסך שלושה חודשי שכר למנהלת הכספים, הגב' לימור    למנהל

 . בגין פעילותם בשנת הדוח, הררי

 דיבידנד   חלוקת 5.4

החליט דירקטוריון החברה, לאחר שבחן את עמידת החברה במבחן הרווח ומבחן    2021במרץ    2ביום  

מיליון ש"ח. להלן פירוט אודות    10יכולת הפירעון, לאשר חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של  

הבחינה שערך דירקטוריון החברה בעת קבלת ההחלטה בקשר עם עמידת החברה במבחני החלוקה  

 ובפרט במבחן יכולת הפירעון:

יתרת עודפים, כהגדרתם    , קיימת לחברה31.12.2020על פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום   .א

ש"ח,    א'  33,589)להלן: "חוק החברות"(, בסכום של    1999-התשנ"ט   -)ב( לחוק החברות 302בסעיף  

וזאת מבלי להביא בחשבון את תוצאותיה העסקיות של החברה לאחר תאריך זה. יתרת העודפים  

 אינה נמוכה מסכום הדיבידנד לחלוקה. 

האמוד .ב החלוקה  את  אישר  החברה  יו"ר  ירקטוריון  ידי  על  לו  שניתנו  הסברים  בסיס  על  רה 

של   החזוי  המזומנים  תזרים  בדבר  החברה  של  הכספים  ומנהלת  החברה  מנכ"ל  הדירקטוריון, 

החברה וכן לאחר שהגיע לכלל מסקנה כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את  

 היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן.

דירקטוריון החברה בחן ואישר כי החברה עומדת במבחני החלוקה )"מבחן הרווח" ו"מבחן יכולת   .ג

 לחוק החברות, לעניין החלוקה האמורה, כמפורט להלן:  302הפירעון"( כהגדרתם בסעיף  

במסגרת מבחן זה נבחנה יתרת העודפים של החברה נכון למועד הדוחות    -ן הרווח  מבח (1

ש"ח, שהינו    א'  33,589אשר הסתכמה, כאמור לעיל, בסך של    31.12.2020הכספיים ליום  

 סכום שאינו נמוך מסכום הדיבידנד לחלוקה. 

לאחר שהדירקטוריון בחן נתונים בדבר מצבה הפיננסי של החברה   -בחן יכולת הפירעון  מ (2

בהתבסס על דוחותיה הכספיים ועל סקירת החברה, ובכלל זה נבחנו נתונים בדבר מצבת 

ל מול התחייבויותיה, ולאחר שהדירקטוריון נתן דעתו על מצבה הפיננסי  נכסי החברה א

של החברה, ולאור העובדה שבחברה לא מתקיימים סימני אזהרה, כהגדרתם בתקנות  

תש"ל  ומיידיים(  תקופתיים  )דוחות  ערך  לב 1970-ניירות  בשים  סביר,  חשש  קיים  לא   ,

החבר  מן  תמנע  האמורה  שהחלוקה  החברה,  של  הכספי  לעמוד  למצב  היכולת  את  ה 

 בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד קיומן. 

להערכת דירקטוריון החברה, רווחי החברה מאפשרים את חלוקת הדיבידנד והחלוקה אינה צפויה   .ד

להשפיע באופן מהותי לרעה על מצבה הכספי של החברה, ובכלל זה על מבנה ההון שלה, מצב נזילותה  

 קיימות.ואמות מידה פיננסיות 

. לפרטים  2021במרץ  25ביום  חל ומועד החלוקה  2021במרץ  16ביום   חלובע ויום האקס והמועד הק .ה

 (. 2021-01-025537)מס' אסמכתא:  2021במרץ  2נוספים ראה דיווח החברה מיום 
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ש"ח.    0.2927393, דיווחה החברה כי סכום הדיבידנד לכל מניה יהא בגובה של  2021במרץ    16ביום  

כמו כן, דיווחה החברה בדבר התאמת מחירי מימוש האופציות של החברה כפי שיהיו לאחר חלוקת  

-2021-01)מס' אסמכתאות:    2021במרץ    16הדיבידנד. לפרטים נוספים ראה דיווחי המחברה מיום  

035922 ;2021-01-035916  .) 

 ת  ושנתי אסיפות  5.5

, התקיימה האסיפה השנתית של החברה, במסגרתה נקבע כמפורט כדלקמן: 2021במרץ    15  ביום .1

לחדש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה; )ב( לאשר מינויו של מר איתן מימון כיו"ר    )א(

לאשר מינויו של    באה; )ג(הדירקטוריון בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית ה

)ד( לאשר    מר אלי נידם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה;  

כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית   כדירקטור בחברה לתקופת  מינויו של מר אור פורטמן 

ומה בתום  הבאה; )ה( לאשר מינויו של מר אברהם ארזוני כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסי

הבאה.   השנתית  )מס'    2021  בפברואר  4  מיום  האסיפה  זימון  ראה  נוספים  לפרטיםהאסיפה 

  2021במרץ    15( וכן את דיווח החברה בדבר תוצאות האסיפה מיום  2021-01-014593:  אסמכתא

 (. 2021-01-033987)מס' אסמכתא: 

החברה  2022בפברואר    28ביום   .2 דירקטוריון  של  ,  שנתית  אסיפה  כינוס  על  היתר,  בין  החליט, 

)ב( ;  לחדש כהונת רואה החשבון המבקר של החברה  )א((  1החברה, במסגרתה יעלו על סדר היום: )

כהונה לתקופת  בחברה  הדירקטוריון  כיו"ר  מימון  איתן  מר  של  מינויו  בתום    לאשר  שסיומה 

כהונה  )ג(;  הבאההאסיפה השנתית   בחברה לתקופת  כדירקטור  נידם  אלי  של מר  מינויו    לאשר 

לאשר מינויו של מר אור פורטמן כדירקטור בחברה    )ד(;   שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה

לאשר מינויו של מר אברהם ארזוני    )ה(;  שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה  לתקופת כהונה

זימון האסיפה צפוי    .יומה בתום האסיפה השנתית הבאהשס  כדירקטור בחברה לתקופת כהונה

 להתפרסם בהתאם להוראות הדין. 

 התווסף בעל עניין בחברה  5.6

להיות בעל עניין    ה החל"(  ארביטראז')להלן: "ארביטראז' ואליו קרן גידור בע"מ    2021ביוני    28ביום  

מניות רגילות של    42,332  ארביטראז' רכשה  2021ביוני    28בחברה מכוח החזקות וזאת מאחר שביום  

מזכויות ההצבעה בחברה. לפרטים נוספים ראה    5.07%- החברה בעקבותיה עלה היקף החזקותיה ל

 (.2021-01-108831)מס' אסמכתא:  2021ביוני   29דיווח החברה מיום 

 הנפקת אגרות חוב )סדרה ג'(  5.7

  במאי  22  מיוםברה  הח  שלפרסמה החברה דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף    2021  בינואר  3ביום   5.7.1

ש"ח    150,000,000, מכוחו הנפיקה החברה, על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ,  2020

"(, בתמורה  '(גאגרות החוב )סדרה  ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )"  1'( בנות  גאגרות חוב )סדרה  

ואינן    3.95%  שלבשיעור    '( נושאות ריבית שנתיתגש"ח )ברוטו(. אגרות החוב )סדרה    150,000,000-ל

 צמודות למדד כלשהו.

  דיווח מיידי  אהר  2021  בינואר  3לפרטים המלאים אודות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום   5.7.2

(, אשר המידע האמור בו מובא לעניין זה על דרך  2021-01-000678)מס' אסמכתא    3.1.2021מיום  

'( לציבור על פי דוח הצעת המדף  ג)סדרה    החוב  אגרות   נפקתההפניה. לפרטים בדבר תוצאות ה

( אשר האמור בו מובא לעניין זה על  2021-01-001719  אסמכתא)מס'    5.1.2021  מיוםדיווח    אהר

 ניה. דרך ההפ 
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ש"ח ע.נ. באמצעות הנפקת אגרות    150,000,000גיוס של    החברה  השלימה    2021בינואר    5ביום   5.7.3

  Baa1.ilחוב )סדרה ג'( והקצתה את אגרות חוב )סדרה ג'(, אשר דורגו על ידי מדרוג בע"מ בדרגת  

 אופק שלילי.  

)סדרה   5.7.4 החוב  )קרן(  גאגרות  לפירעון  ועומדות  כלשהו  למדד  צמודות  אינן    תשלומים  ישה בחמ'( 

  20  בימים, אחד  כל( ג׳ סדרה) החוב אגרות של הכולל  ערכן מקרן 20% של  בשיעור ורציפים  שווים

  הכולל   ערכן  מקרן  20%אחרון בשיעור של    תשלוםו  2023  -  2022בספטמבר, של השנים    20  -ו  במרץ

 . 2024במרץ  20 ביום(, ג׳ סדרה) החוב   אגרות של

׳( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של  גהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה   5.7.5

והינה כפופה למנגנון התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידה בדירוג אגרות החוב )סדרה    3.95%

פיננסיות מסוימות, כמפורט בשטר הנאמנות של אגרות  ג עמידה בהתניות  וכן כתוצאה מאי  ׳(, 

  עשר  בשלושה׳( תשולם  גת על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה  הריבי   החוב.

  -  2021השנים    של,  בדצמבר  20  -ו  בספטמבר  20,  ביוני  20  ,במרץ  20  בימיםרבעוניים,    תשלומים

 . 2024במרץ  20ותשלום ריבית אחרון ביום   2023

, אולם, התחייבה החברה למגבלות שונות,  בבטוחות כלשהן  אגרות החוב )סדרה ג'( אינן מובטחות 5.7.6

יחס הון    -  לשטר הנאמנות  8.1סעיף  כמפורט ב  , אמות מידה פיננסיותעמידה ב)א(   :עיקרןאשר  

מ יפחת  שלא  למאזן  מ 17%- עצמי  יפחת  לא  החברה  של  העצמי  ההון  שיעור  ש"ח  יליון מ   60-,   ,

ך תיק האשראי ללקוחות  מס 5%השיקים המשוכים על ידי ישות משפטית לא יעלה על שיעור של 

ברוטו. כאשר אי עמידה בתנאי אמות מידה אלו לתקופה של שני רבעונים תהווה עילה לפירעון  

חלוקה על  מגבלות  )ב(  בסעיף    ,מידי;  הנאמנות   8.3כמפורט  החברה    -  לשטר  של  העצמי  ההון 

פיים,  , מתקיימים סימני אזהרה בדוחות הכסש"חמיליון    70בעקבות חלוקה לא יפחת מסך של  

  , מהרווח הנקי השנתי  50%קה לא תעלה על  ו, סך החל 18%-יחס הון עצמי למאזן ירד מתחת ל

מעל   יחיד  מושך  של  בהפרה  נמצאת  לא  שטר 5%החברה  של  המהותיים  בתנאים  עמידה  וכן   ,

מבנה,   שינויי  )ג(  החלוקה;  במועד  קיימות    10.1.28בסעיף  כמפורט  הנאמנות  הנאמנות,  לשטר 

- מתחת ללא ירד  החזקה של בעל השליטה  ה  שיעורנקבע כי    ןשליטה במסגרת  מגבלות על שינוי

, כמו כן, ישנה מגבלה על עסקאות  28%-, במקרה בו קיים בעל מניות אחר המחזיק למעלה מ 28%

על    הרימיזוג ורכישה, שלא בתוך הקבוצה, ללא אישור מחזיקי אגרות החוב; )ד( התחייבות לשמ

 רצף דירוג;  

שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה    אה'( רגהמחייבים של אגרות החוב )סדרה  לפרטים המלאים ו 5.7.7

 '( בנוסחו המלא כפי שצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף. ג

)סדרה   5.7.8 החוב  אגרות  למחזיקי  הייעודי  הגילוי  אודות  תקנה  'גלפרטים  עפ"י  כנדרש  (  13)ב()10( 

 )גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה(;   זה לדוח  האמור בפרק ד' אהלתקנות הדוחות, ר

  2021בינואר    11-ו  2021בינואר    5,  2021בינואר    3לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מהימים,   5.7.9

אסמכתא:   )מס'  ההפנייה  בדרך  זה  דוח  במסגרת  ,  021-01-000678,  2021-01-000387המובאים 

2021-01-001719 ,2021-01-004383 .) 

 וב )סדרה ד'( אגרות ח תהנפק 5.8

הודיעה החברה כי היא בוחנת מהלך של הנפקה ורישום למסחר בבורסה    2021בנובמבר    2ביום   5.8.1

"(, של  אגרות חוב )סדרה ד'(, וזאת על פי דוח הצעת  הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "
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)להלן: " ביום  דוח הצעת מדףמדף    2020במאי    21"(, שיתפרסם מכוח תשקיף מדף של החברה 

 "(.  תשקיף המדף )להלן: "

 

ביום   לעיל,  המפורט  בחינת  דירוג  2021בנובמבר    2לצורך  החברה  קיבלה   ,Baa1.il    ,יציב אופק 

ש"ח ערך נקוב, על ידי    100,000,000להנפקת אגרות חוב )סדרה ד'( על ידי החברה בהיקף של עד  

(. 2021-15-162246מס' אסמכתא  (  2.11.2021, לפרטים ראה דיווח של חברת מידרוג מיום  מדרוג

,  '(ד  האגרות חוב )סדרהנפקת    היקף  עדכנה את  מידרוגהחברה ש  דיווחה  2021בנובמבר    23ביום  

 . (169902-01-2021)מס' אסמכתא:  ש"ח 150,000,000סך של עד כך שיעמוד על 

  22  מיוםהחברה    שלפרסמה החברה דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף    2021  בנובמבר  23ביום   5.8.2

בע"מ,  2020  במאי הפועלים  בנק  של  לרישומים  החברה  שם  על  החברה,  הנפיקה  מכוחו   ,

אגרות החוב ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )"   1'( בנות  דש"ח אגרות חוב )סדרה    150,000,000

'( נושאות ריבית שנתית  דש"ח )ברוטו(. אגרות החוב )סדרה    150,000,000-"(, בתמורה ל '(ד)סדרה  

 למדד כלשהו.  צמוד  וואינ  2.90% על יעלהא שלבשיעור 

דיווח    אהר  2021בנובמבר    23לפרטים המלאים אודות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום  

(, אשר המידע האמור בו מובא לעניין זה על דרך  2021-01-100978)מס' אסמכתא    זהמיידי מיום  

 ההפניה. 

ש"ח ע.נ. באמצעות הנפקת אגרות   150,000,000גיוס של  החברההשלימה  2021 בנובמבר  24ביום  5.8.3

לפרטים בדבר  .  '(דחוב )סדרה  ההקצתה את אגרות  החברה    2021בנובמבר    25ביום  '( ו ד חוב )סדרה  

י  דיווח  אהרעל פי דוח הצעת המדף  לציבור  והקצאתם  '(  ד)סדרה    החוב  אגרות  נפקתהתוצאות  

 . (2021-01-171204, 2021-01-171531)מס' אסמכתא:  2021בנובמבר  25מיום  החברה

)סדרה   5.8.4 )קרן(  דאגרות החוב  לפירעון  ועומדות  כלשהו  למדד  צמודות  אינן    תשלומים   בחמישה '( 

,  אחד  כל(  ׳ד   סדרה )  החוב   אגרות   של   הכולל  ערכן  מקרן   16.6667%  של   בשיעור  ורציפים  שווים 

אחרון    תשלוםו  ,2025ביוני    30ביום  ,  2024  –  2023, של השנים  בספטמבר  31-ו  ביוני  30  בימים

   .2025  בדצמבר 31  ביום(, ׳ד סדרה)  החוב אגרות של הכולל ערכן  מקרן  16.6665%בשיעור של 

׳( נושאת ריבית שנתית בשיעור קבוע של  דהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה   5.8.5

והינה כפופה למנגנון התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידה בדירוג אגרות החוב )סדרה    2.90%

פיננסיות מסוימות, כמפורט בשטר הנאמנות של אגרות  ד ׳(, וכן כתוצאה מאי עמידה בהתניות 

)סדרה    החוב. החוב  אגרות  של  מסולקת  הבלתי  הקרן  יתרת  על  תשולם  דהריבית    בתשעה׳( 

  2022בדצמבר, של השנים    31  - ביוני ו  30 –ובימים    2021בדצמבר   31ביום  ,  חצי שנתיים תשלומים

– 2025 . 

התחייבה למגבלות שונות,  החברה  , אולם,  בבטוחות כלשהן  '( אינן מובטחותדאגרות החוב )סדרה   5.8.6

יחס הון    -  לשטר הנאמנות  8.1סעיף  כמפורט ב  , אמות מידה פיננסיותעמידה ב)א(   :עיקרןאשר  

מ יפחת  שלא  למאזן  מ 17%- עצמי  יפחת  לא  החברה  של  העצמי  ההון  שיעור  ש"ח  יליון מ   70-,   ,

מסך תיק האשראי ללקוחות   5%השיקים המשוכים על ידי ישות משפטית לא יעלה על שיעור של 

ברוטו. כאשר אי עמידה בתנאי אמות מידה אלו לתקופה של שני רבעונים תהווה עילה לפירעון  

( חלוקהמידי;  על  מגבלות  בסעיף    ,ב(  הנאמנות   8.3כמפורט  החברה    -  לשטר  של  העצמי  ההון 

, מתקיימים סימני אזהרה בדוחות הכספיים,  ש"חמיליון    80בעקבות חלוקה לא יפחת מסך של  

  , מהרווח הנקי השנתי  50%קה לא תעלה על  ו, סך החל 18%-יחס הון עצמי למאזן ירד מתחת ל

מ של  בהפרה  נמצאת  לא  מעל  החברה  יחיד  שטר 5%ושך  של  המהותיים  בתנאים  עמידה  וכן   ,
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מבנה,   שינויי  )ג(  החלוקה;  במועד  קיימות    10.1.28בסעיף  כמפורט  הנאמנות  הנאמנות,  לשטר 

- מתחת ללא ירד  החזקה של בעל השליטה  ה  שיעורנקבע כי    ןמגבלות על שינוי שליטה במסגרת

, כמו כן, ישנה מגבלה על עסקאות  28%-מ , במקרה בו קיים בעל מניות אחר המחזיק למעלה  28%

על    הרימיזוג ורכישה, שלא בתוך הקבוצה, ללא אישור מחזיקי אגרות החוב; )ד( התחייבות לשמ

 רצף דירוג;  

'( ר' שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  דלפרטים המלאים והמחייבים של אגרות החוב )סדרה   5.8.7

 המדף. ( בנוסחו המלא כפי שצורף כנספח א' לדוח הצעת  ד

)סדרה   5.8.8 החוב  אגרות  למחזיקי  הייעודי  הגילוי  אודות  תקנה  'דלפרטים  עפ"י  כנדרש  (  13)ב()10( 

 )גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב של החברה(;   זה האמור בפרק ד' לדוח  אהרלתקנות הדוחות, 

   '(בסופי של אגרות חוב )סדרה  פדיון 5.9

וגריעתם    30,142,882ביצעה החברה פדיון של    2021בינואר    15ביום   ב'(  ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה 

  החברה  דיווח   ראה  נוספים  לפרטיםממסחר, ובכך פרעה החברה את מלוא אגרות החוב )סדרה ב'(.  

 (. 2021-01-006999: אסמכתא)מס'  2021  בינואר 17 מיום

 פדיון אגרות חוב )סדרה א'(  5.10

חלקי של אגרות החוב )סדרה א'(, במסגרתו פדתה  ביצעה החברה פדיון    2021ביוני    30ביום   5.10.1

ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה א'( וגריעתם ממסחר, ובכך נותר לחברה    24,613,421של  החברה סך  

  לפרטים . 2021בדצמבר    31ביום    24,613,421מועד פדיון אחרון של יתרת אגרות החוב, שהינם  

: אסמכתא)מס'    2021  וליבי  1  מיוםגרות החוב )סדרה א'( ראה דיווח החברה  בדבר פדיון א

110700-01-2021) . 

ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה   24,613,421של  סופי  ביצעה החברה פדיון    2021  בדצמבר  31ביום   5.10.2

  נוספים  לפרטים '(.  א'( וגריעתם ממסחר, ובכך פרעה החברה את מלוא אגרות החוב )סדרה  א

 (. 2022-01-000421:  אסמכתא)מס'  2022 בינואר  2  מיום  ברההח  דיווח ראה

 זניחות  עסקאות נוהל  5.11

נוהל  להאריך את  דירקטוריון החברה    החליט  2022ר  פברוא ב  28המלצת ועדת הביקורת, ביום    לאחר

  ללקוחותעסקאות זניחות ועסקאות לא זניחות ולא חריגות, לפיהן עסקאות ניכיון שיקים/הלוואות  

השליטה או נושא משרה    קשר לבעל  להם  שישחברות בשליטת צדדים שלישיים    םשהינו/או מושכים  

  לחברות  לרבות"ל,  הנ   הענייןבחברה מכוח פעילויות אחרות שלהם עם חברות אחרות שבשליטת בעל  

האמור, תיחשבנה כעסקאות זניחות או עסקאות    העניין  לבעל  קשר  להם  שיש  שלישיים  צדדים  בשליטת

 : הבאים  הפרמטרים  כל שיתקיימו ובלבדלא זניחות ולא חריגות )לפי העניין(  

  תיק מהיקף 2% עד של בשיעור לחברהעל סכום חשיפה  יעלה לא במצטבר  העסקאות כל היקף 5.11.1

  מהיקף   4%-ל  2%  בין   של  ובשיעור,  זניחות  עסקאות  עבור  נתון  רגע  בכל  בחברה   הקיים   האשראי

 ;חריגות ואינן  זניחות שאינן  עסקאות עבור  נתון  רגע בכל בחברה  הקיים האשראי תיק

על ידי ועדת    שיקבעמינימלי    משיעור   יפחת"ל לא  הנ  מהלקוחותהעמלה/הריבית שתיגבה    סכום 5.11.2

העמל  לשיעור  בהתאם  החברה  ודירקטוריון  גובה    הריביותות/הביקורת  שהחברה  הממוצע 

 ; 3מכלל לקוחותיה בשנה קלינדרית אחת, והעסקאות הנ"ל תיעשנה בתנאי שוק 
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העבודה    לתכניתהעסקאות הנ"ל ייעשה בהתאם    במסגרתוניכיון השיקים    בהלוואות  ולהטיפ  5.11.3

 הקבועה של החברה; 

  העסקאותכי    הסיכונים ומנהל    החברה"ל  מנכהביקורת קבעה על סמך חוות דעתו של    וועדת  5.11.4

  ואין   שוק  בתנאי  הן,  החברה  של  הרגיל  העסקים  במהלך  מתבצעות,  החברה  לטובת  הינן"ל  הנ

 ; התחייבויותיה או רכושה, החברה  רווחיות על מהותית  השפעה להם

 ; החברות בחוק  כהגדרתן" חריגות  אות"עסק  מהוות  אינן העסקאות  5.11.5

 נאמן אגרות החוב  אשרור 5.12

כונסה אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, בה הצביעו    2021יולי  ב   18ביום  

על אשרור כהונת הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, האשרור התקבל ברוב קולות. לפרטים נוספים  

( ותוצאות האסיפה  2021-10-112590)מס' אסמכתא:    2021לי  ביו  6ראה זימון האסיפה כפי שדווח ביום  

 . המובאים בדוח זה על דרך ההפניה  (2021-10-118065)מס' אסמכתא:    2021ביולי    18כפי שדווחו ביום  

 של בעל השליטה בחברה  הגב' דניאל נידם, הבתעדכון שכרה של  5.13

אישרה האסיפה הכללית    2021בספטמבר    22  ביום  ,ר ועדת התגמול ודירקטוריון החברהואישלאחר  

בגין    , מר אלי נידםשל בעל השליטה בחברה  ביתו עדכון שכרה של הגב' דניאל נידם,  את    ,של החברה

  27,850תפקידה כמנהלת התפעול ופיקוח על עסקאות בחברה, כך ששכרה החודשי יעמוד על סך של  

לתקופה    2021בספטמבר    1וזאת החל מיום  ש"ח עלות מעביד,    18,350ש"ח עלות מעביד, חלף סך של  

שתנה, ונותר בגובה של עד  ה  לא  הגב' דניאל נידם  תיובהר כי היקף המענק השנתי לו זכאישנים.    3בת  

כאשר לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון השכר  מבוסס על רווחיות החברה,  ,  חודשי שכר  3

 .  המעודכן

נוספים ראה   דיווח  הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה מיום    זימון החברה לאסיפהלפרטים 

 (. 2021-01-080428)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  22החברה מיום 

 השכרת חלק ממשרדי החברה בשכירות משנה לחברה בבעלות בעל השליטה  5.14

החברה    2021באוגוסט    8ביום   התקשרות  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  חברה  אישרו  עם 

ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי אינה  ב בבעלותו של בעל השליטה   על  עסקה, אשר נקבע 

  והשכרה   2021בספטמבר    1הסכם שכירות למשרדי החברה החל מיום  חריגה. עניינה של ההתקשרות ב

בשכירות משנה לחברה בבעלות בעל השליטה  ח המשרדים המושכרים על ידי החברה  משט  10%  של

, התקשרות זו תתבצע במחיר זהה  על פי ההסכם  .( מדמי השכירות10%בחברה, בתמורה לחלק היחסי )

 .  ובתנאים זהים לתנאים בהם החברה שוכרת את משרדיה מצד שלישי לא קשור

 דירקטוריון החברה מימוש אופציות על ידי יו"ר   5.15

כתבי אופציות מסוג   105,000מימש יו"ר דירקטוריון החברה, מר איתן מימון,   2021באוגוסט  23 ביום

 מניות רגילות של החברה.   61,266- , ל5/19' אפ ביזשוהם 

 (.  136824-01-2021: אסמכתא)מס'  2021  באוגוסט 24 מיום החברה  דיווח ראה נוספים  לפרטים

 ל השליטההחזקות בע הגדלת 5.16

כתבי אופציה  כתבי אופציה    703,125במהלך תקופת הדוח, מימש בעל השליטה, סך כולל של   5.16.1

ביוני    1הימים  למניות רגילות של החברה, לפרטים נוספים ראה דיווחי החברה מ   ( 1)סדרה  

;                         2021-01-033970;  2021-01-033985)מס' אסמכתאות:    2021ביוני    15-ו   2021ביוני    14,  2021

2021-01-038422 ;2021-01-038836 .) 
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כתבי  מניות כתבי אופציה    403,125, מימש בעל השליטה, מר אלי נידם,  2021ביוני    14ביום   5.16.2

נוספים ראה דיווחי החברה מיום    ( 1אופציה )סדרה     1למניות רגילות של החברה, לפרטים 

 2021-01-033970; 2021-01-033985 )מס' אסמכתאות: 2021ביוני 

בשער    מניות מחוץ לבורסה  219,924, רכש בעל השליטה, מר אלי נידם,  2021בספטמבר    29  ביום 5.16.3

דיווח החברה מיום    705של   נוספים ראה  )מס'    2021בספטמבר    30אגורות למניה. לפרטים 

 (.2021-01-149292: אסמכתא

  בשער  לבורסה  מחוץ  מניות  61,266,  נידם  אלי  מר,  השליטה  בעל  רכש  ,2021  באוקטובר  14  ביום 5.16.4

)מס'    2021  באוקטובר  17  מיום  החברה  דיווח  ראה   נוספים  לפרטים.  למניה  אגורות   724  של

 (. 2021-01-156309 :אסמכתא

מניות מחוץ לבורסה בשער   261,000, רכש בעל השליטה, מר אלי נידם,  2021בר  נובמב  17ביום   5.16.5

לפרטים  790של   למניה.  מיום    אגורות  החברה  דיווח  ראה  )מס'    2021מבר  נובב   17נוספים 

 (.2021-01-167763אסמכתא: 

ממוצע  בורסה בשער  במניות    31,500, רכש בעל השליטה, מר אלי נידם,  2021בר  דצמב  16ביום    5.16.6

מיום    753של   החברה  דיווח  ראה  נוספים  לפרטים  למניה.  )מס'   2021  בדצמבר  16אגורות 

 (.2021-01-180822אסמכתא: 

ממוצע  בורסה בשער  במניות    5,000, רכש בעל השליטה, מר אלי נידם,  2021בר  דצמב  19ביום   5.16.7

מיום    785של   החברה  דיווח  ראה  נוספים  לפרטים  למניה.  )מס'   2021  בדצמבר  16אגורות 

 (.2021-01-181464אסמכתא: 

מניות מחוץ לבורסה בשער   7,000, רכש בעל השליטה, מר אלי נידם,  2021בר  דצמב  20ביום   5.16.8

  2021  בדצמבר  20אגורות למניה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום    766של  ממוצע  

 (. 2021-01-182016אסמכתא: )מס' 

שירות בנכס פיננסי בסיסי וכן חידוש רישיון החברה למתן אשראי  חידוש רישיון החברה למתן רישיון  5.17

 מורחב 

  אתהמפקח על נותני שירותים פיננסים ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון    האריך   2021בנובמבר    9ביום  

מורחב, בחמש    –רישיון החברה למתן אשראי  את  בסיסי וכן    –רישיון החברה למתן שירות בנכס פיננסי  

בדבר הארכת הרישיונות על  נוספים    לפרטים.  2026בדצמבר    31יהיו בני תוקף עד ליום  כך שאלו  שנים  

לפרק א'    1.11  סעיף  ראהנותני שירותים פיננסים ברשות שוק ההון, ביטחון וחיסכון  ידי המפקח על  

 (.2021-01-164931)מס' אסמכתא:    2021בנובמבר    10  מיום  החברה מידי של    דיווח וכן    לדוח תקופתי זה

 , עדכון שכר דירקטור בלתי תלויהחיצוניים של החברה  דירקטוריםהכהונת    הארכת  –  אסיפה מיוחדת 5.18

אסיפה  2021  דצמברב  20ביום   התקיימה  כדלקמן:   מיוחדת,  כמפורט  נקבע  במסגרתה  החברה,                  של 

גב'  מר אלי ארד ובחברה,    ים המכהנ  יםהחיצוני   ם של הדירקטורי  םוחידוש כהונת  יםלאשר את מינוי   )א(

בחברה לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים בהתאם    יםחיצוני  םצופית נאור, לכהונה כדירקטורי

  םכדירקטורי  םוכן לאשר כי בתמורה לשירות   ם,לחוק החברות החל ממועד סיום כהונת  245לסעיף  

לכל התנאים כמקובל בחברה ביחס לדירקטורים חיצוניים שהינו גמול שנתי וגמול    םזכאי  והייבחברה  

בת הקבועים  לסכומים  בהתאם  בישיבה  והוצאות  השתתפות  גמול  בדבר  )כללים  החברות  קנות 

  1,400–זכאי ל  כל אחד מהדירקטורים החיצוניים יהא  , כאשר לעניין זה2000-לדירקטור חיצוני( תש"ס

ש"ח בגין השתתפות בישיבה פרונטלית, לגמול השתתפות שנתית לפי הגמול ה"קבוע" בתקנות, בהתאם  

לעת,   מעת  שתהא  כפי  החברה,  של  הרלוונטית  של   לדרגה  סך  )כך    10,000ובתוספת  לאחר  שש"ח 
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נכון למועד זימון  א' ש"ח, לפי דרגת החברה   60  -התוספת האמורה, הגמול השנתי האמור יעמוד על  כ

  לעדכן  )ב(;  )מבלי להביא בחשבון הצמדה למדד((  האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה 

אור פורטמן כך שיהא זהה לשכר המשולם    שכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המכהן בחברה מר   את

בחברה. החיצונים  מיום    לדירקטורים  האסיפה  זימון  ראה  נוספים  )מס'    2021  בנובמבר  14לפרטים 

)מס'    2021בדצמבר    20מיום  ( וכן את דיווח החברה בדבר תוצאות האסיפה  2021-01-166461  אסמכתא:

 .( 2021-01-111907אסמכתא: 

 הסיכונים של החברה מנהל ל  תאוהלוו  5.19

החברה מתן הלוואת גישור לנושא משרה בחברה בסך    דירקטוריון שר  י, א 2021בינואר    7  ביום 5.19.1

,  בחברה  משרה  נושא  עם  זניחה  עסקה  הינה  זו  עסקה  כי  הוחלט  כאשרש"ח,    247,424של  

נושאת ריבית המוכרת    ההלוואה.  לעיל  5.11  בסעיף  כמפורט  זניחות  עסקאות  לנוהל  בהתאם

  נושאזכאי    יהיהתיפרע מתוך כספי הבונוס להם  ועל ידי רשויות המס, כמתן הלוואה לעובד  

 . 2020המשרה לאחר פרסום הדוח התקופתי של החברה לשנת  

 של  בסך  בחברה  משרה  לנושא  הלוואה  מתן  אישר  החברה  דירקטוריון  2021  בפברואר  8  ביום 5.19.2

  רשויות   ידי   על  המוכרת   בריבית,  שווים  חודשיים  תשלומים  2-  ב  תיפרע  אשר "ח,  ש  אלפי  112

  משרה   נושא   עם  זניחה  עסקה  הינה   זו  עסקה  כי   הוחלט  כאשר,  לעובד  הלוואה   כמתן,  המס

 . לעיל 5.11  בסעיף כמפורט זניחות  עסקאות  לנוהל  בהתאם, בחברה

להעמדת    2021ביולי    7ביום   5.19.3 חריגה  עסקה  אישרו  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת 

נושא משרה בחברה,   של החברה שהינו  למנהל הסיכונים    , ש"ח  910,000  בסך שלההלוואה 

)ט( לפקודת מס הכנסה  3)שיעור הריבית לעניין סעיף    3.26%ריבית שנתית בשיעור של    הנושאת

יובהר כי     ."(ההלוואה" )להלן:  2021בספטמבר    30ביום  עון  ותעמוד לפיר(  2021לשנת המס  

למנהל הסיכונים לעומת עסקאות בתנאי שוק של שניתנה  מפאת תקופת העסקה, סך ההטבה  

 20,000  -סך של כבהחברה )לעומת לקוחות שאינם נושאי משרה או עובדי החברה( נאמדת  

ש"ח. כן יובהר כי מנהל הסיכונים המחה לטובת החברה כל תמורה שתתקבל ממימוש ו/או  

עובדים    04/19ז אפ  כתבי האופציה הלא רשומים מסוג שוהם בי  500,000-מכירת כל או חלק  מ

   ריבית.קרן ו אשר בבעלותו, וזאת עד לפירעון ההלוואה במלואה 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה נימקו את החלטתם בכך שעסקינן בנושא משרה חשוב  

משמעותי   בהיקף  אינם  ההטבה  ותנאי  מועד  קצרת  הינה  ההלוואה  כאשר  לחברה,  מאוד 

 לחברה. 

האופצי כתבי  במימוש  עיכוב  נושא  בשל  של  בבעלותו  אשר  סחירות  הלא  החברה  למניות  ה 

פרע נושא המשרה סך    2021באוקטובר    4המשרה, ההלוואה כאמור לא נפרעה במועדה. ביום  

כי    2021בנובמבר    9וביום  ש"ח    400,000של   החברה  דירקטוריון  קרן  פירעון  אישר  יתרת 

 - בסך של כ  האמורה נאמד סך ההטבה הצפויה מהדחיה ה  .2022במרץ    30ליום    ידחהההלוואה  

 ש"ח.  22,000

כתבי אופציה מסוג שוהם ביז אפ    375,002מימש מר מנסור    2021בספטמבר    14יצוין כי ביום  

מניות רגילות של החברה, במחיר    219,924עובדים, כאשר מכוח מימוש זה הוקצו לו    04/09

קן של החברה מיום  אגורות לכל כתב אופציה. לפרטים נוספים ראה דיווח מת  301מימוש של  

 (. 2021-01-149289)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  30
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מניות   219,924מר מנסור מכר לבעל השליטה, מר אלי נידם,  2021בספטמבר   30ביום כמו כן, 

אגורות לכל מניה. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום    705רגילות של החברה במחיר של  

 (. 2021-01-149292)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  30

החברה עסקה חריגה עם מר אייל מנסור, שהינה מתן הלוואה  אישרה  ,  2022בינואר    11ביום   5.19.4

מועד פירעון ההלוואה יהא אחד  אשר    3.2%ש"ח בריבית שנתית בשיעור    330,000על סך של  

)א( המועד שבו מר מנסור יקל מענק שנתי בגין תרומת  ב( );  2021ו לחברה בשנת  מהבאים: 

  ענק שנתי בגין תרומתו לחברה בשנת המועד שבו החברה תקבע שמחר מנסור אינו זכאי למ

בגין תרומתו    למענק, החברה קבעה שמר מנסור זכאי  לעיל  5.3בסעיף  כמפורט  . יודגש כי  2021

 .  2021לחברה בשנת 

 . אלפי ש"ח  635של    בהיקף  ותהלוואסך כולל של , למנהל הסיכונים  הדוחיובהר כי נכון למועד   5.19.5

 חשיפה לסיכוני שוק ודרך ניהולם .6
מתן הלוואות,  ו  המחאות  ניכיון תחום העיסוק העיקרי של החברה הינו מתן שירותים פיננסיים בתחומי  

 המסחר בממסרים דחויים. בתחום בפעילותבעיקר  ומתמקד

 בחברה  הסיכונים   ניהול על יהאחרא .6.1

מר אלי נידם, מנכ"ל ודירקטור החברה, וכן בעל השליטה בחברה, הוא האחראי על ניהול סיכוני השוק  

נידם, ראו   של החברה והוא פועל תחת פיקוח דירקטוריון החברה. לפרטים נוספים אודות מר אלי 

 לפרק ד' לדוח תקופתי זה להלן.  26תקנה 

 השוק  סיכוני תיאור .6.2

להם חשופה החברה, ר' האמור  קשורים לפעילות החברה אשר  ההעיקריים  לפרטים אודות סיכוני שוק  

לדוחות הכספיים    3ביאור  ו  דוח תקופתי זהב',  א  פרקל  26  -ו  9פים  בעדכון לתיאור עסקי התאגיד בסעי

 . המצורפים לדוח תקופתי זה  2021בדצמבר  31של החברה ליום 

 הפיקוח על מדיניות הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה .6.3

דירקטוריון החברה בחשיפות    מתעדכןבדוחותיה הכספיים של החברה,    ניםהדיוכל אחד מ במסגרת  

באשר לביצוע פעולות נדרשות נעשות על ידי  בנדון  ת  ח סיכוני השוק. החלטוומכ   , בין היתר,של החברה

 .  המנכ"ל בשיתוף עם יו"ר דירקטוריון החברה

לרבעון אחת  השפעתן  לפחות  את  ובוחנת  לעיל  כמפורט  החברה  של  בחשיפות  האשראי  ועדת  דנה   ,

 .העתידית ואת הצורך לבצע הגנות ככל הנדרש

לפרק א' לדוח תקופתי זה וכן ביאור    13.6-ו  10.5סעיפים  לפירוט בדבר ניהול החברה את סיכוניה ראה  

 המצורפים לדוח תקופתי זה.  2021בדצמבר   31לדוחות הכספיים של החברה ליום  3

יו"ר  מונה את  כמו כן, ועדת האשראי  ,  החברה  מנכ"ללקבוצה ועדת אשראי פנימית אשר בראשה עומד  

לכל הפחות, פעם ברבעון  באופן קבוע  ועדת האשראי מתכנסת    מנהל הסיכונים.וכן את  הדירקטוריון  

 .החברהתיקי האשראי של לקוחות וחייבים ספציפיים של לטובת ביצוע ביקורת בדבר  

החברה על  מנכ"ל  אמון  נידם,  אלי  מר  השוק,  סיכוני  האשראי  ו  ניהול  החברהסיכוני  מדיניות  של   .

רתן רשאי לפעול מנכ"ל החברה לצורך  האשראי של החברה קובעת את המגבלות הכמותיות במסג

ר של  והתמודדות עם חשיפות האשראי של החברה. פעולות החורגות מהמגבלות כאמור, טעונות איש

 ה.ר דירקטוריון החב

ות  התנהלות הלקוח   אתבאופן שוטף    בוחנת  חברה הלפרק א' לדוח תקופתי זה,    10.5כמפורט בסעיף  

 .הםבמסגרת עסקי  שלה

 דוח בסיסי הצמדה  .6.4
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 .לבסיס הצמדה כלשהו צמודיםנכסי החברה והתחייבויותיה אינם   2021בדצמבר  31ום  לי 

 

 

 

 

 

 מבחני רגישות  .6.5

 רגישות לשינויים בשערי הריבית להערכת החברה  .6.5.1

ש ישראל  ככל  העלבנק  על  עשוי איחליט  האמור  אזי  הריבית  לא  חשיפה  לחברה  צר  ילי   ת 

. החברה מעריכה כי חשיפה מסוג  נפרעוטרם ש םיי הדחו יםביחס לעסקאות הממסר מהותית

ה  עבור  מהותית  אינה  בה  חברזה  שעסקינן  מועד  מכיוון  קצר  חודשים)מח"מ  (. כשלושה 

לפרטים בדבר מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים הקשורים לפעילותה של החברה  

תקופתי  המצורפים לדוח    2021בדצמבר    31ליום    לדוחות הכספיים של החברה  3ראו ביאור  

 .זה

 רגישות לשינויים בשערי חליפין  .6.5.2

החברה אינה חשופה מהותית לשינויים בשערי החליפין שכן הרוב המוחלט    נכון למועד הדוח

 של פעילותה מתקיים בישראל.

 עדכון בדבר חשיפה לסיכוני מערכות עיבוד מידע, מחשוב וסייבר .6.6

איומי הסייבר, הן מבחינת היקפם, הן מבחינת  במהלך השנים האחרונות חל גידול משמעותי בעוצמת  

גורמי האיום והן בהיבטי תחכום וזמניות כלי התקיפה, כאשר מגמה זו צפויה להימשך גם בעתיד. 

"אירוע סייבר" משמעו אירוע אשר במהלכו מתבצעת תקיפת מערכות מחשוב ו/או מערכות ותשתיות  

  - נימי( לחברה שבכוונתו להסב נזק לחברה )נזק  משובצות מחשב על ידי, או מטעם, גורם )חיצוני או פ

תוצאה בלתי רצויה, לרבות שיבוש, הפרעה, השבתה של פעילות, גניבת נכס, איסוף מודיעין ופגיעה  

במוניטין, אמון הציבור( התרחשותו של אירוע סייבר עלולה לגרום לחברה נזק כאמור לעיל, ובין היתר  

 לפגוע בתוצאותיה העסקיות. 

 השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה  עדכון בדבר .6.7

 לפרק א' לדוח תקופתי זה.  9.1לפרטים בדבר השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה ראה סעיף 

 אישור הדוחות כספיים  .7

  4ם וועדת המאזן של החברה הנעל בקרת העל של הדוחות הכספיים  יםבחברה אשר מופקד ניםהאורג  .7.1

חברי  וכן   של  והידע  ניסיונם  השכלתם,  הכשרתם,  בדבר  לפירוט  החברה.  המאזן  דירקטוריון  ועדת 

 בפרק ד' "פרטים נוספים" בדוח התקופתי.  26ר' האמור בתקנה  הדירקטוריוןו

, מועברת  החברה  דירקטוריוןוועדת המאזן ו  במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי .7.2

הדירקטוריון, מספר ימים לפני מועד הישיבה  וועדת המאזן וחברי  טיוטת הדוחות לעיונם של חברי  

 הקבועה לאישור הדוחות.

 

 

 
בעקבות העובדה שהחברה אינה עונה עוד על הגדרת   2022בפברואר  6ביום יצוין כי ועדת המאזן מונתה על ידי דירקטוריון החברה  4

 . תאגיד קטן כהגדרתו בתקנות הדוחות
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מנהלת הכספים של החברה באופן   תסוקר ,בה נדונים הדוחות הכספיים   וועדת המאזןבמהלך ישיבת  .7.3

של   המזומנים  ותזרימי  הכספי  המצב  הכספיות,  התוצאות  הכספיים,  הדוחות  עיקרי  את  מפורט 

מהותיים   בסעיפים  ולשינויים  להרכבים  פירוטים  מתן  וכן  אנליטי  ניתוח  כוללת  זו  הצגה  החברה. 

ערכות ואומדנים ששימשו  והשוואה לתקופות קודמות. כמו כן, במהלך הישיבה מתקיים דיון בנושא ה 

הדוחות   עריכת  עם  בשלמות  ובקשר  דיון  מתקיים  הכספי.  בדיווח  הקשורות  הפנימיות  הבקרות 

שיושם   החשבונאי  והטיפול  שאומצה  החשבונאית  במדיניות  הכספיים,  בדוחות  הגילוי  ונאותות 

ון החברה  , לאחר הסקירה האמורה, ועדת המאזן המליצה לדירקטוריבעניינים המהותיים של החברה

 .  לאשר את הדוחות הכספיים של החברה

סוקרים מנכ"ל החברה ומנהלת הכספים    ,במהלך ישיבת הדירקטוריון בה נדונים הדוחות הכספיים .7.4

של החברה באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים, התוצאות הכספיות, המצב הכספי ותזרימי  

ן מתן פירוטים להרכבים ולשינויים בסעיפים  המזומנים של החברה. הצגה זו כוללת ניתוח אנליטי וכ

מהותיים והשוואה לתקופות קודמות. כמו כן, במהלך הישיבה מתקיים דיון בנושא הערכות ואומדנים  

הדוחות   עריכת  עם  בקשר  דיון  וששימשו  מתקיים  הכספי.  בדיווח  הקשורות  הפנימיות  הבקרות 

החש במדיניות  הכספיים,  בדוחות  הגילוי  ונאותות  החשבונאי  בשלמות  והטיפול  שאומצה  בונאית 

 שיושם בעניינים המהותיים של החברה.  

של   .7.5 הכספיים  בדוחות  דנה  החברה  של  המאזן  מיום  ועדת  בישיבתה    2024בפברואר    24החברה 

צופית נאור )דח"צ(, מר אור  ב'  גה, בה נכחו חברי הועדה: מר אלי ארד )דח"צ(,  Zoom-באמצעות ה

 מנהלת הכספים של החברה ורואי החשבון המבקרים של החברה.פורטמן )דב"ת( וכן נכחו 

בישיבת .7.6 בדוחות הכספיים  דן  נכחו חברי הדירקטוריון    , 2022  בפברואר  28מיום  ו  הדירקטוריון  בה 

"צ(, מר  דחהבאים: מר איתן מימון יו"ר הדירקטוריון, מר אלי נידם מנכ"ל ודירקטור, מר אלי ארד )

  הכספים  מנהלת , וכן נכחו  ()דירקטור  אברהם ארזוניומר    "צ(דח)  נאור   צופית'  הגב,  "ת(דב)  פורטמן אור  

 רואי החשבון המבקרים של החברה. ו  החברה של

 היבטי ממשל תאגידי  –חלק ב'  

 החשבון המבקר של התאגיד  רואהפרטים בדבר  .8

כהונתו של משרד רואי החשבון עמית    הארכת  אתהאסיפה הכללית של החברה    אישרה  2021  מרץב  14ביום  

  14כרואה החשבון המבקר של החברה לשנה נוספת. )לפרטים נוספים, ראו דיווח החברה מיום    PKFחלפון  

רך את ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים של  ומשרד זה ע  (.2021-01-033987, מס' אסמכתא  2021  במרץ

 . החברה של הרבעוניים  דוחותיהסקירת   כולל, ואילך  2014 משנתהחברה 

נ  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  של  הטרחה  החברה  י שכר  דירקטוריון  ידי  על  ואושר    28ביום  דון 

דירקטוריון החברה קבע ואישר, כי שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון המבקר הינו    .2022  בפברואר

 סביר ומקובל בשוק בהתאם לאופי החברה והיקף פעילותה. 

ולם לרואי החשבון המבקרים של החברה, בגין שירותי ביקורת, שירותים הקשורים לביקורת  שש  השכר

ששולם לרואי החשבון המבקרים    אלפי ש"ח לשנה. השכר  130הינו    2020- ו  2021במהלך השנים  שירותי מס  ו

 אלפי ש"ח.   30הינו  2020)תשקיף מדף( בשנת  שירותים אחריםבגין של החברה 
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 תרומות  מתן בנושא החברה מדיניות .9

עדכן    2019  באוגוסט  13וביום  , החליט דירקטוריון החברה על אימוץ מדיניות תרומות  2017במרץ    8ביום  

  לעמותותשל החברה   מהרווח השנתי הנקי  1%בהיקף של עד    ותאותה כמפורט להלן: החברה תעניק תרומ

  בעזרה   העוסקות   נוספות  רשומות  לעמותות   וכן כרון יעקב  ילסטודנטים תושבי ז   בעזרה   העוסקות   רשומות

 .  ש"חאלפי  61 -כ הדוח תרמה החברה סך של   בתקופת. לנזקקים

 דיווח על הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .10

ביום  12)א()92בהתאם להוראות סעיף   כי המספר    27.2.2014( לחוק החברות,  דירקטוריון החברה,  קבע 

מכהנים בחברה    בפועל)אחד(.    1המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בחברה יהיה  

 . מימון תןואי  פורטמן אור, ארד אלי הדירקטוריםדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית,  3

ר'   והפיננסית,    - ד'    בפרק  26תקנה  ב  האמורלפרטים, אודות הדירקטורים בעלי המומחיות החשבונאית 

 פרטים נוספים, בדוח זה להלן.  

 דיווח על דירקטורים בלתי תלויים .11

)ה( לחוק החברות בדבר שיעור הדירקטורים    219החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה הקבועה בסעיף  

, וכן  ארד  ואלינאור    צופית , ה"ה  חיצוניים  דירקטורים  שנידוח זה, בחברה מכהנים    למועד .  יםהבלתי תלוי

 .פורטמן אור , מר ידירקטור בלתי תלו

 :פרטי מבקר הפנים .12

 : שם המבקר .12.1

 מר דורון כהן, רואה חשבון, הנותן שירותים מקצועיים באמצעות משרד פאהן קנה ושות'.

 :תאריך תחילת כהונה .12.2

 . 2008  במאי 28

 :  כישורי המבקר .12.3

מר דורון כהן מונה לתפקיד המבקר הפנימי של החברה לאור מעורבותו הגבוהה הלכה למעשה בביצוע  

 ביקורת פנים של החברה. 

ר הפנים אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה, אינו קרוב של אחד  למיטב ידיעת החברה, מבק

מאלה וכן אינו רואה החשבון המבקר או מי מטעמו. כמו כן, מבקר הפנים אינו ממלא בתאגיד תפקיד  

נוסף על הביקורת הפנימית ולמיטב ידיעת התאגיד, לא ממלא מחוץ לתאגיד תפקיד היוצר או עלול ליצור  

 ינים עם תפקודו כמבקר הפנים של התאגיד. ניגוד עני

 : דרך המינוי .12.4

 מונה רו"ח דורון כהן לכהן כמבקר הפנימי של החברה.   2008במאי   28ביום 

 :הממונה הארגוני על המבקר  .12.5

 כממונה ארגוני על המבקר נקבע יו"ר דירקטוריון החברה.

 :תכנית הביקורת .12.6

מיום    וועדת  בישיבת ועדת    2022בפברואר    24הביקורת  וחברי  הפנים  מבקר  עם  החברה  הנהלת  דנה 

תוכנית עבודה ומסגרת תקציב עבור    נקבעה   וכןאשר ערך מבקר הפנים,    ביקורת  דוחות   בשניהביקורת  

 . 2023  -  2022ים מבקר הפנים לשנ 

 : היקף העסקה .1.1

 .  חש"  אלפי 44 -לכביקורת בתמורה   שעות 200  -כ םעל ידי מבקר הפני ו בתקופת הדוח בוצע

 : עריכת הביקורת .12.7
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בנושא   שני  הפנים  מבקר  ערך  הדוח  בשנת הפרטיות  -ים  דוחות  על  והגנה  וכח אדם    נידונו   אשר,  שכר 

 . 2022בפברואר  24 מיום הביקורת  וועדת בישיבת

 : גישה למידע .12.8

ככלל, עפ"י הנהלים הקיימים בחברה, כל המסמכים והמידע אשר יתבקשו על ידי המבקר הפנימי ימסרו  

, ובכלל  1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  9למבקר הפנימי תינתן גישה חופשית כאמור בסעיף  לו.  

 זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות נתונים כספיים.

 : דין וחשבון המבקר הפנימי .12.9

,  לחברה  מהותיים  ממצאים   העלתה  לא  הביקורת.  לעיל  כאמור,  ותדוח   שניהפנים    מבקר  הגיש   2021  בשנת

 . המבקר המלצות והתקבלו

 : הערכת פעילות המבקר .12.10

לשנת    התקיים  2022  בפברואר  28  ביום הפנים  מבקר  של  תפקידו  הערכת  בדבר  להערכת  2021דיון   .

 דורון כהן הינו בעל ניסיון רב בתחום הביקורת הפנימית בחברות ציבוריות.  דירקטוריון החברה, רו"ח

 הקלות לתאגיד קטן .13

דוחות  )חדלה מלעמוד בהגדרת "תאגיד קטן" בהתאם לתקנות ניירות ערך  החברה    2022בינואר    1  ביום

 . 1970-, תש"ל  (תקופתיים ומיידיים

, תמשיך החברה ליישם את ההקלות אותן  לתקנות הדוחות  ( ג)ה5מבלי לגרוע מהאמור, ובהתאם לתקנה  

מיום   החברה  בדיווח  כמפורט  החברה  דירקטוריון  אסמכתא )  2014בפברואר,    27אימץ  -2014-01  מס' 

 .2022בספטמבר,  30עד וכולל הדוחות הרבעוניים של החברה ליום ( 001554

ההקלות ל"תאגיד    מרבית את    לאמץ  החברה   דירקטוריון  אישר,  2014בפברואר    27ישיבתו מיום  במסגרת  

ההקלות   לפיהן.  לדווח  ולהתחיל  לחברה,  רלבנטיות  שתהיינה  או  שהינן,  ככל  בתקנות,  הנכללות  קטן", 

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית     (1):האמורות, שבחרה החברה לאמץ וליישם כאמור, הינן

תיות בקשר עם צירוף הערכת שווי  המהו  ף( העלאת ס2ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )

)תוך הותרת סף   40%  -העלאת סף צירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל( 3; )20% -ל

 (; 20%הצירוף לדוחות כספיים שנתיים מעל 

יובהר כי במהלך התקופה לגביה התקיימו התנאים להיות החברה "תאגיד קטן" בחר דירקטוריון החברה  

אסמכתא:  )  2017באוגוסט    30ביום   קטן(  2017-01-08790מס'  ל"תאגיד  ההקלות  את  לאמץ  "  שלא 

לתקנות הדוחות והחברה דיווחה במתכונת רבעונית. בהתאם לכך, לא חל שינוי  (  5)ד5המפורטת בתקנה  

  )מס' אסמכתא:  2022בפברואר    6לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום    .במתכונת הדיווח של החברה 

2022-01-013833 .) 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי .14

ג' לתקנות  5"תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  ל  מאמצת את ההקלה הניתנתהדוח, החברה    למועד

.  לעיל  כאמור,  בכל הנוגע לגילוי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  הדוחות

אף בכל  תידרש ליתן גילוי  החברה    31.12.2022יום  של החברה ל   תקופתיאולם, כמפורט לעיל, החל מהדוח ה

 . הנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 תכנית אכיפה פנימית  .15

  מינה, ובהתאם דירקטוריון החברה  למועד הדוח החברה נערכת לאימוץ וליישום תוכנית האכיפה הפנימית

הת החברה.  מטעם  פנימית  אכיפה  על  כממונה  הררי  לימור  הגב'  בהיקף    ת נערככנית  ואת  בהתחשבות 

 . ההפעילות ומבנה כ"א של החברה, בסיוע היועצים המשפטיים של החברה וחברי ההנהל
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 ('ד-ו' גא', ב', גיוס חוב מהציבור באמצעות אגרות חוב )סדרות  –התחייבות  תעודות .16

  במאי   17תשקיף המדף של החברה מיום    מכוחפרסמה החברה דוח הצעת מדף    2019באפריל    7ביום   .16.1

  במאי  16  ליום  עד  ערך  ניירות   רשות  סגל   ידי  על   הוארכה   ופי   על   הערך  ניירות  להצעת)שהתקופה    2017

"( מכוחו הנפיקה החברה, על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ,  המדף  תשקיף( )"20205

אגרות החוב ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )"   1ש"ח אגרות חוב )סדרה א'( בנות    100,000,000

ת  ש"ח )ברוטו(. אגרות החוב )סדרה א'( נושאות ריבית שנתי   100,000,000-"(, בתמורה ל )סדרה א'( 

 ואינן צמודות למדד כלשהו.  4.6%בשיעור של 

ר' דיווח מיידי    2019באפריל    7לפרטים המלאים אודות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום   .16.2

(, אשר המידע האמור בו מובא לעניין זה על דרך  2019-01-032034)מס' אסמכתא    7/4/2019מיום  

הצעת המדף של אגרות החוב )סדרה א'(    ההפניה. לפרטים בדבר תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח

 , אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפניה.6( 032478-01-2019)  8/4/2019ר' דיווח מיידי מיום 

לפרטים המלאים והמחייבים של אגרות החוב )סדרה א'( ר' שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(   .16.3

 ף. לדוח הצעת המד נספח א'בנוסחו המלא כפי שצורף כ

מכוח תשקיף המדף מכוחו הנפיקה    נוסףפרסמה החברה דוח הצעת מדף    2019  בספטמבר  11ביום   .16.4

'(  בש"ח אגרות חוב )סדרה  100,000,000החברה, על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ, 

ש"ח   100,000,000-"(, בתמורה ל'(באגרות החוב )סדרה ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )" 1בנות 

)סדרה   החוב  אגרות  בשיעוב)ברוטו(.  שנתית  ריבית  נושאות  למדד    2.95%  שלר  '(  צמודות  ואינן 

 כלשהו. 

  ר' דיווח מיידי  2019  בספטמבר   11לפרטים המלאים אודות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום   .16.5

(, אשר המידע האמור בו מובא לעניין זה על דרך  2019-01-079455)מס' אסמכתא    11.09.2019מיום  

'( לציבור על פי דוח הצעת המדף ר'  ב)סדרה    החוב  אגרות   נפקתההפניה. לפרטים בדבר תוצאות ה

( אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך  2019-01-079941  אסמכתא)מס'    12.09.2019  מיוםדיווח  

 ההפניה. 

'( ר' שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(  בלפרטים המלאים והמחייבים של אגרות החוב )סדרה   .16.6

 לדוח הצעת המדף.  נספח א'בנוסחו המלא כפי שצורף כ

  במאי 22 מיוםהחברה   של פרסמה החברה דוח הצעת מדף מכוח תשקיף המדף  2021  בינואר 3ביום  .16.7

ש"ח   150,000,000החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ, מכוחו הנפיקה החברה, על שם  , 2020

"(, בתמורה  '(גאגרות החוב )סדרה  ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )"   1'( בנות  גאגרות חוב )סדרה  

ואינן    3.95%  של'( נושאות ריבית שנתית בשיעור גש"ח )ברוטו(. אגרות החוב )סדרה  150,000,000-ל

 צמודות למדד כלשהו.

 

 
פרסמה החברה הודעה לפיה רשות ניירות ערך הודיעה לחברה כי החליטה להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך על פי    2019במאי    12  ביום  5

 (.2019-01-040347)מס' אסמכתא  12/05/2019מיום   מיידי. לפרטים נוספים ר' דיווח  2020במאי  16תשקיף המדף של החברה עד ליום 
 (.032844-01-2019)מס' אסמכתא  10/4/2019( ומיום 032493-01-2019)מס' אסמכתא  8/4/2019תקנים מיום לרבות דיווחים מידיים מ  6
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ר' דיווח מיידי מיום    2021  בינואר  3המלאים אודות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום  לפרטים   .16.8

(, אשר המידע האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפניה.  2021-01-000678)מס' אסמכתא   3.1.2021

  מיום'( לציבור על פי דוח הצעת המדף ר' דיווח ג)סדרה  החוב אגרות נפקתלפרטים בדבר תוצאות ה 

 ( אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך ההפניה. 2021-01-001719 אסמכתא)מס'  5.1.2021

'(  ג'( ר' שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  גלפרטים המלאים והמחייבים של אגרות החוב )סדרה   .16.9

 לדוח הצעת המדף.  נספח א'בנוסחו המלא כפי שצורף כ

  22  מיוםהחברה    של מכוח תשקיף המדף  פרסמה החברה דוח הצעת מדף    2021  ר נובמבב   23ביום   .16.10

  150,000,000, מכוחו הנפיקה החברה, על שם החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ,  2020  במאי

"(,  '(גאגרות החוב )סדרה  ש"ח ע.נ. כל אחת רשומות על שם )"  1'( בנות  גש"ח אגרות חוב )סדרה  

ל )סדרה    150,000,000-בתמורה  אגרות החוב  )ברוטו(.  בשיעור  גש"ח  שנתית  ריבית  נושאות    של '( 

 ואינן צמודות למדד כלשהו.   2.90%

ר' דיווח מיידי    2021  רנובמבב  23לפרטים המלאים אודות דוח הצעת המדף שפרסמה החברה ביום   .16.11

האמור בו מובא לעניין זה על דרך    (, אשר המידע2021-01-169902)מס' אסמכתא    23.11.2021מיום  

'( לציבור על פי דוח הצעת המדף ר'  ג)סדרה    החוב   אגרות  נפקת ההפניה. לפרטים בדבר תוצאות ה

( אשר האמור בו מובא לעניין זה על דרך  2021-01-171204  אסמכתא)מס'    25.11.2021  מיוםדיווח  

 ההפניה. 

)סדרה   .16.12 החוב  אגרות  של  והמחייבים  המלאים  החוב   '(דלפרטים  לאגרות  הנאמנות  שטר                            ר' 

 לדוח הצעת המדף.  נספח א''( בנוסחו המלא כפי שצורף כד)סדרה 

ד'( לפרטים אודות הגילוי הייעודי ל .16.13 ג'( ומחזיקי אגרות החוב )סדרה    מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( לתקנות הדוחות, ר' האמור בפרק ד' )גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב  13)ב()10כנדרש עפ"י תקנה  

 של החברה( המצ"ב לדוח זה להלן;  

אגרות החוב    וסדרת   '(אאגרות החוב )סדרה  הדוח נפרעו במלואם סדרת  תקופת  יודגש כי במהלך   .16.14

 זה לעיל.  לפרק 5.10 – 5.9, לפרטים נוספים ראה סעיפים (ב')סדרה 

באופק שלילי    Baa1דוח דירוג מעודכן ובו קבעה דירוג    , פרסמה מדרוג בע"מ2020בדצמבר    8ביום   .16.15

  100,000,000- בהיקף של עד ל  וכן לקראת הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'(  (וב'  א'  הלאגרות החוב )סדר

-2020מכתא:  )מס' אס    2020בדצמבר    8ערך נקוב )לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  ש"ח  

01-125740)).  

את    2021בינואר    1ביום   .16.16 עדכנה  בע"מ  של דירוג  מידרוג  לסך  עד  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  היקף 

מיום  ש"ח    150,000,000 החברה  דיווח  ראה  נוספים  )לפרטים  נקוב  )מס'    2021בינואר    1ערך 

 (.2021-01-000387אסמכתא: 

כי היא מותירה על כנו את הדירוג  דוח דירוג ובו קבעה    בע"מ  מדרוג, פרסמה  2021באוקטובר    23ביום   .16.17

Baa1  'סדרה ב' נפרעה נכון למועד הפרסום(, ומשנה את    (לסדרות אגרות החוב )סדרה א' וסדרה ג(

   2021ר  אוקטובב   23לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  .  יציב  אופק הדירוג משלילי לאופק

   .((2021-01-158799)מס' אסמכתא: 

לאגרות    יציבבאופק    Baa1דוח דירוג ובו קבעה דירוג    , פרסמה מדרוג בע"מ2021בנובמבר    2ביום   .16.18

ש"ח ערך נקוב )לפרטים נוספים ראה דיווח    100,000,000-בהיקף של עד ל  (ד'  ה)סדר  החדשה  החוב

   .((2021-01-162321)מס' אסמכתא:    2021בנובמבר  2החברה מיום 
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ד'( עד לסך של    2021בנובמבר    23ביום   .16.19 מידרוג בע"מ עדכנה את דירוג היקף אגרות החוב )סדרה 

)לפרטים    150,000,000 נקוב  ערך  מיום    נוספיםש"ח  החברה  דיווח  )מס'    2021בנובמבר    23ראה 

 (.2021-01-169902אסמכתא: 

 

 

 

 7בכירה משרה  לנושאי תגמולים .17

הכללית של בעלי המניות    האסיפההתגמול לנושאי משרה ובעלי עניין בחברה אושרה על ידי    מדיניות .17.1

ביום   וביום  2014  בינואר  12בחברה  אישרה    האסיפה ,  2019  באוקטובר   3,  המיוחדת    עדכוןהכללית 

סעיף  ל הוראות  פי  על  שנים  בת שלוש  הנוגע  267מדיניות התגמול לתקופה  בסעיף  לחוק החברות,  א' 

  שנקבע   כזה  באופן לתמהיל המרכיבים בנוסחת התגמול המשתנה לנושאי המשרה שהינם כפופי מנכ"ל, 

להוראות  ש התגמול  1בהתאם  וועדת  לגביהם  החברות,  לחוק  הראשונה  לתוספת  ב'  לחלק  )א( 

ן יהיו רשאים להעניק מענק בשיקול דעת ללא מגבלת סכום וללא תלות בעמידה ביעדים  דירקטוריוהו

מדיניות    לנוסחכלשהם, ובלבד שסכום המענק עומד בתקרת המענקים הקבועים במדיניות התגמול.  

(, וכן  073707-01-2019)מס' אסמכתא    26.08.2019לדוח זימון אסיפה מיום    'ד  נספח התגמול שאושר ר'  

מייד ביום  דוח  שפורסם  ומיוחדת  שנתית  כללית  אסיפה  תוצאות  בדבר  אסמכתא    03.10.2019י  )מס' 

 (, אשר האמור בהם נכלל לעניין זה על דרך ההפניה. 2019-01-101335

  כיבשנת הדוח וקבע,    הבכירה   המשרההדירקטוריון בגמול נושאי    דן  2022  בפברואר  28מיום    בישיבתו  .17.2

, נוספים  לפרטים.  החברה  לפעילות  תרומתם  את   ראוי  באופן  משקף  המשרה  לנושאי  המשולם   הגמול

 . להלן  זה בדוח,  נוספים  פרטים  -' ד פרק( 8)29 - ו 21 בתקנות האמור ראו

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה  - חלק ג' 

  אומדנים חשבונאיים קריטיים .18

ואו .18.1 הערכות  לבצע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים  הדוחות  עריכת  הערכים  בעת  על  המשפיעים  מדנים 

המדווחים. ההנהלה מבססת את האומדנים וההערכות על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים שלדעתה  

הינם רלבנטיים בהתחשב בנסיבות העניין, לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים. מעצם טבעם, נדיר  

בפועל. האומדנים וההנחות,  שהאומדנים החשבונאיים המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות 

והתחייבויות   נכסים  של  בספרים  בערכם  מהותיות  התאמות  לביצוע  משמעותי  סיכון  ישנו  שבגינם 

 במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן. 

בהם    -  אשראי  להפסדיהפרשה   .18.2 במקרים  החברה  של  התזרימי  הסיכון  החברה,  פעילות  במסגרת 

רעונם הינו משמעותי ומהותי ביותר לפעילות החברה.  יהממסרים הדחויים לא ישולמו בהגיע מועד פ

הינו כדלקמן: מאחר     IFRS 9  -ל   בהתאם  החברהמודל ירידת ערך הנכסים הפיננסיים המיושם על ידי  

החודשים    12הינו במהלך    פירעונםהינם אשראי ללקוחות שמועד    החברה  ורוב הנכסים הפיננסיים של

העריכה   ב  החברההקרובים,  שיתרחשו  בהסתברות  משוקללים  הצפויים  האשראי  הפסדי    12-את 

ניסיון העבר והן על צפי לגבי ההסתברות להתרחשות אירועים   החודשים הקרובים, בהתבסס הן על 

.  עסקהו לכל  ניתנ ות שנ טחויה הבנוצות לקוחות התלויים במב עשית לפי קבנ  הבחינה כאשר  עתידיים.  

א( אשראי ללקוחות מגובה בשיקים מוסבים של  )  ם:חלקים לשלושה סוגים עיקריית נונסוגי הביטחו 

 

 
 . התאגיד   על   נוספים פרטים  - '  ד   פרק   ראו   2019בדבר התשלומים ששולמו לנושאי המשרה הבכירה בשנת    פרטים ל  7
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הלוואו);  ג'  צד העמדת  באמצעות  אשראי  )ב(  בבת;  מגובה  ללקוחות  אשראי  קשיחים.  נ טחויג(  ות 

 .חודשים 12מעל    ינום הונסיים שמועד פירעננכסים הפינות מסוג זה קיימים בעיקר בנ בטחו

 

 

 

בוחנת בשלב ראשון האם ישנם לקוחות אשר    החברה בעת חישוב ההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים,  

. אירועי  חבגינם יש לחשב הפרשה ספציפית, וזאת בשל אירוע כשל המחייב בחינה ספציפית של הלקו

 יום, כניסה להליך של פירוק או כינוס  90וה בהחזר החוב מעל  הכשל הינם, בין היתר, פיגור של הלו

שנתגלתה הלווה  של  האשראי  בסיכון  להידרדרות  אינדיקציה  כל  וכן  חישוב    .נכסים  בעת  כי  יצוין 

 טחונות. י ההפרשה הספציפית לקבוצה ג' לעיל, מתחשבת החברה גם בטיב הב

החברה מחשבת את ההפרשה  פציפית,  נעשתה הפרשה ס בשלב השני, לגבי יתרת הלקוחות שבגינם לא

תלוי,   בלתי  חיצוני  מומחה  ידי  על  שפותח  סטטיסטי,  התנהגותי  מודל  באמצעות  אשראי  להפסדי 

נכון למועד הדוח. המודל   לאמידת ההפסד הצפוי  על בסיס מאפיינים ספציפיים של הרכב היתרות 

יישום גישות סטטיס טיות לאמידת משוואת  פותח על בסיס המידע ההיסטורי הקיים בחברה, תוך 

לוגיסטית לכשל  (logit regression)רגרסיה  ההסתברות  את  משתנים   האומדת  מספר  בסיס  על 

מסבירים הכוללים את סכום העיסקה, עונתיות )תוך שנתית(, תקופת העיסקה ושיוך ענפי וכן אמידת  

ההפרשה להפסדי  ביחס ליתרת הלקוחות האחרים, החברה מחשבת את    שיעור ההפסד בהינתן כשל.

, עומדת על סך  2021  בדצמבר  31נכון ליום    אשראי  להפסדייתרת ההפרשה    אשראי על בסיס קבוצתי.

נכסים  ה  במסגרתש"ח. הסעיפים המושפעים מאומדן זה הינם אשראי ללקוחות, נטו    אלפי  6,478של  

ה בתקופת  שנרשמ  אשראי  להפסדיההוצאה    בסעיףשוטפים. השפעה נוספת הינה בדוח רווח והפסד  ה

 הדוח.  

החברה זוקפת הוצאות רעיוניות בגין העמדת ערבות   - השליטה בעל ערבותהפרשה לערבות רעיונית /  .18.3

מבעל השליטה בחברה לטובת נותני אשראי. עמלת הערבות הרעיונית כאמור חושבה על בסיס שיעור  

 ריבית.  1%שנתי 

נכסי מיסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים    -  כסי מיסים נדחיםנ .18.4

זמניים ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה  

בו   שניתן להכיר  נכס המיסים הנדחים  נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום  לנצלם. 

 , סכום ההכנסה החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית תכנון המס.בהתבסס על העיתוי

 דוח האירועים לאחר תאריך   .19

בהתאם לתקנות    חדלה מלענות להגדרת "תאגיד קטן"החברה דיווחה כי היא  ,  2022  בפברואר  6  ביום .19.1

ערך   ומיידיים)ניירות  תקופתיים  תש"ל  (דוחות  הדוחו")  1970-,  התקופה  ת"(.  תקנות  לגביה  במהלך 

)מס'    2017באוגוסט    30התקיימו התנאים להיות החברה "תאגיד קטן" בחר דירקטוריון החברה ביום  

לתקנות    (5)ד5המפורטת בתקנה  "  שלא לאמץ את ההקלות ל"תאגיד קטן  ( 08790-01-2017  :אסמכתא

  .רההדוחות והחברה דיווחה במתכונת רבעונית. בהתאם לכך, לא חל שינוי במתכונת הדיווח של החב

וכן סעיף    (2022-01-013833)מס' אסמכתא:    2022בפברואר   6לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  

 לעיל.  13
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 ( ד'ואגרות חוב )סדרה ( 'גגילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב )סדרה  -ד'   חלק

בי .20 החברה  שהנפיקה  במחזור,  התחייבות  תעודות  בדבר  חוב   2021  בינואר  5  מיםפרטים  )אגרות 

 8'(( ד )אגרות חוב )סדרה   2021 בנובמבר 25וביום  (('ג)סדרה 

 : 2021 דצמברב 31להלן יובאו פרטים בדבר אגרות החוב שבמחזור ליום  .20.1

 ( ד'אגרות החוב )סדרה  ( 'גאגרות החוב )סדרה  

 כן   כן   9האם הסדרה מהותית 

 1182047 1171446 מס' נייר ערך 

 2021בנובמבר  25 2021בינואר  5 מועד הנפקה

 ל.ר. ל.ר. מועדי הגדלת סדרה 

 סך שווי נקוב במועד ההנפקה 

 )בש"ח( 

 

 ש"ח  150,000,000

 

 ש"ח  150,000,000

 31.12.2021שווי נקוב ליום 

 )באלפי ש"ח( 

 

 אלפי ש"ח  150,000

 

 אלפי ש"ח  150,000

סכום הריבית שנצברה בתוספת 

נכון ליום הפרשי הצמדה )אלפי ש"ח( 

31.12.2021 

 

 "ח ש אלפי 179

                                                             

- 

שווי בספרי החברה )אלפי ש"ח( ליום  

31.12.2021 

 

 אלפי ש"ח  149,202

 

 אלפי ש"ח  148,166

)באלפי   31.12.2020שווי בבורסה ליום 

 ש"ח( 

 

 אלפי ש"ח  153,165

 

 אלפי ש"ח  149,355

 

 

סוג, שיעור הריבית ומועדי תשלום 

 הרבית

 . 3.95%ריבית שנתית בגובה  

תשלומים   13-ב  תשולם

בימים     20מרץ,    20רבעוניים. 

ו  20ביוני,     20- בספטמבר 

  2023-2021בדצמבר של השנים  

 . 2.90%ריבית שנתית בגובה  

.  חציונייםתשלומים    9-ב  תשולם

  2021בדצמבר    31  -   בימים

ר דצמבב  31  -ו    יוניב  30  ובימים

 . 2025-2022של השנים  

 

 
החוב )סדרה ב'( וכי מלוא הנתונים לעיל הרלוונטיים לאגרות  יובהר כי נכון למועד פרסום דוח זה החברה פדתה את מלוא אגרות    8

 . 2020בדצמבר   31החוב סדרה ב' נכונים ליום 
()א( לתקנות הדוחות, סדרת תעודות התחייבות תיחשב מהותית אם סך התחייבויות התאגיד על פיה לתום שנת  13)ב()10בהתאם להוראות תקנה    9

או יותר מסך התחייבויות התאגיד, כפי שהן מוצגות במסגרת   5%ג' )דוחות כספיים( מהוות 9לפי תקנה  הדיווח, כפי שהן מוצגות במסגרת הנתונים
 הנתונים האמורים;   
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ביום   אחרון  במרץ   20ותשלום 

2024 . 

 

 מועדי תשלום הקרן

 

( ׳ג  סדרה)  החוב  אגרות  קרן

 שווים   תשלומים   5-ב   תיפרע

  מקרן   20%  של  בשיעור   ורציפים

  החוב   אגרות   של   הכולל  ערכן

 ,  אחד כל( ׳ג סדרה)

בספטמבר   20-במרץ ו   20בימים  

, כאשר 2023  -  2022של השנים  

ה הקרן   ישולם ן  אחרותשלום 

 .2024ביוני   20ביום 

 

(  ׳ד  סדרה )  החוב  אגרות   קרן

  שווים   תשלומים  6-ב  תיפרע

  16.67%  של  בשיעור  ורציפים

  אגרות  של  הכולל  ערכן  מקרן

 ,  אחד כל( ׳ד סדרה) החוב

של בדצמבר  31-ביוני ו  30בימים 

   .2025 -  2023השנים 

 בסיס הצמדה 

 )קרן ורבית( 

)סדרה   החוב  )קרגאגרות    ן '( 

לבסיס   צמודות  אינן  וריבית( 

 הצמדה כלשהו. 

)סדרה   החוב  )קרדאגרות    ן'( 

לבסיס   צמודות  אינן  וריבית( 

 הצמדה כלשהו. 

 לא לא האם ניתנות להמרה? 

לפי   זכות החברה לפדיון מוקדם   רשאית,  תהא  החברה 

לבצע  הבלעדי,  דעתה  שיקול 

חלקי,   או  מלא  מוקדם,  פדיון 

)סדרה   החוב  אגרות  ׳(, ג של 

מחלוף   לאחר   60החל  ימים 

מועד רישומן למסחר בבורסה, 

תחולנה   כאמור  ובמקרה 

סעיף   לשטר   9.2הוראות 

 הנאמנות. 

החברה תהא רשאית, לפי שיקול  

הבלע פדיון  דעתה  לבצע  די, 

של  חלקי,  או  מלא  מוקדם, 

)סדרה   החוב  החל  דאגרות  ׳(, 

מועד    60מחלוף   לאחר  ימים 

בבורסה,  למסחר  רישומן 

ובמקרה כאמור תחולנה הוראות  

 לשטר הנאמנות.  9.2סעיף 

 אין  אין  ערבות שניתנה בגין אגרות החוב

 יציב   באופק  Baa1 שלילי  קבאופ Baa1 דירוג אגרות החוב במועד ההנפקה

 יציב באופק    Baa1 יציב באופק    Baa1 הדוח פרסום למועד החוב אגרות דירוג

החברה עומדת בתנאי שטר   עמידה בתנאי שטר הנאמנות

 הנאמנות 

החברה עומדת בתנאי שטר  

 הנאמנות 

 אין  אין  בטחונות

תנאים,  מגבלות החלות על התאגיד  בדבר  לפרטים 

והתניות פיננסיות   התחייבויות 

ביחס   החברה  התחייבה  להם 

( בשטר 'גלאגרות החוב )סדרה  

סעיפים   ר'    7-ו   6הנאמנות, 

 להלן. 

תנאים,  בדבר  לפרטים 

פיננסיות   והתניות  התחייבויות 

ביחס   החברה  התחייבה  להם 

)סדרה   החוב  בשטר 'דלאגרות   )

 להלן.  7-ו  6הנאמנות, ר' סעיפים

 

 ('ד והנאמן לאגרות החוב )סדרה (  'גפרטים בדבר הנאמן לאגרות החוב )סדרה  .20.2
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 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  שם הנאמן לאגרות החוב  

 ראשוני -מיכל אבטליון שם האחראי על אגרות החוב

 פרטי התקשרות

 וכתובת למשלוח דואר 

 Michal@rpn.co.ilכתובת דוא"ל: 

 03-6389222, פקס: 03-6389200טלפון: 

 תל אביב.  14כתובת דואר: רח' יד חרוצים 

 

 ( 'גדירוג אגרות החוב )סדרה  .20.3

שם החברה  

 המדרגת

 
 

הדירוג שנקבע  

למועד הנפקת  

 הסדרה

הדירוג נכון למועד 

ההנפקה, קרי ליום  

 2021 ינוארב 5

 פרסום למועד נכון הדירוג

 הדוח

  קבאופ Baa1 מידרוג בע"מ 

 * שלילי

Baa1 שלילי קבאופ * Baa1    יציבבאופק ** 

באופק שלילי    Baa1דוח דירוג מעודכן ובו קבעה דירוג    , פרסמה מדרוג בע"מ2020בדצמבר    8ביום    *

  100,000,000-וכן לקראת הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( בהיקף של עד ל  (וב'  א'  הלאגרות החוב )סדר

-2020-01)מס' אסמכתא:   2020בדצמבר  8ש"ח ערך נקוב )לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום 

וב )סדרה ג'( עד לסך של  מידרוג בע"מ עדכנה את דירוג היקף אגרות הח   2021בינואר    1יום   .((125740

)מס' אסמכתא:    2021בינואר    1ש"ח ערך נקוב )לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום    150,000,000

2021-01-000387  .) 

ובו קבעה    , פרסמה מדרוג בע"מ 2021באוקטובר    23**ביום   דירוג  כנו את  דוח  על  כי היא מותירה 

רה ג' )סדרה ב' נפרעה נכון למועד הפרסום(, ומשנה  לסדרות אגרות החוב )סדרה א' וסד Baa1הדירוג 

   2021באוקטובר    23יציב. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום    את אופק הדירוג משלילי לאופק

   .((2021-01-158799)מס' אסמכתא: 

 '( דדירוג אגרות החוב )סדרה  .20.4

שם החברה  

 המדרגת

 
 

הדירוג שנקבע  

למועד הנפקת  

 הסדרה

הדירוג נכון למועד 

ההנפקה, קרי ליום  

 2021 מברנובב 25

 פרסום למועד נכון הדירוג

 הדוח

 * יציבבאופק    Baa1 באופן יציב*  Baa2 יציב*  קבאופ Baa1 מידרוג בע"מ 

לאגרות    יציבבאופק    Baa1דוח דירוג ובו קבעה דירוג    , פרסמה מדרוג בע"מ2021בנובמבר    2*ביום  

ש"ח ערך נקוב )לפרטים נוספים ראה דיווח    100,000,000-בהיקף של עד ל  (ד'  ה )סדר  החדשה   החוב 

   .((2021-01-162321)מס' אסמכתא:    2021בנובמבר  2החברה מיום 

של   2021בנובמבר    25ביום   לסך  עד  ד'(  )סדרה  החוב  אגרות  היקף  דירוג  את  עדכנה  בע"מ  מידרוג 

ערך    150,000,000 מיום  ש"ח  החברה  דיווח  ראה  נוספים  )לפרטים  )מס'    2021בנובמבר    23נקוב 

 (.169902-01-2021אסמכתא: 

)סדרה    פות יאס .20.5 חוב  אגרות  )סדרה    ואסיפות(  'ג מחזיקי  חוב  אגרות  תנאי  'דמחזיקי  ושינוי   )

 ( 'ד( ואגרות החוב )סדרה 'גאגרות החוב )סדרה  

מחזיקי    ואסיפות (  'גלמועד פרסום הדוח, החברה לא נדרשה לכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב )סדרה  

( ותנאי אגרות  ' גכן, למועד פרסום הדוח, לא שונו תנאי אגרות החוב )סדרה    כמו(.  'דאגרות חוב )סדרה  

 (. 'דהחוב )סדרה 

mailto:Michal@rpn.co.il
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 בטחונות, התחייבויות פיננסיות והתחייבויות אחרות  .20.6

)סדרה   החוב  )סדרה    ואגרות(  'גאגרות  בשעבו'דהחוב  או  בבטוחות  מובטחות  אינן  כלשהם.  ד(  ים 

החברה התחייבה שלא ליצור שעבוד שוטף )צף( על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימות והעתידיות, לטובת  

צד שלישי כלשהו, להבטחת חובותיה כלפיו, ללא קבלת הסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב )סדרה  

)סדרה  ג ואגרות חוב  כי אין באמור בכדי להגביל  'ד׳(  יובהר, למען הסר ספק,  מיוחדת.  בהחלטה   ,)

תאגידים בשליטת החברה ליצור שעבוד שוטף, כאמור, על כלל נכסיהם או חלק מהם ו/או שעבודים  

קבועים לסוגיהם, וכן, כי אין באמור כדי להגביל את החברה ו/או תאגידים בשליטתה מלשעבד את  

כסיהם ו/או חלק מהם, בשעבודים קבועים לסוגיהם לרבות יצירת שעבודים שוטפים ו/או כלליים על  נ

ו/או   )כדוגמת ממסרים דחויים  בשליטתה  ו/או התאגידים  של החברה  יותר,  נכס ספציפי, אחד או 

כספים ו/או ניירות ערך המופקדים בחשבונות המתנהלים אצל הגורם הבנקאי, שלטובתו נרשם שעבוד  

לצורך פעילותה השוטפת(.    10וטף ו/או כללי כאמור, כנגד מימון שהלה מעמיד למי מחברות הקבוצה ש

( של החברה, שצורף לדוח הצעת  'גלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה    6סעיף    אולפרטים נוספים, ר 

ביום   החברה  שפרסמה  אסמכתא    2021  ינוארב  3המדף,    לשטר   6  וסעיף(,  2021-01-000687)מס' 

  23, שפרסמה החברה ביום  המדף  הצעת  לדוח  שצורף,  החברה  של(  'ד)סדרה    החוב  לאגרות   הנאמנות

   (.2021-01-169902)מס' אסמכתא  2021מבר נובב

)סדרה   .20.7 החוב  לאגרות  הנאמנות  שטר  לפי  החברה  התחייבויות  פירוט  הנאמנות    ('גלהלן  ושטר 

 : ('דלאגרות החוב )סדרה 

(  'דהחוב )סדרה    ואגרות׳(  גהחברה התחייבה, כי כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה   .20.7.1

קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן, בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של  

לפירעון אגרות החוב    ותה נחותינ ת בעלים תהיורכישה עצמית או פדיון מוקדם(, כל הלווא 

החובג)סדרה   ואגרות  פירעונ 'ד)סדרה    ׳(  מועד  דהיינו,  בהתאמה,  תאריך    ן(,  לאחר  יהא 

(, בהתאמה. לפרטים נוספים,  'ד׳( ואגרות החוב )סדרה  גהפירעון של אגרות החוב )סדרה  

)סדרה    5.5סעיף    אור החוב  לאגרות  הנאמנות  החוב  'גלשטר  לאגרות  הנאמנות  ולשטר   )

 שהי;  (. למועד הדוח, אין בחברה הלוואת בעלים כל'ד)סדרה 

והוראות סעיף  'גלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה    8.6.1בהתאם להוראות סעיף   .20.7.2  )

(, החברה עומדת במגבלות הקבועות בסעיף  'דלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה    8.6.1

 ( לחוק הבנקאות;  8)ב()21

והוראות סעיף  'גלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה    8.6.3בהתאם להוראות סעיף   .20.7.3  )

(, תחום פעילות החברה הינו באשראי ו/או  'דלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  8.6.3

 מימון ו/או פיננסים; 

 

 
"  הקבוצהלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'(. "  10.1.12לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( וסעיף    10.1.12בהתאם להוראות סעיף    10

 וחדות בדוחות הכספיים של החברה.החברה וחברות מא – משמעה 
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ר  ושט  ('גפירוט בדבר התניות פיננסיות בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה   .20.8

 :(ד'הנאמנות אגרות החוב )סדרה 

חישוב עמידה באמות המידה  הערות התחייבות פיננסית 

 בדצמבר  31הפיננסיות ליום 

עפ"י שטר הנאמנות   2021

 ( ' גלאגרות החוב )סדרה 

חישוב עמידה באמות המידה 

 בדצמבר  31הפיננסיות ליום 

עפ"י שטר הנאמנות   2021

 ( ' דלאגרות החוב )סדרה 

לסך   עצמי  הון  יחס 

יפחת   לא  המאזן 

של    17%משיעור 

בשיעור  לעליה  )וביחס 

כמפורט   הריבית 

 - לשטר    8.5.1.1בסעיף  

של   משיעור  יפחת  לא 

17.5% ) 

סעיף  

8.1.1  

לשטר 

 הנאמנות 

 אלפי ש"ח 

 123,076הון עצמי*                          

 599,364     מאזן**                         

 20.5%יחס                                    

 

החברה עומדת באמת המידה 

 הפיננסית 

 אלפי ש"ח 

 123,076הון עצמי*                         

 599,364מאזן**                           

 20.5%יחס                                  

 

החברה עומדת באמת המידה 

 הפיננסית 

של  העצמי  ההון 

החברה לא יפחת מסך  

ש"ח   60של    מיליון 

ביחס לאג"ח )סדרה ג'(  

 70ולא יפחת מסך של  

ביחס  ש"ח  מיליון 

 לאג"ח )סדרה ד'( 

סעיף  

8.1.2  

לשטר 

 הנאמנות 

 אלפי ש"ח. 123,076הון עצמי: 

החברה עומדת באמת המידה 

 הפיננסית 

 אלפי ש"ח. 123,076הון עצמי: 

החברה עומדת באמת המידה 

 הפיננסית 

השיקים  שיעור 

המשוכים על ידי אותה 

לא   משפטית  ישות 

 5%יעלה על שיעור של  

הא תיק  שראי  מסך 

 ללקוחות ברוטו

סעיף  

8.1.3  

לשטר 

 הנאמנות 

,  2021  דצמברב 31נכון ליום 

השיעור המקסימלי של שיקים, 

המשוכים על ידי אותה יישות 

מסך  3.35%משפטית, עמד על  

 תיק האשראי ללקוחות ברוטו.

החברה עומדת באמת המידה 

 הפיננסית 

,  2021  דצמברב 31נכון ליום 

השיעור המקסימלי של שיקים, 

המשוכים על ידי אותה יישות 

מסך  3.35%משפטית, עמד על  

 תיק האשראי ללקוחות ברוטו.

החברה עומדת באמת המידה 

 הפיננסית 

 

משמעו: הון עצמי כולל זכויות, שאינן מקנות שליטה, כמוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים    -"  הון עצמי"  ]*[

בתוספת הלוואות בעלים, שטרי הון נדחים וכתבי התחייבות    )המבוקרים או הסקורים, לפי העניין(של החברה  

פירעונם יהיה לאחר מועד פירעון אגרות החוב ואשר פירעונם יהיה נחות לפירעון   נדחים, ככל שיהיו, אשר מועד

 .אגרות החוב במידה ויינתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט

קדונות( כמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  ימשמעו מאזן החברה )בניכוי מזומן ופ  -"  מאזן "  ]**[

 ן(. י)המבוקרים או הסקורים, לפי העני
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 ( לתקנות הדוחות 14)ב() 10גילוי בהתאם לסעיף  .21

קיים תזרים מזומנים שלילי מתמשך, מפעילות שוטפת, בדוחות הכספיים של    2021 דצמברב  31ליום  

 יתה ברשותה לצורך הרחבת פעילותה.  יהחברה, עקב שימוש שעשתה החברה ביתרת המזומנים שה

לשנת   הכספיים  הדוחות  אישור  במועד  זאת,  עם  דירקטוריון  2022בפברואר    28ביום    2021יחד   ,

ומנים השלילי המתמשך, מפעילות שוטפת כאמור, כדי להצביע על  החברה קבע, כי אין בתזרים המז

 בעיית נזילות בחברה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022, בפברואר 28   

אלי נידם, מנכ"ל    תאריך 

 ודירקטור

איתן מימון, יו"ר  

 הדירקטוריון
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 דוחות כספיים  –חלק ג' 
 2021 בדצמבר 31ליום 

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

 
 
 

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

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

 
הדוחות  )להלן: "  2021  בדצמבר  31היה ותפרסם החברה הצעת מדף הכוללת את הדוחות הכספיים של החברה ליום  

  ייכלל   2022  בפברואר  28שנחתם על ידנו בתאריך  חוות דעתנו על הדוחות הכספיים  הכספיים"(, אנו מסכימים כי  
 בהצעת המדף, לרבות בדרך של הפניה.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  עמית, חלפון                                                                      
                                                               
             רואי חשבון                                                                       

                                                                                       

 , גבעתיים

 2022, רוארבבפ 28
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 
  

 

 דוחות כספיים 
 2021בדצמבר   31ליום 
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    א.נ. שוהם ביזנס בע"מ

 

 

 דוחות כספיים
 2021בדצמבר   31ליום 

 
 

 
 
 
 
 

 תוכן העניינים 
 

 עמוד 

 2  יםהחשבון המבקר  ידוח רוא 

 3-4 הכספי  על המצב  ותדוח

 5 חר ח כולל א דוחות רווח או הפסד ורוו

 6 דוחות על השינויים בהון 

 7-8 דוחות על תזרימי המזומנים 

 9-39 באורים לדוחות הכספיים 
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 ים החשבון המבקר דוח רואי
 מ א.נ. שוהם ביזנס בע"לבעלי המניות של 

 
 

הדוח את  הכספי    ותביקרנו  המצב  בע"משל  המצורפים  על  ביזנס  שוהם  (  "החברה "   - )להלן  א.נ. 
השינויים  הדוחות על  ,  דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחרואת    2020  -ו  2021בדצמבר   31מים  יל

ו על  בהון  המזומנים  הדוחות  השנים תזרימי  משלוש  אחת  ביום  ש  בתקופה   לכל    31הסתיימה 
דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו    .2021בדצמבר  

 ות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  ה על דוחהיא לחוות דע
 

בתקנות   שנקבעו  תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן  -. על 1973  -רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

בי של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת  שאיאת  הצגה  טחון  הכספיים  בדוחות  ן 
מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות  
המשמעותיים   האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הכספיים. 

ההצגה נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  הכספיים  בדוחות    שנעשו 
 בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

 
לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי  

החברה   בהו  2020  -ו  2021בדצמבר    31לימים  של  השינויים  פעולותיה,  תוצאות  ותזרימי  נה  ואת 
שלה   השניםמשאחת    ללכ המזומנים  ביום  ש  בתקופה  לוש  בהתאם  2021בדצמבר    31הסתיימה   ,

 ( בינלאומיים  כספי  דיווח  שנתיים(,  IFRSלתקני  כספיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  והוראות   )
 .2010  -התש"ע 

 
 
 
 
 

   חלפון ,עמית                                                                        
                                                               
 רואי חשבון                                                                                     

                                                                                                          גבעתיים

 2022, רואברבפ 28
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Amit, Halfon is a member firm of the PKF International Limited network of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or 
inactions on the part of any other individual member firm or firms. 
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 מ א.נ. שוהם ביזנס בע"

 על המצב הכספי  ותדוח

 

 בדצמבר  31ליום   
 2020 2021 באור  
 

 
 ח "י שאלפ

 
    ים נכס

    
    נכסים שוטפים:

 6,776 99,569  מזומנים ושווי מזומנים 
 604 1,538 4 חייבים ויתרות חובה 

 316,844 560,237 5 אשראי ללקוחות, נטו 

 324,224 661,344  סך נכסים שוטפים
    

    נכסים בלתי שוטפים: 
 22,289 35,193 5 לזמן ארוך אשראי ללקוחות, נטו 

 350 570  ש מוכות שיי זנכס
 173 125  רכוש קבוע, נטו 

 1,739 1,701 6 מיסים נדחים 

 24,551 37,589  סך נכסים בלתי שוטפים 

    

 348,775 698,933  סך הכל נכסים 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

   2022,  בפברואר 28: פייםסהכ וחות תאריך אישור הד 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ווים חלק בלתי נפרד מהם.ספיים מההבאורים לדוחות הכ

     

 לימור הררי   נידם אלי   איתן מימון
 מנהלת כספים   מנכ"ל    יו"ר הדירקטוריון
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 דוחות על המצב הכספי 

 

 בדצמבר  31ליום   
 2020 2021 באור  
 

 
 אלפי ש"ח 

 
    התחייבויות והון 

    
    התחייבויות שוטפות:

 145,022 232,078 7 ים אשראי לזמן קצר מבנק 
 78,953 59,489 10 ויות שוטפות של אגרות חובחל

 25,226 39,770 8 רים, נטו אשראי מאח
 49 99  ספקים והמחאות לפירעון 

 6,778 3,176 6 פקיד שומה 
 2,788 3,160 9 ויתרות זכות אחרים  זכאים 

 258,816 337,772  סך התחייבויות שוטפות
    

    פות:התחייבויות בלתי שוט
 - 237,879 10 חוב  תרואג

 84 206  התחייבות בגין חכירה 
 69 -  מעביד, נטו -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 153 238,085  פותות בלתי שוטייבויהתחסך 
    

 258,969 575,857  סך התחייבויות 
    

   11 התקשרויות ושעבודים
    

   12 הון: 
 - -  הון מניות )*( 

 273,972 295,505  על מניות יה  פרמ
 8,966 10,180  רות אח קרנות הון 

 2,661 -  אופציות למניות 
 (195,663) (182,479)  יתרת הפסדים 

 89,936 123,206  סך הכל
 ( 130) ( 130)  בניכוי מניות באוצר 

 89,806 123,076  סך הון

    

 348,775 698,933  תחייבויות והוןה סך

 
 

 
 "ח. אלפי ש 1  -)*( נמוך מ

 
 
 
 
 
 
 
 

 בלתי נפרד מהם.חלק  יםמהווספיים  הבאורים לדוחות הכ
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר 

 
 בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2020 2021 באור 

 אלפי ש"ח   
 

     
 51,838 47,480 59,316 א' 13 מימון ות הכנס

   (15,867) ( 13,971) ( 18,532) ב' 13 הוצאות מימון 

 35,971 33,509 40,784  ונטימון, הכנסות מ

 ( 2,029) ( 3,909) ( 846) ג' 5, ג'2 הפסדי אשראי   הוצאות
     

 33,942 29,600 39,938  הפסדי אשראי   הוצאותהכנסות מימון נטו בניכוי 

     
 - 1,489 - 10 חוב ל אגרות רווח מפדיון מוקדם ש

 ( 9,736) ( 9,412) ( 9,098) 14 וכלליות   הנהלה  הוצאות

     

 24,206 21,677 30,840  פני מיסים על ההכנסהח לרוו
     

 (  6,623) ( 5,671) ( 7,656) 6 מיסים על ההכנסה 

     

 17,583 16,006 23,184                 רווח נקי לשנה 
     

 - - -  ר ולל אחרווח כ

 17,583 16,006 23,184  רווח נקי וכולל לשנה 

     
     

    15 שים(:ם חד )שקלי רווח למניה
   0.55 0.48 0.64  בסיסי  
   0.53 0.44 0.62  מדולל 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  הכספיים הבאורים לדוחות
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 על השינויים בהון  ותדוח
 

הון מניות  
 )*( 

פרמיה על  
 מניות

נות הון רק
 אחרות

אופציות 
 למניות 

 
 סה"כ  וצר ת באמניו ם יתרת הפסדי

 אלפי ש"ח  
        

 40,511 ( 130)   (226,252) 2,596 2,164 262,133 - 2019בינואר  1יתרה ליום 
        

 1,360 - - - 1,360 - - עסקאות עם בעל שליטה 
 2,973 - - - 2,973 - - תשלום מבוסס מניות 

 7,552 - - 531 - 7,021 - ות למניות ואופצי  תוהנפקת מני 
 251 - - - (23) 274 - פציות לא סחירות למניות ש אומימו

 56 - - (8) - 64 - מימוש אופציות סחירות למניות 
 ( 3,000) - ( 3,000) - - - - יבידנד חלוקת ד 

 17,583 -   17,583 - - - - רווח נקי וכולל לשנה 
 

 6,474 269,492 - 2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 

3,119 
 
(211,669) (130 ) 67,286 

        
 988 - - - 988 - - עסקאות עם בעל שליטה 

 1,627 - - - 1,627 - - תשלום מבוסס מניות 
 413 - - - ( 123) 536 - ציות לא סחירות למניות מוש אופימ

 3,486 - - ( 458) - 3,944 - מימוש אופציות סחירות למניות 
 16,006 - 16,006 - - - - ה ולל לשנכורווח נקי  

 
 8,966 273,972 - 2020 צמברבד 31ליום יתרה 

 
2,661 

 
(195,663) (130 ) 89,806 

        
 1,573 - - - 1,573 - - עסקאות עם בעל שליטה 

 584 - - - 584 - - תשלום מבוסס מניות 
 - - - - ( 943) 943 - ציות לא סחירות למניות מוש אופימ

 17,929 - - ( 2,661) - 20,590 - יות סחירות למניות אופצ מימוש
 ( 10,000) - ( 10,000) - - - - חלוקת דיבידנד 

 23,184 - 23,184 - - - - רווח נקי וכולל לשנה 

 
 10,180 295,505 - 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

 
- 

 
(182,479) (130 ) 123,076 

 
 *( מניות ללא ערך נקוב. )

 בלתי נפרד מהם.יים מהווים חלק פסהבאורים לדוחות הכ
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

   מניםהמזוזרימי דוחות על ת
 
 

 בדצמבר   31שהסתיימה ביום לשנה  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
 

    שוטפת: פעילות לנים מזומ ימיתזר
    

   17,583 16,006 23,184 לשנה   רווח נקי
    ומנים  ז מהתאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי ה

 (258,782) 19,153 (242,330) לפעילות שוטפת )ראה נספח א'(    

 (241,199) 35,159 (219,146) שוטפת  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )נים נטו מומז
    

    עה:קשעילות ה תזרימי מזומנים לפ
    

 3 (23) (1) בגין חכירה  שינוי בפקדונות לזמן ארוך
 - - 19 קבוע  שותמורה ממכירת רכ 
 (40) (16) (23) רכישת רכוש קבוע  

 (37) (39) (5) השקעה  שו לפעילותיממזומנים נטו שש
    

    מימון:  פעילותלתזרימי מזומנים 
    

 7,552 - - הנפקת מניות ואופציות 
 196,769 - 296,705 הנפקת אגרות חוב, נטו   

 307 3,899 17,929 יות למנ ציותפאו מושימ
 (10) ( 9,726) - ה עצמית של אגרות חוב שירכ

 - (109,332) ( 79,370) רעון אגרות חוב  יפ
 ( 3,000) - ( 10,000) דיבידנד שחולק 

 - ( 242) ( 320) גין חכירהפירעון התחייבות ב 
 43,000 80,000 87,000 קבלת אשראי לזמן קצר מבנק, נטו 

 244,618 ( 35,401) 311,944 מימון פעילות( שו ל)שימלות מזומנים נטו שנבעו מפעי
    

 3,382 ( 281) 92,793 ה מזומנים לשנ מנים ושווישינוי במזו
 3,675 7,057 6,776   יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 7,057 6,776 99,569 השנה  וי מזומנים לסוף יתרת מזומנים ושו

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהם. נפרד  ילתהבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק ב
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  
 

 זרימי המזומנים על ת דוחות
  

 
 בדצמבר   31יום ימה בשהסתי לשנה  

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
 
 ימי ות כדי להציג את תזרות הדרושהתאמ -נספח א' 

    המזומנים לפעילות שוטפת   
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
    

 50 296 362 והפחתות  פחת
 841 1,901 1,080 רות חוב  הפחתת נכיון אג

 - ( 1,489) - ם של אגרות חוב יון מוקדרווח מפד
 - - 10 הפסד הון 

 2,029 3,909 846 גידול בהפרשה להפסדי אשראי  
 ( 172) ( 723) 38 שינוי במיסים נדחים 

 6 24 (69) מעביד, נטו   -שינוי בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד
 1,360 988 1,573 הטבת ערבות מבעל שליטה 

 2,973 1,627 584 ות תשלום מבוסס מני

 4,424 6,533 7,087 
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 
    

   (142,767) 6,112 (257,143) אי ללקוחות, נטו  באשר (ולגיד קיטון )
 191 ( 248) ( 934) ם ויתרות חובה ול( בחייביקיטון )גיד 

 (54) (48) 50 עון גידול )קיטון( בספקים והמחאות לפיר
   (127,483) 8,422 14,544 אחרים, נטו משראי ן( בא)קיטו  לוגיד

   2,933 ( 1,559) ( 3,601) גידול )קיטון( בפקיד שומה 
 1,239 34 274 ויתרות זכות  אחרים גידול בזכאים

 72 (93) 56 קים שינוי בריבית לשלם בגין אשראי לזמן קצר מבנ

 (246,754) 12,620 (265,869) 

    

 (242,330) 19,153 (258,782) 

 
פעילות    -ים  י המזומנמידע נוסף על תזרימ -ב' נספח 

  שוטפת
 

 
    

    ך השנה:מזומנים ששולמו במש
 3,999 8,235 11,318 על ההכנסה  מיסים

   12,281 10,935 15,098 ריבית ששולמה 

    
    שך השנה:קבלו במתהמזומנים ש 

 46,736 48,177 47,933 ה שהתקבלריבית 
    

      שלא במזומןפעילות -' גנספח 
 - - 527 והתחייבויות בגין חכירה כרה בנכסים ה
  

 
 

 
 
 

 פרד מהם.ק בלתי נמהווים חל  חות הכספייםהבאורים לדו
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 "מ  ביזנס בע נ. שוהם.א

   באורים לדוחות הכספיים
 

 י: כלל - 1באור 
  

י נידם, הפועלת בתחום  א.נ. שוהם ביזנס בע"מ הינה חברה ציבורית שהתאגדה בישראל, בשליטת מר אל  א.
ש )נותן  מטבע(,  הנש"מ  פירותי  בתחום  שטרו ובפרט  ביום  דיון  ב  2016  וניבי  8ת.  החברה  פעילות  החלה 

לקוחותיה  בלת מרה מקיקר מול המגזר העסקי. החבויים. החברה פועלת בעמסרים דח תחום מסחר במב
שם  המחאו על  מוסבות  ההמחאות  ההמחאה.  למושך  שסיפקו  לשירות  בתמורה  בתמורה  ת  החברה 

הפע כאשר  מזומן,  ההלסכום  סכום  בין  שר  למזומן  עבורמחאה  אתניתן  משקף  הריבית  נסוהכ  ה  ת 
ש החברה.והעמלות  החבר  ל  אלעיתים  ממחה  שליה  לצדדים  ההמחאות  מזומן,  ת  סכום  תמורת  שיים 

הכ באשר  ההמחאהפער  סכום  של    ין  והעמלות  הריבית  הוצאות  את  משקף  עבורה  שהתקבל  למזומן 
 ה. החבר

  
לנותן   ב. רישום  ג)א(  11"י סעיף  פעיק שירותים  מורשית להענ לפיה החברה  שירותי מטבע,  לחברה תעודת 

 .  2015בדצמבר  6החל מיום , 2000-סבנת הון, תש"איסור הללחוק 
  
בקשתה של החברה והוענק לה רישיון מורחב למתן אשראי על ידי הממונה    התקבלה  2018  ביולי  4ביום   .ג

שוק "הרישי   על  )להלן:  וחיסכון  ביטוח  וההון,  בהתאמה(."הממונ   -ון"  מ ה",  בהתאהרישיון  ם  וענק 
 לות הבאים:  ית לעסוק בתחומי הפעיברה מורשי הרישיון החתאם לתנאאות חוק הפיקוח ובההורל
 

ושטרי חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות, בהתאם לאמור בפסקה    ברי חום, שטניכיון שיקי .1
 שראי" בחוק הפיקוח.  להגדרה "מתן א 1

כנגד .2 אשראי  זכותו    מתן  נכשהמחאת  לקבל  האשראי  מקבל  פיננסייםל  בה  סים  תאם  מאחר, 
 ק הפיקוח.ראי" בחו גדרה "מתן אשלה  2סקה לאמור בפ 

להגדרה    3ה  שירות, בהתאם לאמור בפסק   כס אושל נ  מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה .3
 "מתן אשראי" בחוק הפיקוח. 

ש .4 אשראי  משועב מתן  אל  כנגדו  חזרה  זכות  בלא  נכס  בד  האשראי  אימקבל  החיוב,   של  קיום 
 פיקוח.  " בחוק ה להגדרה "מתן אשראי  5ה ם לאמור בפסק בהתא

 
ק  ממונה, בהתאם להוראות חוידי הי על  בסיס  -יון למתן שירות בנכס פיננסי  ק לחברה רישהוענ  סף,בנו

ת פדיון,  כולל החלפה של נכס פיננסי אחר, לרבוהפיקוח, לפיו החברה מורשית לעסוק בתחום הפעילות ה 
נכס  ה או העברה, המרה, מכירפריט פעילות  שאינו בהיקף  אשראי,    , בהתאם להגדרת מתןנסיפינ ה של 

  א( לחוק הפיקוח.)11רחב, כאמור בסעיף נ
 

ידי    יםהאמור   נותו ישהרי  תוקף  על  לעת  מעת  שוק  מוארך  ברשות  פיננסים  שירותים  נותני  על  המפקח 
וחיסכוןה ביטוח  הדו   .הון,  למועד  ה ן  ה  חות הכספייםנכון  והן  חודשו  רישיון המורחהרישיון הבסיסי  ב 

 . 2026בדצמבר  31ד ליום והינם בתוקף ע
 

לבמקב שליטה  יל  היתר  הממונה  העניקה  הרישיון,  "ההיתר"(  שירו   בנותן הענקת  )להלן:  פיננסיים  תים 
נידם, במסגרתו הותל ולשלוט  ר לבעל השליטה להחזיק באמצעי שליטה  בעל השליטה בחברה, מר אלי 

 יתר. שנקבעו בה בכפוף לתנאים בחברה 
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 נס בע"מ  א.נ. שוהם ביז 

 ים  ות הכספיבאורים לדוח
 

 )המשך(  י:כלל - 1באור 
  
   הקורונהנגיף שטות השלכות התפ ד.

 

  רבות  מדינות.  משמעותיות  כליותלכ   השלכותהיו    2020בתחילת שנת    ובעולם  בארץ  הקורונה  נגיף  להתפשטות
  על   משמעותית   אשר השפיעו ,  הנגיף  התפשטות  את   וע למנ  בניסיון  דרסטיים   בצעדים  נקטו   אל ישר  מדינת   יהן ובינ 

 . במשק הפעילות וצמצום עבודה   ומותק מ תירסג אף כללו שננקטו הפעולות,  בישראל הכלכלית  ותהפעיל
 

  ההשלכות  את   נה שבח   לאחר  וזאת ,  ישירות  פעולות  במספר  נקטה  החברה ,  הקורונה  בתקופת   המשק   סגירת   לאור
,  ובמקביל,  ייזום  באופן  אשראי  היקפי  לצמצם  מידי  באופן   החברה   פעלה  אחד  מצד,  הפעילות  על   האפשריות

  אך,  התגברה  ואף   איתנה  נותרה  לאשראי  הדרישה.  סיכונים  םמצלצ  תנמ   על  זאת  כל,  הריבית  מרווחי   את  העלתה
 ה החבר  כאשר,  יבויותיהםחיהת   פירעון  עד ומ   להארכת  ולקוחות  מושכים  בבקשות   םוי מס   גידול  חל,  זאת  עם  יחד

  ביחס  והלקוחות  המושכים  על  הקלל ו  להאריך ,  לגופו  מקרה   בכל ,  דעת  שיקול  תוך  מסוימים   ם במקרי  פעלה 
 .  סיכונים לגדר  וכן  כלפיה  בהתחייבויותיהם לעמוד זו בתקופה ללקוחות החברה  איפשרו אלו תפעולו.  להחזרים

 

  לא  ופעילותם  םחיוניי  ענפים  הוגדרו  אשר,  והתשתיות  ן"הנדל  בענפי  הינה  החברה  פעילות  עיקר  כי,  יצוין
,  תיירות  וןכג ,  קהמש  מסגירת  ביותר  הקשה  באופן  נפגעו  אשר  לענפים  חשופה  הלא הית  החברהכי    וכן,  הופסקה
לקוחות קצה בלבד,  במתן אשראי להחברה עוסקת  עוד יצוין כי    .אירועיםואולמות    מסעדנות,  מלונאותתעופה,  

ן,  כמו כ  תלות בלקוח בודד.לחברה  באופן בו אין    ם,ות ומושכייזור לקוחמשמעותי של פ   מקנה לה יתרוןדבר ה
 .טווח הקצרילו בלהנז שראי של החברה הינו לזמן קצר ולפיכך ניתןיק הארוב ת

 
ברבעון  , הגדילה החברה  ן הכללי במשקית רמת הסיכוובהתייחס לתחזיות מקרו כלכליות ועלי  ,בעקבות האמור

י  , על מנת להתאימהראי חזוייםין הפסדי אשגבהכללית  ההפרשה    את  2020בשנת  הראשון   ותר  לסיכון הגבוה 
 . גלום בתיק האשראי כתוצאה מהמצב החדש שהיה

 

לגיל    אזרחי ישראל מעלכלל  ניכרת בשיעורי התחלואה בישראל עקב מתן החיסונים ל  ירידהחלה    הדוח  בתקופת
רה. בנוסף יצוין  חבקרב לקוחות ה דבר הניכר גם ב התאושש,  שק החל לו והמהוסר   מרבית המגבלות שהוטלו   ,5

ב בשוק  הריבית  מרווחי  פועלת  כי  חברוו  של  הצורך  עקב  המשבר  במהלך  עלו  אשר  בשוהחברה,  לצמת  צם  ק 
מיליון ש"ח המהווים עליה    257  -האשראי של החברה בכתיק    הדוח גדל  שנתסיכונים, קטנו בחזרה. כמו כן, ב

 . 2020נת  ביחס לסוף ש 75% -של כ
 

לשיעורו טרום    חזוייםאשראי  בגין הפסדי  ר את אחוז ההפרשה הכללית  ה להחזילת החברה הנההחליט לפיכך,  
 . 2021 שנתן של הראשוהחל מהרבעון   משבר הקורונה

 
ות מסוימות על המשק.  והוחזרו הגבל  תחלואה בישראליצוין כי במהלך הרבעון האחרון חלה עליה בשיעורי ה

זה  למועד דוח  )אשר    נגיףשל    המחודשת  להתפשטות  תהיהילא  ,  פרסום  ירידה  הקורונה  לאחר  החלה בתהליך 
ביכולת הנהלת החברה להעריך ולכמת את  ן  אית,  זא  יחד עם  .תאריך הדוח( השפעה מהותית וישירה על פעילות

 . פעילותה העסקיתהעתידיות של   תוצאותהל עיף הנג של תפשטות  ההשפעת המשך ה
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 ם  ות הכספייבאורים לדוח
 

   :עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

יו להלן  המפורטת  החשבונאית  בדוחוהמדיניות  הכסשמה  הת  פייםת  בכל  המוצגות,  בעקביות,  קופות 
 למעט אם נאמר אחרת.  

 
 :ספייםכההדוחות  תהצג בסיס א.

 
וחות  ו כן, הדמ כ(.  IFRS  -ן  י בינלאומיים )להל י דיווח כספ בהתאם לתקנ  ים כוים ער כספי הות  דוח ה .1

 . 2010-התש"עים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים  שנתיים(, הכספי 

 .ות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלותוח הד .2

 ן הפעילות. טת מאפייד לפי שיהפס וא פריטי הרווח   החברה בחרה להציג את .3

 .חודשים 12הינה החברה  לי של זור התפעותקופת המח .4

 דוחות הכספיים הינו ש"ח.וההצגה של ה פעילותע המטב .5

פי   .6 על  כספיים הצמודים  והתחייבויות  לשנכסים  במינוייתנאיהם  בישרם  לצרכן  אל  דד המחירים 
 י ההסכם.תאם לתנאוח, בהיך דיו רא לוונטי, בכל ת( מותאמים לפי המדד הר"המדד " -)להלן  

 
 נים:וממזשווי  ב.

 
צר  , הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קהותן גבוההשקעות שנזילשווי מזומנים נחשבים  

ם ממועד ההשקעה  ה על שלושה חודשיעול  אינה   ם המקורית אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופת
אך   חודשים  שלושה  על  שעולה  למש או  ניתנים  ללכיהם  מיידית  ומ  א ה  מניהול  קנס,  חלק  הווים 

 . החברהומנים של המז
 

 פיננסים:  מכשירים . ג
 
 סייםסים פיננכנ
 

חס  ן לייעסקה שניתנכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות 
רך רווח  ן דגוווי הנמדד בש   ננסי אשרמישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיב
 קפות לרווח או הפסד.  לגביו עלויות עסקה נזו הפסד,  א

 סיס הקריטריונים להלן: י החוב בדוחותיה הכספיים על בכשיראת מ מודדתסווגת והחברה מ
 ם, וכן נסיהפינכסים לניהול הנ המודל העסקי של החברה  )א(
 . מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי  )ב(

 
ים;  נים חוזינת לגבות תזרימי מזומהנכסים הפיננסים על מו החזקת  הינ  של החברה   יהמודל העסק

כאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים  ם של הנכסים הפיננסים מספקים זחוזייים ההתנאוכן  
 ין סכום הקרן שטרם נפרעה. ת בגוריבי לומי קרן שהם רק תש

בקבוצ מכשירים  הראשונית,  ההכרה  עלאחר  נמדדים  זו  ל   לה  תנאיהם  הפפי  עלות  תוך  י  מופחתת 
 . ערך רידתהפרשה ליובניכוי טת הריבית האפקטיבית  שימוש בשי

 הפיננסיים בעלות מופחתת של החברה כלולים בסעיפים:  סיםהנכ
" המופיעים בדוח על  וכן "אשראי ללקוחות נטונים"  מזומ שווי  מזומנים ו"חייבים ויתרות חובה", "

 הכספי.המצב 
או  י הוגן דרך רווח  יננסיים בשוו אין נכסים פ  לחברהלה  כספיים את  צגות בדוחוומ ון לתקופות הכנ

 ים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. יננסי ים פהפסד ונכס
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 יים  באורים לדוחות הכספ
 

  )המשך(: עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ר באו
 

 :)המשך(מכשירים פיננסים  ג. 
 

 סים פיננסיים כנערך ירידת 
 

ירי חוב  שהינם מכש  ייםים פיננסם על נכסין הפסדי אשראי חזוייכירה בהפרשה להפסד בגמ  החברה
 ללקוחות.  נמדדים בעלות מופחתת המוצגים בסעיף אשראיה
 

הכספי האם חלה    בוחנת בכל תאריך דוח על המצב  החברה  -ם  שוטפיים שאינם  לגבי נכסים פיננס 
משמעות  האשעליה  בסיכון  הנכס  ארית  של  ממהפי  לראשונה  ועדיננסי  בו  בסיס  ההכרה  על   ,

משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר    החברה  . לשם כך,בסיס קבוצתי  ידואלי או עלאינדיב 
הפיננסי במועד ההכרה לראשונה, תוך    כשירל במ שכהתרחשות  הסיכון ל   הפיננסי במועד הדיווח עם

סב  הבאה כל מידע  לביס בחשבון של  וניתן  כולסויר  מידע  ,  פניל  נכסים  עתיד.  צופה  סיים  ננפי  עבור 
משמעותי  עליה  חלה  האששבהם  בסיכון  ממועדת  בהם  ראי  את    החברהלראשונה,    ההכרה  מודדת 

י המכשיר. אחרת, ההפרשה  ל חי רך כואחזויים להאשראי ה   ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 
תימדד  אשראי  להפסד  להפסדי  השווה  בתקופ   בסכום  השיםחוד  12של    החזויים  סכום    פרשי . 

 אשראי".   דירשה להפספ סד במסגרת "הר ברווח או הפ)או ביטולם( מוכהאשראי החזויים 
 

ה באופן  ללא ע  האשראי  וןמניחה כי סיכ  החברהעבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך,  
 משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.

 
הלוואות   אשרא בגין  ללקוח או  של    ונת שניות  י  מלתקופה  הפס  השנפחות  את  בוחנת    די החברה 

 פת הנכס. האשראי הצפויים על פני תקו
 

 סיים פיננ נכסיםת  יעגר
 
 החברה גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:  
 

 נכס הפיננסי, או מה נים המזומ לתזרימי    פקעו הזכויות החוזיות )א(
כל הסיכונ) וההטבות הנב( החברה מעבירה באופן מהותי את  לקבלת    החוזיות  תעים מהזכויוב וים 

המזומנ  או  תזרימי  הפיננסי  מהנכס  חלקים  ומהסיכונ  כאשר  בעההטבים  הנכס  ות  העברת  ת 
 הנכס, או ידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה את השליטה על  הפיננסי נותרים ב

סי,  ננעים מהנכס הפי החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנוב   הזכויותמותירה בידיה את    ברהחה )ג(
וב  עיכ ללא  ד שלישי,מלואם לצתזרימי מזומנים אלה ב מחויבות חוזית לשלם  על עצמה  תאך נוטל

                                               ותי.מה
 

 התחייבויות פיננסיות: 
 

 ת בעלות מופחתת יופיננסיבויות חי הת
 

הוגן בשווי  נמדדות  שאינן  הפיננסיות  או    ההתחייבויות  רווח  )בעיקר  פהדרך  וה סד,  אגרות  לוואות 
ל מוכרות  לא חוב(,  הוגן  בשווי  ניכויראשונה  לאעסקהעלויות    חר  מו.  הראשונית  חר  ההכרה  עד 

 ת. טיביהאפק טת הריביתפיננסיות אלה נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיהתחייבויות 
 

של   המופחתת  העלות  לחישוב  שיטה  היא  האפקטיבית  הריבית  פיננשיטת  ושל  יס התחייבות  ת 
יעור  א השי הוהאפקטיב  ר הריביתשראי הרלוונטית. שיעויבית על פני תקופת האהוצאות ר  הקצאת

פני אורך החי שמנכה באופן מדויק את הזרם החז ים הצפוי  וי של תזרימי המזומנים העתידיים על 
 . ו מקום שמתאים, לתקופה קצרה יותרבות הפיננסית לערכה בספרים, א תחיישל הה
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 זנס בע"מ יבא.נ. שוהם 

 ות הכספיים  לדוח ריםבאו
 

  המשך(:) המדיניות החשבונאית עיקרי - 2באור 
 

 :)המשך(פיננסים שירים מכ ג. 
 

 גריעה של התחייבויות פיננסיות 
 
פיננסית  חברהה התחייבות  ורק  גורעת  או  חייבוההת  כאשר  כאשר  מבוטלת  נפרעת,  הפיננסית  ת 

התמורה ששולמה מוכר    ולקה ביןננסית שסהפי  תוים של ההתחייב ההפרש בין הערך בספר  פוקעת.
 ברווח או הפסד. 

 
 ם פיננסים קיזוז מכשירי

הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות ייםפיננס  םסינכ  אם המצב 
קיימת ,ושהוכר  הסכומים את לקזז  משפטית לאכיפה נתית שנ זכות ת קיימ  את לסלק  כוונה  וכן 

 הזכות   .במקביל ההתחייבות את הנכס ולסלק  את  מש למ או  ו טנ בסיס על  ות ביההתחי  ואת  כסנה
 אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים במהלך רק  לא משפטית  פהכילא ניתנת  להיות חייבת זלקז
 קיימת תהיה לקזז שהזכות על מנת .םהצדדי אחד של רעוןיפ תלו חד או רגל פשיטת של במקרה גם

 או ,תחול לא היא  הםשב זמן פרקי שיהיו או עתידי   עבאירו  תלויה היתה שהיא סורא ,מיידי באופן
 . לפקיעתה שיגרמו  אירועים שיהיו 

 
 : על הכנסהסים ימ .ד

 
בגין   המס  ה  מיסיםתוצאות  או  לרווח  נזקפות  נדחים  או  למעשוטפים  אם  פסד,  מתייחסות  הן  ט 

 נזקפים לרווח כולל אחר או להון.  לפריטים ה
 

 וטפים סים שימ .1
 

ב מחבות  שוטפי גין  נקבעתסים  ה  ים  בשיעורי  שימוש  שחוקקו  תוך  המס  וחוקי    אשר או  מס 
דרשות בקשר לחבות המס לתשלום  ד לתאריך הדיווח, וכן התאמות נה למעשה, עחקיקתם הושלמ

 בגין שנים קודמות. 
 

 דחים סים נימ.   2
 

הנכללים הסכומים  בין  זמניים  הפרשים  בגין  מחושבים  נדחים  הכספי  מיסים  לבין  בדוחות  ים 
 ם בחשבון לצורכי מס. ם המובאייהסכומ

 
לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות  פוי  המס הצושבות לפי שיעור  יתרות המיסים הנדחים מח 

 ך הדיווח.  שה עד לתארילמעשלמה קיקתם הועל חוקי המס שחוקקו או אשר חתסולק, בהתבסס 
 

והפרשים  מועברים  צולם. הפסדים  ינבהתאם לצפי    נדחים נבחנים  מיסיםבכל תאריך דיווח נכסי  
מוכר בגינם  ל תאריך דיווח וים בכנבחנ   נדחים  מיסים סי  נכ  כרום לניכוי בגינם לא הוזמניים ניתני

 . נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו
 

מת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת  ייאם ק  קוזזיםמיסים נדחים מ
 מס ולאותה רשות מס. החייבת ב  ים לאותה ישותחסהנדחים מתיי והמיסים 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 ספיים  באורים לדוחות הכ
 

 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2 ורבא
 

 :הפרשות .ה
 
ל בהתאם  כוכמ  IAS 37-הפרשה  משתמעת(    ברהחלאשר  רת  או  )משפטית  בהווה  מחויבות  קיימת 

ב שהתרחש  מאירוע  שכתוצאה  צפוי  במשייעבר,  שימוש  כלכלאדרש  את  בים  לסלק  מנת  על  יים 
לאמוד  ה וניתן  באותמחויבות  כה  מהימן.  תוחזר    החברהאשר  אופן  ההוצאה  כל  או  שחלק  צופה 

נפרד, כנכס  יוכר  ההחזר  ביטוח,  בחוזה  כגון  במ  לחברה,  ב רק  לקבלת    וועד  למעשה  וודאות  קיימת 
 . הצפוי אהוצי החזר ההכו ניהנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד ב

 
 נסה:הכרה בהכ . ו

 
מ  ריבית  בסיס  הכנסות  על  בה וכרות  לשיטתתקופתי  ירידה  ביתהאפקטי  הריבית   תאם  של  במקרה   .

ים לסכום בר  רך בספאת העריים הנמדדים בעלות מופחתת, מפחיתה הקבוצה  בערך הנכסים הפיננס 
בה המחושב  הצפוייםההשבה,  העתידיים  המזומנים  לתזרימי  המהוונים  תאם  הריבילפ,  שיעור    ת י 

 .ריביתשנוצר כהכנסת ון יכיוממשיכה להפחית את הנית המקורי של המכשיר האפקטיב 
 

 רווח למניה:   ז.
 

לבעבסיסי  רווח   המיוחס  הנקי  הרווח  של  חלוקה  ידי  על  מחושב  מנילמניה  החלי  במספר  בות  רה 
 בפועל במהלך התקופה. המניות הרגילות המשוקלל הקיים

ר פמניות  ניאוטנצ גילות  בחליות  הרוכללות  הישוב  אם  למניה  המדולל  הרווח וח  את  מדללת    שפעתן 
נמ  ניהלמ מניומפעילויות  בשכות.  שהומרו  פוטנציאליות  רגילות  ברווח  ת  נכללות  התקופה  מהלך 

 יה.  מאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למנ ומרה,  ועד הההמדולל למניה רק עד למ 
 

 רכוש קבוע: .ח
 

וי  יכוי פחת שנצבר ובניכיות רכישה ישירות, בנ וספת עלופי העלות בתם לי גצש הקבוע מופריטי הרכו
 קה שוטפת.  אינם כוללים הוצאות לצורך תחזוך שנצברו ודים מירידת ערהפס

 
חיים השימושיים  הקו הישר לאורך תקופת ה   שיטת   ל בסיס הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים ע

 כדלקמן: בנכס
 

  %   
   10 במושכר  שיפורים  

   15-33 ת מחשבים ותוכנו
   6 ריהוט וציוד משרדי 

   15 כלי רכב 
 

כירות )לרבות תקופת האופציה  יטת הקו הישר על פני תקופת השחתים לפי שרים במושכר מופפושי
השיפור, לפי    ה( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת שלש ה לממבכוונת להארכה שבידי החברה ש

 הקצר שבהם.
 

שיטתשיהשימו  החייםאורך   השי הפחת    ים,  נבחנים  וערך  נכס  כל  של  שנה  יר  סוף  בכל  לפחות 
כשי ויישינ וה מטופלים  אומדן  ם  מכאן נוי  של  באופן  מופסקת  ולהבא.  -חשבונאי  נכסים  הפחתת 

 למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.  מוחזקסווג ככמוקדם מבין המועד בו הנכס מ
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 ים  פית הכסלדוחו באורים
 

 :שך()המדיניות החשבונאית עיקרי המ - 2באור 
 

 בוסס מניות:עסקאות תשלום מ .ט
 

נותני שירותים אחרים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס  ובדים ומשרה, עאי  נוש
 שירים הוניים. כות במהמסולקמניות 

 
 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים 

המסול העסקאות  במכשיריעלות  להוניים  קות  נמדדת  השווים  ה  פי  המכשירים  של  הוניים  ההוגן 
 וש במודל תמחור אופציות מקובל. אמצעות שימההוגן נקבע ב  וויהש במועד ההענקה.

 
דבר של  בסופו  מבשילות  הענקות שאינן  בגין  שההבשלה שלהן    ,מוכרתאינה    הוצאה  הענקות  למעט 

שכל שאר    ק, בהנחה ולקיום תנאי השר  שילו ללא קשבתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבתלויה  
 ו. יימ התק)שירות ו/או ביצוע(  תנאי ההבשלה

 
החבר שכאשר  מבצעת  העני ה  של  בתנאים  הוצאה  נויים  מוכרת  הוניים,  במכשירים  המסולקת  קה 

לל של התגמול  ושבה בגין כל שינוי המגדיל את השווי ההוגן הכוחרית שה המקו נוספת מעבר להוצא
 וי. ווי ההוגן במועד השינר לפי השות האחותן השירנ  ו שמיטיב עםהמוענק א

 
המסולק הענקה  מביטול  הוני,  במכשיר  כאיל טות  שטרם  פלת  וההוצאה  הביטול  לתאריך  הבשילה  ו 

חדשה ומיועדת    בוטלה מוחלפת בהענקהשענקה  אם הה  ין ההענקה מוכרת מיידית. עם זאת,הוכרה בג
נה שתיהן כשינוי  שה תטופלדלת וההענקה החוט ההענקה המב  כהענקה תחליפית לתאריך בו הוענקה,

 יל.לע הענקה המקורית כמתוארשל ה
 

 צר:ואבמניות  י.
 

ל  ברה. כ ברה המוחזקות על ידי החברה נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון החת החמניו
 להון.שירות נזקף יאו הפסד הנובע מרכישה, מכירה, הנפקה או ביטול של מניות אוצר   חרוו

 
 :ותירחכיא. 

 
ת למעט עסקאות חכירה  כנגד התחייבות בגין חכירה וזא  ושכירה בנכס זכות שימבחכירה  חברה מה

של ועסקאות    12עד    לתקופה  בעחודשים  הבסיס  נכס  בהן  החברה  ל  חכירה  בחרה  בהן  נמוך,  ערך 
דידת  במסגרת מכירה.  פני תקופת הח  שר עלאו הפסד בקו י כהוצאה ברווח  הכיר בתשלומי החכירה  ל

דה בין רכיבי  קלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרההרה החברה ליישם את  ה בחחייבות בגין חכירההת
 .  ד, הכלולים באותה עסקהעוניהול, שירותי אחזקה ו ינם חכירה כגון: שירותיחכירה לרכיבים שא 

 
לראשונהועד  מב כה   ההכרה  חכירה  בגין  תשלומי  התחייבות  כל  את  שוללת  שטרם  ולמו  החכירה 

הרבמהוונים   בחכישיעור  הגלומה  כיבית  לקביעה הי  אשררה  ניתנת  הריבית    א  בשיעור  או  בנקל 
התחילה  התוספת  מועד  לאחר  החברה.  של  ה י  אתמודדת  בשיטת    חברה  חכירה  בגין  ההתחייבות 

 ית האפקטיבית. הריב
 

ההתחזכ  נכס בגובה  מוכר  התחילה  במועד  השימוש  בות  חכירה  בגין  תשלומי  ייבות  חכירה  תוספת 
 וו. ויות עסקה שהתה על  של וספת ילה או לפניו ובתמועד התחבששולמו 

ופת החכירה  שלו, או תק  ם השימושייםל העלות ומופחת לאורך החיינכס זכות השימוש נמדד במוד
כא שבהם.  הקצר  סימניםלפי  מתקיימים  בוחנת  שר  ערך,  ע   לירידת  ירידת  זהחברה  לנכס  כות  רך 

 .IAS 36הוראות ש בהתאם להשימו
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 "מ  ביזנס בעא.נ. שוהם 

 ים  ספית הכבאורים לדוחו
 

 :)המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 
 

 : יישומם שלפני בתקופהחדשים   IFRSתקני ל גילוי  .בי
 

  באומדנים חשבונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית, שינויים  IAS 8 -תיקון ל .1
 

פברואר פרסם  2021  בחודש  בינלאומי   IASB -ה,  חשבונאות  לתקן  חשבונאית,8תיקון  מדיניות   :  
להציג הגדרה חדשה   התיקון(. מטרת התיקון הינה - נים חשבונאיים וטעויות )להלןם באומדשינויי

   חשבונאיים".המונח "אומדנים  של
כ מוגדרים  חשבונאיים  הכספי אומדנים  בדוחות  כספיים  לאי"סכומים  הכפופים  ודאות    ים 

הם וכיצד  חשבונאיים  באומדנים  שינויים  מהם  מבהיר  התיקון  ם  משינויינבדלים    במדידה". 
  במדיניות החשבונאית ומתיקוני טעויות.

ייושם על    2023בינואר    1ת ביום  ת שנתיות המתחילולתקופו באופן פרוספקטיבי התיקון  והוא חל 
המתרב שינויים חשבונאיים  ובאומדנים  חשבונאית  או  מדיניות  תקופה  אותה  בתחילת  חשים 

  אחריה. יישום מוקדם אפשרי.
 .ן על הדוחות הכספיים תיקו שלכות הבוחנת את ה החברה

 
 2020-2018בתקינה הבינלאומית לשנים   השיפוריםפרויקט  .2

 
ה  2020מאי    בחודש השיפ  IASB  -פרסם  פרויקט  במסגרת  מסוימים  מחזור  תיקונים  -2018ורים 

 :IFRS 9 -המתייחס לעיקרי  . להלן התיקון ה2020
עמלות    IFRS 9  -ל   התיקון אילו  החברה מבהיר  כ   על  היאלכלול  מבחן    אשר  את    10"מבצעת 

ב.  "האחוזים האם    ,IFRS 9-ב   3.3.6בסעיף  בחינה  ח בעת  מכשיר  של  הוחלתנאים  או  שתוקן  ף  וב 
 . ממכשיר החוב המקורי שונים באופן מהותי

 
יישום מוקדם    , או לאחריו.2022בינואר    1ביום    התיקון יושם לתקופות דיווח שנתיות המתחילות

אפשרי. להתיקו  יותר  יושם  מכש ן  לתקן  יגבי  התיקון  בה  מהשנה  החל  הוחלף  או  שתוקן  החוב  ר 
 יושם לראשונה. 

 



 

17 

 "מ  ביזנס בעם א.נ. שוה

 ספיים  באורים לדוחות הכ
 

 :ך()המשת נאיעיקרי המדיניות החשבו - 2באור 
 

 :חותוהנ אומדנים. גי
 

באומדנים,   להסתייע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  המשפיעיםבעת  יישום    והנחות  על 
והוצסים, התחייבויות, הכנכומים המדווחים של נכ ת ועל הסייניות החשבונאהמד ויים  אות. שינ סות 

 . ומדןנעשה שינוי האהחשבונאיים נזקפים בתקופה בה  באומדנים
הה  הע להלן  שנעשו  נחות  הודיקריות  לאי  בקשר  הכספיים  ואומדנים  בדוחות  הדיווח  לתאריך  אות 
ידי ה קריטיים   על  ואשר שינשחושבו  ובהנדוי מהותי באומחברה  עשוי לשנות את ערנים  כם של  חות 

 ת:ים בשנה העוקבות הכספי יות בדוח נכסים והתחייבו 
 

 הפרשה לערבות בעל שליטה 
 . 8שליטה, ראה באור  עלבות בלער פרשהלעניין אומדן הה 

 
 להפסדי אשראי הפרשה 

  ישולמו בהגיע  ים הדחויים לאמקרים בהם הממסרכחלק מפעילותה, הסיכון התזרימי של החברה ב
   הותי ביותר לפעילותה.עונם הינו משמעותי וממועד פיר

אחר  מן: מכדלקינו  ה IFRS 9  -בהתאם לסיים המיושם על ידי החברה  רך הנכסים הפיננרידת עמודל י
חודשים  ה   12הינו במהלך  פרעונם  הינם אשראי ללקוחות שמועד    החברהנסיים של  ים הפינורוב הנכס
האשר  החברה העריכה    ,הקרובים הפסדי  הצפויאת  בהסתברות אי  משוקללים  ב  ים    12-שיתרחשו 

הקרוביהחודשי על   ם בהתבססם  לגביהעבר    ניסיון הן  צפי  על  אי  והן  להתרחשות  ם  רועיההסתברות 
ו לכל עיסקה.  נ יתנות ש נ ה הבטחונ בוצות לקוחות התלויים במבלפי קעשית  נ   הבחינהכאשר    .ידייםעת
 ם: גים עיקריים לשלושה סוקיחלת נ ונ י הביטחוסוג

 ג'. ם מוסבים של צדללקוחות מגובה בשיקי אשראיא( )
 . תעות העמדת הלוואובאמצ אשראיב( )
בבטחו ( מגובה  ללקוחות  אשראי  קשיחיםנג(  נ )כג   ות  שונים(לטומטל ל"ן  דון  בטחוין  זה  נ .  מסוג  ות 

 .חודשים 12מעל   ינום ה ונסיים שמועד פירע ננים הפיס כנקיימים בעיקר ב
א הפסדי  בגין  ההפרשה  חישוב  חזויים,בעת  בוחנת  שראי  ראשוןבש  החברה  לקוחות    לב  ישנם  האם 

יש לחשב הפרשה  אשר וזאתספציפי  בגינם  .  קוחפית של הלהמחייב בחינה ספציבשל אירוע כשל    ת, 
של פירוק או    יום, כניסה להליך  90החזר החוב מעל  היתר, פיגור של הלווה בל הינם, בין  אירועי הכש 

 .לתהווה שנתגהל ון האשראי שלידרדרות בסיכ נכסים וכן כל אינדיקציה לה  כינוס 
 גם בטיב הבטחונות. שבת החברה ג' לעיל, מתחיפית לקבוצה  שוב ההפרשה הספציצוין כי בעת חי

ביחס  בשלב השנ ה י,  ה  ג'  -ו   א'  ותבקבוצלקוחות  ליתרת  נעשתה  רה  פרשה ספציפית, החבשבגינם לא 
ההפרשה מחשבת   התנהגותי סטטיסט  את  מודל  על  להפסדי אשראי באמצעות  מומחה  י, שפותח  ידי 

למועד    ב היתרות נכון ספציפיים של הרכ  על בסיס מאפיינים פוילוי, לאמידת ההפסד הצי בלתי ת צונ חי
המודל  חהדו על  .  ההיסט פותח  המידע  גישותבסיס  יישום  תוך  בחברה,  הקיים  סטטיסטיות    ורי 

פר  יס מסעל בס  ת לכשלהאומדת את ההסתברו (logit regression) גרסיה לוגיסטית לאמידת משוואת ר 
וכן  שיוך ענפי   ,סקהיית(, תקופת העה, עונתיות )תוך שנת ק סיהכוללים את סכום העמסבירים  משתנים 

 ל. תן כשהינ סד ב ההפ שיעוראמידת 
 . יס קבוצתירשה להפסדי אשראי על בסההפ  ביחס ליתרת הלקוחות האחרים, החברה מחשבת את

,  0.75%  -ו  0.3%  -ל   הסתכמה  2020  -ו  2021בדצמבר    31ההפרשה הכללית להפסדי אשראי לימים  אחוז  
)ר   חונותה בבטבוגמה ללקוחות  בגין אשראי  אחוז ההפרשה הכללית    להלן(.   5אה גם באור  בהתאמה 

 . 0.05%נו יה  םחיקשי
 

 נכסי מיסים נדחים 
וי, שטרם נוצלו, במידה שצפוי שתהיה  הפרשים זמניים ניתנים לניכרים בגין  נדחים מוכ  נכסי מיסים

ום  סכת  לקבוע א  נהלה על מנתההל  שנדרש אומדן  יהיה לנצלם.  הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן  
 ו. יר ב יתן להכדחים שננכס המיסים הנ

 . לןלה 6  אורלפרטים נוספים, ראה ב
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 ם:מכשירים פיננסיי  - 3באור 
 

 :תתשל מכשירים פיננסיים המוצגים על בסיס עלות מופח  א.   אופן קביעת השווי ההוגן
 

 קנסני.  וגן מבוסס על ערכם הפני הההשוו  -  ושווי מזומנים  םנימזומ 
 

בלתי   והתחייבויות  לנכסים  זמן  סחירים 
בעלי מועד  קצר ולזמן ארוך נושאי ריבית  

 פרעון קבוע 
 

 
 

משק   -    בספרים  ההוגן  ערכם  שווים  את  ף 
הריבית  הדוחלתאריך   ושיעור  מאחר   ,

באופ שונה  אינו  לגביהם  מהוהממוצע  תי  ן 
יטים  י פרלגב  הריבית המקובל בשוק  רעומשי

 . חהדותאריך דומים ל

קיבספר  ערך ה  - שלם לזמן קצרלקבל ולסכומים  מהווה  ההוגן. ים  לשוויים  רוב 
 

וה הכספיים  בדוחות  היתרה  את  מפרטת  שלהלן  מכשירים  הטבלה  קבוצות  של  ההוגן  שווי 
המוצגו שווין  פיננסיים  פי  על  שלא  הכספיים  בדוחות  בין   הן ולגבי  ההוגןת  מהותי  הבדל    קיים 

 וגן:פרים לשווי הך בסהער
 

 ( 2)שווי הוגן  (1)בספרים ך ער 
 בדצמבר  31 צמבר בד 31 

 2021 2020 2021 2020 

 אלפי ש"ח  
     

       התחייבויות פיננסיות
 49,778 - 48,849 - ת חוב )סדרה א'(  רואג

 30,203 - 30,216 - אגרות חוב )סדרה ב'(
 - 153,165 - 149,381 '( גה  סדראגרות חוב )

 - 149,355 - 148,166 '(ד אגרות חוב )סדרה 
 297,547 79,065 302,520 79,981 

 
 ( כולל ריבית לשלם. 1)
 ך הדוח. שווי בורסה לתארי וגן מבוסס על( השווי הה 2)
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 ך()המש נסיים:מכשירים פינ - 3באור 
 

 כונים:ב.   מדיניות ניהול הסי
 

 יגורמי סיכון פיננס
 

 .סיכון אשראי, סיכון ריבית וסיכון נזילות םהינרה סיכון הפיננסי של החבגורמי ה 
 

 שראי:סיכון א .1

 המהותי ביותר של החברה.  סיכון אשראי הינו הסיכון

ר על  ד האחהצ  אצלפסד פיננסי  סיכון אשראי הוא הסיכון שצד אחד למכשיר פיננסי יגרום לה
עמי אי  סיידי  במחויבות.  האשראיכדה  מהסיכנו  ון  לקוחותבע  עמידת  שבאי    ברההח  ון 

לבהתחייבויותיה ידי  על  שניתנו  ושיקים  במידה  כלפיה,  עושה  ם  ידי  על  יכובדו  לא  קוחות 
 שיק. ה

האשראי   סיכון  בגין  מרבית  החשיפה    -חשיפה  את  ביותר  הטוב  באופן  המייצג  הסכום 
 ים.נסי פרים של הנכסים הפינ ערך בסהינו ההחברה אשראי של ה  כוןהמירבית לסי

לגבי  באשר החברה  אשראי  פולטי  למדיניות  ראה    בסיכוני  לקוחות  אשראי  בגין  והפרשות 
 . 5-יג' ו2 באורים

 
 סיכון ריבית: .2

באמצעות קבלת אשראי מבנקים )הנושאת ריבית פריים(  הגת לממן את פעילותה  ה נו החבר
ספקי  ן ")להל   ותיה, לצדדים שלישייםהנרכשים על ידה מלקוחים  מסר חור המות מסבאמצעו

 ראי"(. האש

יגבו ספקי  הריבית שריבית הפריים ובשיעורי  פשרית בשיעורי  עלייה אם מנגרסיכון הריבית  
לגהאשראי   הריבית  שמעל  עסקאות  הגיעבי  טרם  השיק  פירעון  הינה    .ועד  החברה  חשיפת 

ספקי  ריים או ריבית  פה העלייה בריבית  מועד  ם לקודבהן התקשרה  בעסקאות ניכיון שיקים,  
סיכון  בי  לג   נקבע מראש.  ן יתרת הלקוחותבגי ית  אות כאמור שיעור הריב, בעסקכןש  יהאשרא

משינויי הנובע  ההוגן  ריבית  בשווי  החוב  של  ם  והנושא  נפיקההשאגרות  ריבית  ו החברה,  ת 
 קבועה ראה סעיף א' לעיל. 

 

 סיכון נזילות: .3

ל  ן שהקררי  זה וכן מהוצאות המימון והחניהול ההון החוזר של החברמ  יםילות נובע סיכוני נז 
החב של  החוב  הינו  רהמכשירי  נזילות  סיכון  מחויבויות  .  לקיים  תתקשה  שהחברה  הסיכון 

היה על ידי מזומן או נכס פיננסי אחר. סיכון של  סילוקן יקשורות להתחייבויות פיננסיות שה
  ור, יביא לקיטוןשר אי חידוש כאמ ל החברה, כאש  קי האשראיאי חידוש קווי האשראי מספ

 הכספיים.  יהרה ולפגיעה במקורותחבל הת שילובהיקף הפע
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 :שך()הממכשירים פיננסיים  - 3באור 
 

 
 ניהול גורמי הסיכון הפיננסי 

 
 סיכון אשראי: .1

של החברה והוא  יהול סיכוני השוק  חראי על נ הא, הינו  רההמכהן כמנכ"ל החב  נידם,  אלימר  
 יון החברה.וררקט די קוחל תחת פיפוע

 הותי זה החברה פועלת בכמה אופנים:ן סיכון מטיכדי להק

שמיר  הוא  פיזהראשון  על  קפדנית  האשראיה  תיק  יתרת    31.12.2021ליום    ללקוחות.  ור 
הגדול על   ההמושך  עומדת  של  ביותר  )ליום    ברוטו  יםהממסרתיק  מסך    3.35%  -כ  סך 

31.12.2020 - 3.33%) . 

הדוח,   מסגרת  הי רה  החב ות  מדיני למועד  על  שמירה  של  מקנה  מיתרת    5%סימום  למושך 
 התיק. 

ביצוע בדיקות ללקוח הוא  ובדיקהשני  לגבי מושכי  מ  ות ות החברה טרם ההתקשרות  קיפות 
ועוד.  יהש החברה  עם  שלהם  האשראי  היסטורית  הפיננסי,  ומצבם  בדיקקים  אלו    ותלאחר 

הסיכו  מעריכה את  המבוסהחברה  הפיננסי  ב ן  עלס  לעסקה  ק  השישך  מו  עיקר  מחיר  ונקבע 
 אם.התב

כלכלית של לקוחות  הת התפתחו ההנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחות במשק בכלל ואחר 
ע  לומושכים  ובהתאם  מהשטח  נתונים  פי  מתן  ל  את  ומנתבת  הסיכונים  את  מנהלת  כך 

 האשראי ללקוחות. 
 

 ת:ביסיכון רי .2

מימון פעילותה    עיקרום,  צריעסקאות כאמור לטווחים קר ב עיקמאחר והחברה מתקשרת ב 
מספר  קצר של  לפרק זמן    רים הנרכשים על ידה מלקוחותיהבאמצעות מסחור הממס  צעמתב

חודשים, עד  קצר,    שבועות  לזמן  בנקאי  אשראי  באמצעות  זו  וכן  חשיפה  החברה  להערכת 
 אינה מהותית לה.  

 
 ת:ן נזילוכוסי .3

  2-חברה הינו מה  של  וטףהש  עיקר האשראי  –פקי האשראי  סמו  יםמבנק אשראי  האי חידוש  
אשראי במידת  מהם היא יכולה לקבל  שלושה ספקי אשראי    שונים אך לחברה גם ישם  בנקי

 שבועות עד חודשים.מספר כאמור לטווחים קצרים של  רת בעסקאותהחברה מתקשהצורך. 

הפס  של  תיאורטי  האשבמקרה  כל  מהראקת  והספקיםי  הבנקים  יכולה  להמש,  יך  חברה 
בעזרת   ה הונולפעול  החוב  י  עצמה  אגרות  בהיקפי  ד,  בלבוכספי  קיטון  לחברה  יגרם  כי  אם 

בוח  הפעילות. החברה  המזהנהלת  תזרים  את  בסיס  נת  על  לומנים  תחזיות  פירעון  יומי.  גבי 
צפויים מקורות  ה  ברלחביעות כי  ת גם הן בצורה יומית. תחזיות אלו מצו ההתחייבויות מנוהל

החזויים    י הפירעון עדלהלן מו  ות סבירות.נחת ה תח  תיה ויוספיקים לכיסוי כל מחויב נזילים מ
 ומי ריבית: ים לא מהוונים, כולל אומדן תשל של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה בסכומ 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 )המשך(:ם י סי ירים פיננמכש  - 3באור 
 

  
הערך 

 בספרים

תזרים  
מזומנים  

 צפוי
  30עד 

 יום
2-6  

 חודשים

 
7-12 

 שיםחוד 

מעל שנה  
 3ועד 

 שנים

 
  3מעל 

 שנים
 אלפי ש"ח  

        : 2021בדצמבר   31ליום 
 - - - - 232,210 232,210 232,078 אשראי לזמן קצר מבנק 

 51,084 199,189 34,274 34,634 - 319,181 297,368 אגרות חוב 
 - 254 171 143 28 596 543 ן חכירה ות בגיהתחייב

 - 12,340 420 16,210 12,960 41,930 39,770 חרים, נטו י מאאשרא
 - - - - 99 99 99 מחאות לפירעון ספקים וה

 - 1,013 - - 2,306 3,319 3,176 שומה  ידפק
 - - 107 1,330 1,388 2,825 2,823 זכאים ויתרות זכות  

 575,857 600,160 248,991 52,317 34,972 212,796 51,084 
 

        : 2020מבר  בדצ 31ום יל
 - - - - 145,228 145,228 145,022 קצר מבנק  לזמן  אשראי

 - - 25,184 25,736 30,179 81,099 78,953 וב אגרות ח 
 - 125 89 128 26 368 323 יבות בגין חכירה חי הת

 - - - 20,500 5,002 25,502 25,226 אשראי מאחרים, נטו 
 - - - - 49 49 49 קים והמחאות לפירעון פס

 - 2,163 - - 4,712 6,875 6,778 פקיד שומה 
 - - 76 1,298 1,178 2,552 2,549 זכאים ויתרות זכות  

 258,900 261,673 186,374 47,662 25,349 2,288 - 

 
 חייבים ויתרות חובה: - 4באור 

 
 בדצמבר  31ליום  
 2021 2020 
 ש"ח אלפי  
   

 348 1,433 )*(  אות לעובדיםוו הל
 227 105 ראשות מצאהו

 29 - מקדמות לספקים 

 1,538 604 

   
 (. 5ג')16 נין הלוואות למנהל הסיכונים של החברה, ראה באור)*( לע
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ  

 ם  ת הכספייבאורים לדוחו
 

 קוחות, נטו: לאשראי ל  - 5באור 
  

  רכב:הה .א
 בדצמבר  31ליום  
 2021 2020 
 ש"ח אלפי  

   ה ברוטו: לקוחות והמחאות לגבי
 )*(  332,672 573,038 ( 3)( 1המחאות לגביה ) ו  חשבונות פתוחים

 22,411 45,633 ( 3) ותהלווא
 ( 6,635) ( 6,478) בניכוי הפרשה להפסדי אשראי  

 348,448 612,193 ברוטווהמחאות לגביה חות לקו סה"כ
   

   :בקיזוז
 )*(  (9,314) ( 16,763)   (2הכנסות מראש )ב

 339,133 595,430 , נטוותקוחל י ראאשסה"כ 
   

   מוצג כדלקמן:
 316,844 560,237 זמן קצר אשראי לקוחות, נטו
 22,289 35,193 זמן ארוך אשראי לקוחות, נטו

 339,133 595,430 חות, נטוראי לקושאסה"כ 

 
ת  ומשמשו  ת בבנקמופקדו  "חש   יוןמיל  466.7, המחאות לגביה בסך של  2021בדצמבר    31( ליום  1)

 להלן.   7, ראה באור מיליון ש"ח( 245.8 -כ 31.12.20)ליום  בנקאיחה לאשראי הבטו
בהחברה    (2) דחויים  ות מהכנסמכירה  מסחר בממסרים  בגין עסקאות  עדראש  לתאריך    שנעשו 

 רם הגיע.  עונם טר יומועד פ  הדוח
אשראי,    (3) סיכוני  להקטנת  החברה  ממדיניות    יה מלקוחות החברה  דורשת  מעת  מעת  כחלק 

"ן  ונה על נכסי נדלודים מדרגה ראש מוטלים שעב  2021בדצמבר    31נכון ליום    העמדת בטוחות.
 . ש"ח מיליון 112 -חובות של לקוחות בסך כולל של כין אחרים להבטחת  ומיטלטל

 
 : ברוטו ם של לקוחות והמחאות לגביהנות פתוחיגיול חשבו .ב

 
 צמבר בד 31ליום  
 2021 2020 
 ח ש"י אלפ 

   בגינם ירידת ערך ספציפית: נרשמהשלא 
 106,358 176,249 יום   30עד 

 59,042 119,125 יום   31-60
 56,664 94,985 יום   61-90

 33,458 85,887 יום  91-120
 37,780 50,308 יום  121-180
 24,227 41,421 יום  181-360

 22,289 35,193 שנה  מעל

 603,168 339,818 

 
   פית:ספציידת ערך  ם ירבגינשמה רנש

 - - בפיגור שאינם חובות 
 - - יום  30פיגור של עד  

 - 22 יום   31-60פיגור של 
 - 22 יום   61-90פיגור של 

 - 22 יום  91-120ל פיגור ש 
 - 44 יום  121-180פיגור של 
 4,783 33 יום  181-360פיגור של 
 10,480 15,360 שנה מעל פיגור של 

 15,503 15,263 

 .מחדש וגסו ()*
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 שוהם ביזנס בע"מ  נ.א.

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 )המשך(:קוחות, נטו לאי ל רשא  - 5באור 
 

 :להפסדי אשראיה בהפרשה ועתנ .ג
 

 מבר בדצ 31ליום  
 2021 2020 
 ש"ח אלפי  
   

 3,244 6,635 ה חילת שנת יתרה ל
 ( 517) ( 1,003) ת אבודים שנמחקו בחובוהכרה 

   פסד: רווח או ה  גדכנ ה סכומים שהופרשו השנ
 785 ( 728)   עדכון הפרשה כללית 

 3,127 1,911 פציפיות  עדכון הפרשות ס
 (4) ( 337) שנגבו   ובות מסופקיםביטול בגין ח

 6,635 6,478 יתרה לסוף שנה 
 

 :די אשראיפסלההרכב ההפרשה  .ד
 

 2,521 1,792 ת שאינם בפיגור בוחו
 - - ימים   1-30

 - 7 ימים   31-60
 - 7 ימים   61-90

 - 7 ימים  91-120
 - 13 ימים  121-180
 802 10 ימים  181-360

 3,312 4,642 שנה מעל 

 6,635 6,478 סה"כ 

   
   סדי אשראי: להפ  תמהיל יתרת ההפרשה

 4,114 4,686 הפרשה ספציפית  יתרת
 2,521 1,792 ית רשה כלל יתרת הפ

 6,478 6,635 
 
 
 

 סה:על ההכנ מיסים - 6באור 
 

 :חברהם על הס החלימי העוריש .א
 

 . 23% והינ  2019  -ו 2020,  2021ם  שיעור המס הרלוונטי לחברה בשני
 

 : מסשומות  .ב
 

 . 2016ד וכולל שנת ת סופיות עשומו לחברה
 

 :הפסדים  לצורכי מס .ג
 

 ים לחברה הפסדים מועברים לצרכי מס. יימא קה לחברנכון למועד הדוח ל 
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 ביזנס בע"מ א.נ. שוהם 
 ם  ייספת הכים לדוחובאור

 
 )המשך(:ל ההכנסה מיסים ע  - 6 באור

 
 סד  רווח והפ דוח הכלולים ב  ם על ההכנסהסימי .ד

 
 בר בדצמ  31יום נה שהסתיימה בשל 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
    

   6,795 6,394 7,619 מיסים שוטפים 
 ( 172) ( 723) 37 מיסים נדחים 

 7,656 5,671 6,623 
 
 

 : ימס תיאורט .ה
 

כנסות היו מתחייבות  כל ההאילו  המס "התיאורטי", שהיה חל    םוכהתאמה בין ס באת  להלן מו
רווח  נזקף בדוחות  ראל, לבין סכום המס ש ישל חברות בם החלים ערגילי במס לפי השיעורים ה

 הפסד לשנה המדווחת:
 

 בדצמבר   31סתיימה ביום נה שהשל 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
 

  תמדווח בדוחוה, כעל הכנס םסימי רווח לפני 
   24,206 21,677 30,840 ווח והפסד ר

 23% 23% 23% שיעור המס 
    

 5,567 4,986 7,093 י  המס התיאורט 
 1,056 685 563 לא מוכרות ואחרות   אותהוצ

 6,623 5,671 7,656 על ההכנסה  מיסים

 
 

 : מיסים נדחים .ו
 

 בדצמבר  31ליום  
 2021 2020 
 ש"ח אלפי   

   
 1,739 1,701  תוי י עיבגין הפרש
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 
 באורים לדוחות הכספיים 

 
 :יםצר מבנקק מןאשראי לז - 7 באור

 
 )"בנק לאומי"(  בנק לאומי לישראל בע"מ  .א

 

  2019בדצמבר    31נכון ליום    , אשרבנק לאומיב"  מן קצרמסוג "אשראי לזלחברה מסגרת אשראי  
 . 1.5%יים + פר של  בית שנתיתר ריבשיעו מיליון ש"ח 75סך של על עמדה 

שמעמיד הבנק לחברה  הגדלת היקף האשראי  לחברה על  ומי  לא   בנק הודיע    2020באוגוסט    16יום  ב
יופש"ח  ליון  מי  95של    לסך אשר  דחויים,  הממסרים  יחס  שינוי  על  בבוכן,  להבטחת  קדו  נק 

 .עברכפי שהיה ב  170%חלף מגובה האשראי,   150%האשראי, כך שיחס זה יעמוד על 

גדלת היקף האשראי שמעמיד הבנק לטובת  ל הה עברלחאומי  בנק להודיע    2020  מברבדצ  29  וםבי
,  חמיליון ש" 120על סך של   הועמדכך שסך היקף האשראי מהבנק  ,מיליון ש"ח 25החברה בסך של 

סךמתוכ עד    15של    ם  לחברה  יועמד  ש"ח  של    2021בינואר    15יום  ל מיליון  ש"ח    10וסך  מיליון 
את שיעור הריבית על סך    לאומי   בנקת  יהפח  ף,בנוס .לושה חודשיםל שה שלתקופ  רהבד לחיועמ

   .1.45%+  ל שיעור שנתי של פריים , כך שיעמוד עי שניתן לחברההיקף האשרא 

לחברה על העלאת היקף האשראי שהבנק מעמיד לטובת    לאומי   בנק, הודיע  2021במאי    26ביום  
ב נוספים,    20  -החברה  ש"ח  הגדלה  על    לחברה  לאומי   בנק הודיע    2021סט  באוגו  4  םביוומיליון 

  בנוסף,   מיליון ש"ח.  135ברה הינו  חק ל כך שסך האשראי שמעמיד הבנ  ,מיליון ש"ח  20נוספת של  
הממסרים    ו; יופחת1.2%לריבית פריים +  ת יפחת  שיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי הנוכחי

  ויופחת לגובה החוב,    140%של  כיסוי    חסלי   שראידחויים אשר יופקדו לצורך הבטחת מסגרת האה
ן ש"ח וזאת חלף  מיליו  25ך של  יתנת על ידי בעל השליטה, אלי נידם, לסנרבות האישית הגובה הע

 לאומי לחברה; על ידי בנק   ערבות בגובה מלוא סכום האשראי שניתן

הר  לאומי  בנקהודיע    2021באוגוסט    31ביום   שיעור  של  נוספת  הורדה  על    חס בי  יביתלחברה 
 . 1%יים +לשיעור של פר האשראי למסגרת

 מיליון ש"ח.  145ל סך של עמדה מסגרת האשראי בבנק לאומי ע למועד הדוח,  

ל נדרשת  שהחברה  והביטחונות  הפיננסיות  המידה  לאמות  ראה    לאומיבנק    לטובתיד  העמ ביחס 
 . סעיף ג' להלן

 
 "( דיסקונט  )"בנק  בנק דיסקונט לישראל בע"מ  .ב

 
דיסקוברה  החהודיעה    2019מבר  בדצ  3ביום   בנק  עם  חתמה  בע"מ  נכי  לישראל  הסכם  ט  על 

סוג "אשראי לזמן קצר",  מדובר באשראי מ  .ש"חיון  מיל   15של עד    סגרת אשראי בהיקףמ  להעמדת
פירעונ מועד  הסואשר  י ו  יאל  ולחפי  מא  ממ  12-וחר  ביחס  חודשים  הריבית  ושיעור  העמדתו,  ועד 

 .  1.5%+ למסגרת האשראי הינה ריבית פריים 

על    ונטסקדיק  נב הודיע    2020בספטמבר    7  ביום האלחברה  היקף  הבנק  אי  שרהגדלת  שמעמיד 
 . ש"חמיליון  25של  לחברה לסך

  שמעמיד הבנק לחברה   אשראירת ה מסג  תהגדל חברה על  ל בנק דיסקונט    , הודיע2021במרץ    2ביום  
  .1.44%+ ריבית פריים  לשיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי    והפחתת  מיליון ש"ח  50לסך של  

 . אות אונקול מתחדשותוו יום והל 30 -ו הלוואת גישור לו יהיההלוואות שיינתנ 

ת  לטובמיד  לחברה על העלאת היקף האשראי שהבנק מעדיסקונט  בנק  , הודיע  2021יוני  ב  15ביום  
בהחב נוספים,ש"מיליון    20  -רה  בהיקף הודיע    2021באוגוסט    31וביום    ח  נוסף  גידול  על    הבנק 

ה הינו  רבחכך שסך האשראי שמעמיד הבנק ל  ,2021  ברקטובאוכך גם  ו   מיליון ש"ח  10  -האשראי ב
ת  לריבי   יפחתשיעור הריבית ביחס למסגרת האשראי  נק לחברה כי  הודיע הב, בנוסף  מיליון ש"ח  90

ים על ידי החברה בבנק לא יפחת, בכל עת  חויים המופקדמסרים הדכן כי יחס המו  1.2%פריים +
 חברה לבנק. של ה מסך החובות וההתחייבויות 140%שווה ל  מסך ה

ראה    דיסקונטד לטובת בנק  מיהעל  ת והביטחונות שהחברה נדרשתיוביחס לאמות המידה הפיננס 
 . סעיף ג' להלן
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 בע"מ א.נ. שוהם ביזנס 
 כספיים  ים לדוחות הורבא

 
 )המשך(: אשראי לזמן קצר מבנקים  - 7ר באו

 
  קיםאמות מידה פיננסיות לבנ ג.

פיננסיות    דההחברה לעמידה באמות מישל  ת  יוותחייב לים הכול  יםהבנקשני  שראי מול  תנאי הא
 כדלקמן: 

לשיע  עצמי המוחשי סכום ההון ה • עת שהיא מסכום השווה  בכל  יפחת  לא  של של החברה    ור 
המאזן   20% שמסך  החהמוחשי  )ל  בניכוי  ברה  החברה  של  המאזן  יחושב  זה  יתרת  לעניין 

 ת מידה יחס הון למאזן"(.  מ)"א  מזומנים(ושווי מזומנים  

י  וםסכ • לא  החברה  של  המוחשי  העצמי  של  פחההון  מסך  שהיא  עת  בכל  ש"ח,מיליו  60ת    ן 
חתימ במועד  הידוע  מהמדד  החל  למדד,  צמוד  זה  סכום  כתב כאשר  בת ה  ת  )אך  כל  חייבות 

 מיליון ש"ח גם אם המדד ירד(.  60ת מסך של פחמקרה לא י

כנגד משיכת כספים    יםקדת ממסרים דחויים שיופקדו בבנקפמקובלים של הכמו כן, נקבעו כללים  
ושך בודד  , שיעור חשיפה למיםק הבטיח את הבנ, אשר נועד ל140%  יחס כיסוי שלב  מתוך האשראי

הנ"ל   ההפקדות  תיק  ח  והיקףמסך  מסך  החשיפה  של  של  וכן,  ברה.  האשראי  התחייבות  ניתנה 
יצירת לאי  וכן  החברה  שוטפים  קבוע    שעבודים  בו  עשעבוד  הבנק  בחשבון  שיופקדו  הממסרים  ל 

 .יתנהלו ההלוואות

הוא יוותר  כי בכל תקופה בה יועמד האשראי    םיהתחייב כלפי הבנקשליטה בחברה  הבנוסף, בעל  
בחברההבעל   הש   ףבנוס   .שליטה  בעל  עהעניק  בחברה  אישית  רליטה  זאת  בות  האשראי,  לטובת 

אי שהתקבל  ודילאחר  הביקורת  ועדת  החבשור  כעסקה    להעמדתה  ררקטוריון  האישית  הערבות 
לסעיף   בהתאם  החב2)1מזכה  לתקנות  עניר(  בעלי  עם  בעסקאות  )הקלות  התש"ס  ות    (.2000  -ין 

עמלת  ליטה.  אות עם בעלי שכנגד קרן מעסק  יוניתהוצאות בגין עמלת הערבות הרע החברה מכירה ב
 שנוצל. ימסך האשרא  1%בסיס שיעור שנתי של  הערבות הרעיונית כאמור מחושבת על 

 
 הבנקים. שני  למועד הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות מול

 
 נטו:  מאחרים,  אשראי   -  8באור 

 
לממן נוהגת  באמצעו  החברה  היתר  בין  פעילותה  מסח את  הנר ות  הממסרים  ידה  ר  על  כשים 

שלישיים.מ לצדדים  ל  לקוחותיה,  הצכביטחון  השלי  שלישייםדדים  בעל  איש   טהנתן  ת  יערבות 
 . הממסרים הדחויים  רעוןילפ

ש במהלך  כי  הבי  2018נת  יצוין  ועדת  ודירקטוריואישרו  החברה,  קורת  את  כ"עסק ן  מזכה",  ה 
הערבות   השליטההעמדת  בהיקף,  מבעל  שתהא  תאריך  בנוסף    .ש"ח  ןמיליו   200ד  ע  של   כך  לאחר 

ו   24  םמיבי  ,הדוח   את   ריון החברהדירקטווועדת הביקורת    ואישרר   2022בפברואר    28  -בפברואר 
   כה".מז  כ"עסקהרבות כאמור לעיל העמדת הע

. עמלת  טהעלי שליכנגד קרן מעסקאות עם ב  הרעיונית  בגין עמלת הערבות  ות הוצאב ירה  כמהחברה  
כאמור  הערב הרעיונית  של    תמחושבות  שנתי  שיעור  בסיס  ספקי    1%על  אצל  הממסרים  מסך 

ה  האשראי הבנקי  ממסריםומסך  בסעיף  אצל  כמפורט  )למ  7ם  תקרת  בעט  לעיל  שם  לאומי  בנק 
   .(ש"חמיליון  25 -הוגבלה ל ות  רבהע

 
 

 ויתרות זכות:אחרים זכאים   -  9באור 
 

 דצמבר ב 31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 1,801  1,850  ם לשלות  הוצא
 181  249  עובדים ומוסדות בגין שכר 

 239  336  התחייבויות חכירה חלויות שוטפות בגין 
 1  1  ה ל שליט בע
 561  707  סדות מו

 5  17  אחרים 
  3,160  2,788 
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 ם  וחות הכספייבאורים לד
 

                          אגרות חוב:  - 10באור 
 בדצמבר  31ליום   
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   בית אפקטיבית רי 

        
 49,227  -  5.70% )סדרה א'(  אגרות חוב

 ( 378)  -   וןוי הוצאות הנפקה וניכי בניכ
   -  48,849 
      

 30,143  -  4.15% )סדרה ב'( אגרות חוב
 (39)  -   ה וניכיוןי הוצאות הנפק בניכו 

   -  30,104 
      

 -  150,000  4.47% '( ג)סדרה   אגרות חוב
 -  ( 798)   בניכוי הוצאות הנפקה וניכיון

   149,202  - 
      

 -  150,000  3.40% '(ד )סדרה  אגרות חוב
 -  ( 1,834)   ת הנפקה וניכיוןבניכוי הוצאו

   148,166  - 
      

 78,953  297,368   ות חוב סך הכל אגר 
      

 ( 78,953)  ( 59,489)   טפות של אגרות חוב כוי חלויות שובני
      

 -  237,879   סך הכל אגרות חוב לא שוטפות 
 

 אגרות חוב )סדרה א'(  

ח ע.נ.  ש"   1יליון אגרות חוב )סדרה א'( בנות  מ  100נפקת  השלימה החברה ה ,  2019באפריל    10ביום  
 . 2019באפריל    7עת מדף מיום על פי דוח הצ  , וזאתמיליון ש"ח 100לסך כולל של   ורהכל אחת בתמ 

החובא ועומדות    גרות  כלשהו  למדד  צמודות  אינן  א'(  )לפירע )סדרה  תשלומים  ון  בארבעה  קרן( 
  30אגרות החוב )סדרה א׳( כל אחד, בימים  הכולל של    מקרן ערכן   25%  ר של פים בשיעו רצי וים ושו

  2020ביוני    30ולם ביום  קרן הראשון יש שלום ה, כאשר ת2020-2021של השנים    מברבדצ  31-ביוני ו
 .  2021בדצמבר  31חרון ישולם ביום ם הקרן האותשלו

הבל מס היתרה  )סד  ולקת תי  החוב  אגרות  קרן  א׳של  קבועשנ  ריבית  שאה נ(  רה  בשיעור  של    תית 
הקר  .4.6% יתרת  על  החוב ן  הריבית  אגרות  של  מסולקת  שה  בחמי  שולמהא׳(    )סדרה  הבלתי 

-2021ים  בדצמבר של השנ  31  -ו  ביוני   30ובימים    2019בדצמבר    31ימים  , בתשלומים חצי שנתיים
 הם.  כלשמובטחות בבטוחות או בשעבודים  לא היו אגרות החוב )סדרה א'( .2020

 . במלואן דרה א'(החוב )ס רעו אגרותנפ 2021בדצמבר  31 ביום
 

 '(  ב אגרות חוב )סדרה 

ש"ח ע.נ.   1נות '( ברה במיליון אגרות חוב )סד  100נפקת , השלימה החברה ה2019בספטמבר  15ביום 
בר  פטמבס  11על פי דוח הצעת מדף מיום  , וזאת  מיליון ש"ח  100כל אחת בתמורה לסך כולל של  

2019 . 

לפירעון )קרן(    ו מדע  ,2.95%ונשאו ריבית של  שהו  צמודות למדד כליו  לא הסדרה ב'(  חוב )אגרות ה
בסך תשלומים  שני  כאשר  תשלומים,  ש  33,330  בשלושה  אחד,  אלפי  כל    15בימים  שולמו  ו"ח 

ו בס שנת    15-פטמבר  בסך    2020בנובמבר  נוסף  ש"ח  א  33,340ותשלום  ביום  שולפי  בינואר    15לם 
2021.   

על  ה הריבית  אגרומס הבלתי    קרןיתרת  של  החוולקת  ב׳(  ת  )סדרה  תשלומים,  שולמהב   בשישה 
וביום    2020ת  ובמבר שנבנ   15  -בספטמבר ו  15ביוני,    15במרץ,    15, בימים  2019מבר  בדצ  15בימים  

 .2021ר  בינוא 15

 )סדרה ב'( במלואן.נפרעו אגרות החוב   2021 בינואר 15ביום 
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   ע"מס בנ. שוהם ביז א.נ

 לדוחות הכספיים  באורים 
 

 )המשך(:ב אגרות חו  - 10אור ב
 

 אגרות חוב )סדרה ב'(

 רכישה עצמית 

  -רות א' ווב )סדרה תכנית רכישה עצמית של אגרות ח חבישר דירקטוריון ה, א 2020במרץ    16ום  בי
  19 ים בימ. בהתאם, 2020במרץ  17מיום  נה החלי שמיליון ש"ח לתקופה של חצ 75ב'( בהיקף של עד 

  סדרה) חוב גרותא.נ.  ע  9,751,848של  יתהחברה רכישה עצמ מה השלי 2020במרץ  26 ועד  2020 במרץ
ביום  כמו  .  החברה  של  ('ב ש  2020י  ביונ  22כן,  עצמית  רכישה  החברה  ע.נ.    1,536,815ל  השלימה 

 אגרות חוב )סדרה א'( של החברה.  

  -כס בסך של  וח נטו ממברו   2020  שנת כאמור לעיל, הכירה החברה ב  מיותות העצכיש כתוצאה מהר
 פי ש"ח. אל 1,147

 

 )סדרה ג'(  חוב גרותא

  1'( בנות  גן אגרות חוב )סדרה  מיליו  150  ה לציבור של רה הנפקלימה החב, הש2021  בינואר  5ם  ביו
אחת   כל  ע.נ.  של  ש"ח  כולל  לסך  ש מיליו   150בתמורה  פי  ן  על  וזאת  מיוד"ח,  מדף  הצעת    3ם  וח 

 . 2021 בינואר 

האגרו )סדרה ת  ל ג  חוב  צמודות  אינן  וע '(  כלשהו  )קרן(  מדד  לפירעון    מים תשלו   בחמישהומדות 
  20  בימים,  אחד  כל(  ג׳  סדרה )  החוב  תאגרו  של  הכולל  ערכן   מקרן  20%  של  שיעורב  ורציפים  שווים
  הכולל  ערכן  מקרן  20%ור של  עאחרון בשי   תשלוםו  2023  -  2022בספטמבר, של השנים    20  -ו  במרץ

   .2420במרץ  20 ביום (,ג׳ סדרה) חוב ה  אגרות של

ה )היתרה  החוב  אגרות  קרן  של  מסולקת  ריביגסדרה  בלתי  נושאת  שנתית  ׳(  של  ת  קבוע  בשיעור 
דרה  ה בדירוג אגרות החוב )ספופה למנגנון התאמת שיעור הריבית במקרה של ירידוהינה כ  3.95%

מאי  (,  ׳ג כתוצאה  פיעוכן  בהתניות  כמפורמידה  מסוימות,  בננסיות  הנאמנ ט  אגרות  שטר  של  ות 
 החוב. 

ית על  ההריבית  אגרות  של  מסולקת  הבלתי  הקרן  )סדרה  רת    עשר   בשלושה  תמשולמ׳(  גחוב 
  -  2021השנים    של,  בדצמבר  20  -ו  בספטמבר  20,  ביוני  20  ,במרץ  20  בימיםים,  רבעוני  תשלומים

 . 2024במרץ  20ית אחרון ביום ריבתשלום ו  2023

 . 4.47% -'( הינה כג ב )סדרה אגרות החושל בית האפקטיבית השנתית הרי

הח החב אגרות  מחזיקי  כלפי  התחייבה  )סדרה  רה  לעמודגוב  אחת  ׳(,  הפיננסיות    בכל  מההתניות 
 דוחות הכספיים, כמפורט להלן:  במועדי ה

  זן החברה בניכוי אמשמעו מ  -מאזן"  )"   17%של  המאזן לא יפחת משיעור    יחס הון עצמי לסך  •
 ברה(; וחות הכספיים של החמוצגים בדי שמזומנים ופקדונות  כפ 

 מיליון ש"ח; 60העצמי של החברה לא יפחת מסך של ון הה •
מסך תיק   5%טית לא יעלה על שיעור של  המשוכים על ידי אותה ישות משפהשיקים    שיעור  •

 וחות ברוטו.  האשראי ללק

החו )סדראגרות  מובטחותגה  ב  אינן  בשעב  '(  או  התחבבטוחות  החברה  כלשהם.  שלא  ייב ודים  ה 
,  טובת צד שלישי כלשהוה וזכויותיה הקיימות והעתידיות לעל כלל נכסי  ור שעבוד שוטף )צף(ליצ

׳(, בהחלטה  גמה מראש ממחזיקי אגרות החוב )סדרה  חובותיה כלפיו, ללא קבלת הסכ  להבטחת
או תאגידים בשליטתה  /גביל את החברה ו ה אין באמור כדי לכי  ספק,    מיוחדת. יובהר למען הסר

ו/או    )כדוגמת ממסרים דחוייםעים לסוגיהם  בשעבודים קבו יהם ו/או חלק מהם,  בד את נכסלשעמ
ו/או   ערך  ניירוכספים  בחשבונות  המות  הגוהמתנהליפקדים  אצל  נרשם  ם  שלטובתו  הבנקאי  רם 

 שוטפת(.ך פעילותה ההלה מעמיד לחברה לצורשעבוד שוטף ו/או כללי כאמור, כנגד מימון ש

בין היתר, בעקבות החלוקה לא יפחת ההון  יבידנדים, ביניהם,  לחלוקת ד  תלוכמו כן, נקבעו מגב
הליו מי  70  סך של החברה, כהגדרתו מ  העצמי של  בעקבות  לן ש״ח;  ירד יחסחלוקה  הון עצמי    א 

י השנתי  מן הרווח הנק  50%על    ; לא תבוצע חלוקה בשיעור העולה18%למאזן מתחת לשיעור של  
הכספ של   לדוחותיה  בהתאם  חלוקה   השנתיים.  םייהחברה  החברה  בשנה    ביצעה  לרווח  ביחס 

הנמוך מסכום החל  בסכום  במסוימת  )הפער  סכ וקה המרבי  בשנה מסו   וקהום החלין  ימת  בפועל 
החלוקהלסכ לחלק    ום  רשאית  שתהא  הסכום  יגדל  המשלים"(,  "הסכום  להלן:  ייקרא  המרבי 

וזאת בתישלנה העוקבת, בגובה הסכום המהכספיים בש   החברה על בסיס הדוחות נאי שביחס  ם 
 . ילור לעכאמ בלות המפורטות קבת כאמור, קיים רווח נקי והחברה עומדת בכל המגלשנה העו

 הפיננסיות המפורטות לעיל. ההתניות  מדת בכלהחברה עו  הדוח,  עדולמ
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 "מ  א.נ. שוהם ביזנס בע

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 )המשך(: גרות חובא  - 10באור 

   אגרות חוב )סדרה ד'(

השל2021ובמבר  בנ   25יום  ב הנפק  מהי,  לציבורהחברה  )סד  150  של  ה  חוב  אגרות  '(  דרה  מיליון 
ן ש"ח, וזאת על פי דוח הצעת מדף מיום  מיליו 150כל אחת בתמורה לסך כולל של ע.נ. "ח  ש  1בנות 

 . 2021 בנובמבר 23

)סדרה   החוב  צמודותדאגרות  אינן  כל  '(  )קרן(  למדד  לפירעון  ועומדות    תשלומים   המיש חבשהו 
,  אחד  כל(  ׳ד  סדרה)  החוב  אגרות  של  הכולל  ערכן  ןמקר   16.6667%  של  עורשיב  ורציפים  שווים

של השדצמברב  31  -ו  ביוני  30  ימיםב וכן תשלו2025ביוני    30וביום    2024-  2023נים  ,  ם אחרון  , 
 .2025בדצמבר   31ה ד'( ביום חוב )סדר מקרן הכולל של אגרות ה 16.6665%שיעור של ב

 

קרן אה הבלתי  רהית של  )סדרה  רוגמסולקת  נודת החוב  של  ׳(  קבוע  בשיעור  שנתית  ריבית  שאת 
ידה בדירוג אגרות החוב )סדרה  ה של ירמת שיעור הריבית במקרגנון התאה למנפופ והינה כ  2.9%

פיננס ד בהתניות  עמידה  מאי  כתוצאה  וכן  כמפור׳(,  מסוימות,  ה יות  בשטר  אגרות  ט  של  נאמנות 
 החוב. 

  חצי   תשלומים  תשעהב( תשולם  ׳דסדרה  אגרות החוב )ל  שן הבלתי מסולקת  יתרת הקר  על  הריבית
   .2025 - 2022השנים   של, מברבדצ 31 -ו  יוניב  30  םבימיו 2021 ברדצמב 31 ביום ,שנתיים

 . 3.4% -( הינה כ'דהריבית האפקטיבית השנתית של אגרות החוב )סדרה 

)ברה התחיהח אגרות החוב  כלפי מחזיקי  לעד  הסדר יבה  בכל אחת מהה׳(,  הפיננסיות  ניתמוד  ות 
 הדוחות הכספיים, כמפורט להלן:    במועדי

משמעו מאזן החברה בניכוי    -אזן"  )"מ  17%חת משיעור של  זן לא יפ ך המאלס  יחס הון עצמי  •
 ם של החברה(; מזומנים ופקדונות  כפי שמוצגים בדוחות הכספיי

 ש"ח; ןליומי 70ל החברה לא יפחת מסך של העצמי ש ון הה •

מסך תיק   5%שפטית לא יעלה על שיעור של  על ידי אותה ישות מ  ים כעור השיקים המשושי •
 ברוטו.   קוחותלל האשראי

)סדרה   החוב  אינן  'דאגרות  שלא  (  התחייבה  החברה  כלשהם.  בשעבודים  או  בבטוחות  מובטחות 
שהו,  שלישי כל  צד  ותיה הקיימות והעתידיות לטובתיה וזכוי טף )צף( על כלל נכס ליצור שעבוד שו

  לטה ׳(, בהחדסכמה מראש ממחזיקי אגרות החוב )סדרה  ה כלפיו, ללא קבלת התיולהבטחת חוב
ר כדי להגביל את החברה ו/או תאגידים בשליטתה  ין באמוא ר למען הסר ספק, כי  דת. יובהמיוח

חל ו/או  נכסיהם  את  קבמלשעבד  בשעבודים  מהם,  לסוק  שעבודים  ועים  יצירת  לרבות  גיהם 
כלל  פים שוט ספצי ו/או  נכס  על  הח  י,פיים  של  יותר,  או  בשליטתה  אחד  התאגידים  ו/או  ברה 

דח  ממסרים  ו/אויי)כדוגמת  כספים  ם  המוו  ערך  ניירות  בחפ ו/או  אצל  קדים  המתנהלים  שבונות 
יד לחברה  שהלה מעמכאמור, כנגד מימון  הגורם הבנקאי שלטובתו נרשם שעבוד שוטף ו/או כללי  

 ת(. לצורך פעילותה השוטפ

כן,   , בין היתר, בעקבות החלוקה לא יפחת ההון  ת דיבידנדים, ביניהםוקל נקבעו מגבלות לחכמו 
ב  ןמיליו   80רתו מסך של  רה, כהגד ל החבי שהעצמ יחס הון עצמי  ש״ח;  ירד  לא  עקבות החלוקה 

מן הרווח הנקי השנתי    50%ה על  חלוקה בשיעור העול   ; לא תבוצע18%למאזן מתחת לשיעור של  
החבר  ב של  לדוח הה  השתאם  הכספיים  חלו  ים.תינותיה  החברה  בשנה  ביצעה  לרווח  ביחס  קה 

הנמוך מסכום בסכום  )הלוקה  הח  מסוימת  בין סכום החלוקההמרבי  ב   פער  שנה מסוימת  בפועל 
הסכ יגדל  המשלים"(,  "הסכום  להלן:  ייקרא  המרבי  החלוקה  לחלק לסכום  רשאית  שתהא    ום 

ע  ו  ת, בגובהבעוקל בסיס הדוחות הכספיים בשנה ה החברה  בתנאי שביחס    אתזהסכום המשלים 
 . כאמור לעילת המפורטו גבלותהמ עוקבת כאמור, קיים רווח נקי והחברה עומדת בכללשנה ה 

 חברה עומדת בכל ההתניות הפיננסיות המפורטות לעיל. ה  הדוח,עד  למו
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 "מ  א.נ. שוהם ביזנס בע

 הכספיים  באורים לדוחות 
 

 :דיםשעבוו התקשרויות   - 11באור 
 

 יות התקשרו .א
 

 רדיםועדת הביקורת ודירקטוריון החברה שכירת מש אישרו ואישררו    2018ץ  ר במ  13ביום   .1
מב  תכירובש מר  משנה  בחברה,  השליטה  נידעל  מיום  אלי  החל    2017בספטמבר    1ם, 

של   על סך  העומד  החודשי  הגדלת שטח  ש"ח,  12,000בתשלום  עקב  נוכח    השכירות   זאת 
 דשים.  חים צמיחת החברה וגיוס עובד

לפיה דמי השכירות אשר תשלם החברה על    ,back to back  עסקת  נה יובהר כי העסקה ה י
על השליטה לבעל הנכס,  שמשלם בים יהיו זהים לתשלום  ור במשרדכשתש  חסיק היהחל
 .  עבור אותו חלק יחסישלישי שאינו קשור לחברה או לבעל השליטה בה, בצד 

ל סכום   מעת  להתעדכן  עשוי  הדירה  לשטבעת  שכר  ש התאם  כפי  השכירות  בפועל  הי יח  ה 
 )בהתאם לצורכי החברה(.באותו מועד 

חברה, עד  שליטה ב ם שכירות משנה מבעל הה על הסכרהחב   תמהח  2019בדצמבר    31ביום  
 . השליטה שהינו המועד בו מסתיימת השכירות של בעל 2021  באוגוסט 31ליום 

ודיר  2020אוגוסט  ב  13ביום   הביקורת  וועדת  החבררקטואישרו  מהותיון  לא  עדכון    יה 
  ה החבריו  ה לפ עם בעל השליטה לשכירת משרדים בשכירות משנתנאי עסקה לא חריגה  ב

  12,000לסך של    משטח הנכס בתמורה  67%  -כ  היקף שלת שטח שכירות המשנה מתגדיל א
כ של  להיקף  לחודש,  לסמ  90%  -ש"ח  בתמורה  הנכס  של  שטח  לחודש.   16,200ך  ש"ח 

והגדלת השימוש  גיוס עובדים חדשים,  ,  הובע מצמיחת החברהעסקה נ  יתנא הצורך בעדכון  
הנכס.   הביקבשטח  ועדת  החבר ררקטוודיורת  חברי  תנא   היון  עדכון  את  העסקה אישרו    י 

החברות    תקנות( ל2)1בהתאם להוראות תקנה    ם בעל השליטהע )מזכה(  כעסקה לא חריגה  
ענין(, תש"סקאות עם  )הקלות בעס   ת אומדן דמי שכירו  בפניהם  גהוצלאחר ש   2000-בעלי 

כי  אוייםר נמצא  לתשלום  התשל,  זהה  השליטה  לבעל  החברה  שמשלמת  לם מש  אותוום 
כירות משרדים שש  , ולאור העובדהסי בנכסחלק היחלבעל הנכס על אותו ה   ל השליטהעב

 . תנאי שוקבה הינם תנאי העסקו חברה הל במהלך העסקים הרגיל ש הינה עסקה 
 

חברה עם  יון החברה התקשרות הורטת הביקורת ודירק ישרו ועדא   2021באוגוסט    8ביום  
יון  עדת הביקורת ודירקטורעל ידי ו  נקבע שר  א  ,חברה בבעלותו של בעל השליטה בעסקה

  1ם  עניינה התקשרות בהסכם שכירות למשרדי החברה החל מיוו  ,רה כי אינה חריגההחב
המ   10%השכרת  ו  2021בספטמבר   לחמשנבשכירות  ושכרים  מהמשרדים  בבה  בעלות  רה 

השליטה   ) בבעל  היחסי  לחלק  בתמורה  על 10%חברה,  השכירות  מדמי  הסכם. ה פי    ( 
לו של החברה השוכרת את משרדיה  תנאים זהים לאת זו תתבצע במחיר זהה ובקשרוהת

 .ג'מצד 
 

ו  האישר  ,2021  בפברואר  21  ביום .2 הביקורת  דירקטוריון  אישר    2021במרץ    2ם  ביוועדת 
התקשרוהח את  הברה  בפת  דירקטוריל וחברה  ביטוח  החל  ם  יסת  בחברה,  משרה  ונושאי 

חר  ת ביטוח לאבפוליס  לענין התקשרות  .2022  בפברואר  28ום  י ועד ל  2021ץ  במר  1מיום  
 להלן. ב' 17ראה באור  תאריך הדוח 

 
דירקטוריו .3 להחלטת  החברהבהתאם  ביום  2020בנובמבר    18  מיום  ן    2020בנובמבר    25, 

ותפים, לצורך עם שני ש,  : "הסכם המייסדים"(ןל)לה  דיםייסבהסכם מ החברה  התקשרה  
ת אשר  פרטית  חברה  של  כלל  הווה הקמתה  הכלל)  י שותף  "השותף  תפות  בשו   ( י"להלן: 

והפיתו מחקר   המחקר  בתחום  שעוסקות  בחברות  בהשקעה  תעסוק  אשר  ח  ופיתוח 
העוסק חברות  בדגש  בתחום  בישראל,  ")   Finance Technology -הות  ות  שותפהלהלן: 

בכ"הציבורית תחזיק  החברה  בכללי.ממני   37.5%  -(.  השותף  שותפות  הבכוונת    ות 
הנפקה  צלב  תהציבורי  ורישע  לציבור  יחידות  וםראשונה  של  בבורסה    למסחר  השתתפות 

 בע"מ.לניירות ערך בתל אביב 

, ש"חמיליון    5  -אה על סך של כללי הלווהחברה תעמיד לשותף הכ  סדים,הסכם המייעל פי  
. כספי הלוואה ישמשו את  (ה""ההלווא  לן:לה)  8%ת בשיעור של  ייבית שנתא ראשר תיש

 ציבורית.  ה  בהנפקה של השותפות  השתתפות ךלצורהשותף הכללי  
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 שוהם ביזנס בע"מ  א.נ. 

 באורים לדוחות הכספיים  
 

 )המשך( יות ושעבודיםהתקשרו   - 11באור 
 
 שך( )המ ויותהתקשר .א

 
 )המשך( .3

ת  כאש  םחודשי  12בת  ינתן לתקופה  ההלוואה  העמדתה,  רשאי  ר הממועד  יהא  שותף הכללי 
 . פורטים בהסכםבהתאם לתנאים המלהאריך את תקופת ההלוואה 

באופן שבו הקמת השותפות, הצלחת ההנפקה, השגת  ים, מתל אים סקה כפופה לתנ השלמת הע
בח השקעה  רגולטורים,  מתאישורים  מטרה  תלו ברת  אינם  בצדדיאימה,  אלא  בחברה  ם יים 

  השותפות(, שום  , רשם השותפויות )רירים רגולטוריםשגת אישותנאי השוק, ה  ןלישיים, כגו ש
ציבורית )תשקיף(, רשות החדשנות  ( רשות ני"ע את רישום השותפות כפקהההנהבורסה )בדבר 
 מו"פ(. גדרת חברת על הפות להשקיע, כעונות ברות מטרה, שבהן תרצה השותלעניין הגדרת ח

 
 טרם הושלמו. ם המתליםתנאים הדוחות הכספייור המועד איש נכון ל
 

 קאית אמריחברה עם מימון והסכם מייסדים  בהסכם התקשרות  .4
 

  הבנות , התקשרה החברה במזכר  2021במאי    4יום  ב  ,לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה
ומימון פעילותה  לא פעולה  ח  מחייב לשיתוף  ופועלת בארצות  אשר התאגד  רטיתפ ברה  של  ה 

העוהברית ח,  ברכישת  עבור  שבוסקת  עסקאות  אותן  ומימון  יבוא  בעסקאות    יבואנים ניות 
" ר  ןיה שלאחר"(  הקצה  תו לקוח)להלן:  בתוספת  שניתן  המימון  סכום  )מוחזר  להלן:  יבית 

   (.סקאות הפקטורינג""ע

משותפת  הקמת חברה  ים ל דמייסהסכם  כי חתמה על  החברה  הודיעה    2021צמבר  בד  20ום  בי
הסכם  קבוצת אחים נאוי בע"מ )להלן בהתאמה: "של  ה של החברה ואשר תהיה בבעלות שוו

כמו"(נאוי" -ו"  הבת  ת חבר"",  המייסדים סיום  כן,    .  נאותות,  לאחר  בדיקת    רה התקששל 
  יון מיל   35למתן קו אשראי עד לגובה של    ,2021מבר  לדצ  19שנחתם ביום    ,סכםבההבת    תחבר

  , מיליון דולר ארה"ב  5ה  תחלנה בגובש   י אבני דרך, על פחודשים  12בתקופה של    רה"באדולר  
ת בת  "( וחברמריקאית הא  רה החב)להלן: "עם חברה אמריקאית    פקטורינג  למימון עסקאות  

כאשר    השלאמריקאית   העסקה לצו  SPV-תשמש  בהתאמה:  רך  וSPV"  )להלן  הסכם  "-" 
 "(. המימון

 
 :סכם המימוןשל ה העיקריים תמצית תנאיולהלן  

קו אש .א על    קו  SPV  -ל  תעמיד הבת    ת חבר  –  ראי מתן  יעלה  דולר    מיליון   35אשראי שלא 
וש שלושים  של  תקופה  למשך  )ארה"ב,  ריבית  יםחודש   ( 36ישה  נושא  זה  אשראי  כאשר   ,

בעת כל בקשה למשיכת    SPV  -הנדרי וכן עמלת משיכה בה תישא  ון קלרבערע כל  אשר תיפ
כי  ם הסי, הצדד כן  כמואשראי.   שנבאופן מד  SPV  -ל  יינתן  האשראיכימו  ים  ורג במהלך 

 . סכם( החודשים הראשונים לה12עשר )
ללקוחות    של כל עסקאות הפקטורינג  רשימה  דוח ובו תגיש  SPV -ה  – מימון לקוחות קצה .ב

, במסגרתן נקבע, בין  אמות מידה שנקבעו בהסכם  על פי חברה הבת  ישור  לא  ה וזאתהקצ
מסך וג  ורינג לא יחר רת עסקת פקט במסג  אחד  שיינתן ללקוח קצה מון  יי סכום המהיתר, כ

   דולר ארה"ב.   80,000של 
ובטוחות .ג ישמש  –  ביטוח  אשר  האשראי  עסקאות    ובתלט  PVS  -האת    סכום  פעילות 

ידיע בוטח  י,  הפקטורינג ומוכרת, שהינה חברת     Euler Hermesל    ביטוח אשראי מובילה 
ת  העניקה לחברה הב  SPV  -הרינג. כמו כן,  פקטוהמעסקאות    מכל אחת   90%בשיעור של  
 כנהוג בעסקה מסוג זה.  פותבטוחות נוס 

ראשונה .ד סירוב  האש  –  זכות  קו  מלוא  ניצול  לממן  רשאית    היהת  SPV  -הראי,  לאחר 
נוספו פקטורינג  צעסקאות  מגורם  ההת  תקופת  ובמשך  שלישי,  )קרי,  ד  חודשים   36סכם 

השלמת תהיה    ממועד  הבתהעסקה(  ס זכ  לחברה  ראשות  את  ונה  ירוב    -העילות  פ לממן 
SPV  מיליון    35ה על  שי וזאת עד סך שלא יעלמצד שלי  שים שהתקבלוותם תנאים חדבא

 "ב(.  מיליון דולר ארה  70כולל של  עד לסך ו, )דהיינ   וספיםדולר ארה"ב נ 
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 שוהם ביזנס בע"מ  א.נ. 

 באורים לדוחות הכספיים  
 
 ()המשך ות ושעבודיםהתקשרוי   - 11ר אוב

 
 משך( )ה תקשרויותה .א

 
 משך()ה .4

 
מההון המונפק והנפרע של    4.6%-לינתן הזכות לרכוש עד  ת תלחברה הב    -  ם אופציה הסכ .ה

  ש"ח   0.01  מימוש יהא. מחיר הלן: "האופציות"()לה  יקאיתהאמרחברת האם של החברה  
  1  של  האופציה תכנס לתוקף רק לאחר ניצול יודגש כי    .חברת האםרגילה אחת של  למניה  
 כמפורט לעיל.  דולר מקו האשראי מיליון

 :לת האופציהבשתנאי ה .ו

ניתנו  50% • ויהיו  יובשלו  למממניות המימוש  הושלם  ימוש  ת  שבו  בסך במועד  מימון 
מיפחא  של דולר  1  -ת  המימוממניו  25%  -ו  25%  .מיליון  יובשלו  ת  נש  ת יתנוויהיו 
 . , בהתאמהרמיליון דול  53-ו 36 -א יפחת מימון בסך שלמבמועד שבו הושלם  ימוש למ

 
המימ  -  יללכ .ז הסכם  כן,  שכמו  כולל  שיפוי   של  רהוון  תחרות,  ואי  סודיות  כגון  ,  הוראות, 

 ב. וכיו"  יתאבחברה האמריק לוקת דיבידנדים חעל  הגבלות נוסף לחברה הבת, צירוף מממן 
 

יצוין כי נכון למועד  .  מון לחברה האמריקאיתניתן מיטרם  נכון למועד הדוחות הכספיים  יצוין כי  
 דולר.  אלפי 100 -סתכם לכה  איתה האמריקרלחבישור הדוחות הכספיים סך המימון שניתן  א

 :המייסדיםעיקריים של הסכם תמצית תנאיו הלהלן  

סיכמ  -  ת והחזק .א המייסדים  הסכם  הצדדיםבמסגרת  בחברה כי    ו  תהייה    החזקתם  הבת 
 שווה. 

רים ימונו מטעם כל  דירקטו  2חברים, כאשר    4הבת ימנה    תחברדירקטוריון    -  ן ודירקטורי .ב
 ל ידי נאווי.ו"ר דירקטוריון החברה הבת יקבע עי  תהוכן, ז  וכמ המייסדים.צד להסכם 

יצוין כי    .הבת  תחברבוע את זהות המנהל הכללי של  כאות לקי תינתן הז לנאו  -  יל מנהל כל .ג
 ברת הבת. חמנהל הכללי של  על  ם סיכמו הצדדי

  וגעות הנ הוראות  ין הצדדים על מספר  ב  סוכםבמסגרת הסכם המייסדים    -  ן והסכם המימ .ד
האפשרות, על פי  לחברה תינתן    (1):  דלקמןכ  סוכם  היתר  בין.  ימוןהמ   הסכםשל    ושומליי
מסך   25%משקף שיעור של  הדולר )  8,750,000-ל  לממן סכום של עד  הבלעדי,יקול דעתה  ש

יד  כסכום הראשוני אשר החברה הבת תידרש להעמ  (המימוןהסכם  קו האשראי כהגדרתו ב 
מ  ומןהבת תמ  תרחב  (2);  מכוח הסכם המימון הלוואה שקלית מכל אחד מבין  תן  על ידי 

סף , הסכם המייסדים מסדיר,  בנו  (3);  בוע מראשת שנתית בשיעור קבריבי  ,יונאו   החברה
היתר,ב ס  ין  פתרון  אופן  זכותאת  לנאוי,  החברה  בין  למניות    כסוך  בנוגע  ראשונה  סירוב 
מצרנות,  ה זכות  הבת,  תחרותחברה  ואי   להסכם   עגבנו  ראשונה   בסירו  זכות,  סודיות 

קבלת  ישי לעם צד של  להתקשר  האפשרותו  ימוןהמ  מהסכם  הכנסות  חלוקת  אופן,  מוןהמי
 . הסכם המימוןלימון מ
 
כי   הכספיים  הדלמועד    נכוןיצוין  הבת  וחות  ונמצהחברה  הקמה  בתהליכי  מימון  את  ניתן  טרם 

 . הבתלחברה  כלשהו 
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 זנס בע"מ  והם בישנ. .א

 ים  חות הכספיבאורים לדו
 

 )המשך( דיםויות ושעבושרהתק   - 11ור בא
 

 שעבודים  .ב
 

בוד  שעיצירת  בודים שוטפים וכן  ערת ש לאי יציכלפי בנקים  ות של החברה  התחייבלעניין   .1
 לעיל.  7, ראה באור יםממסרים דחויים לטובת התחייבות החברה לבנקל קבוע ע 

 
ר  ראה באו  , יצירת שעבוד שוטףזיקי אגרות החוב לאי  לפי מחרה כחבלעניין התחייבות ה .2

 לעיל.  10
 

 
 הון:  - 12ור בא

 
 ואופציות ניות הון מ 

 
 גילות ללא ערך נקוב כדלקמן:ות רמניות של החברה מורכב ממני ההון   .א

 

 
על פי  ,  2017ביולי    24מדף מיום    ברה, בהתאם לדוח הצעתיקה החהנפ  2017ביולי    26ביום   .ב

כאמור,   מדף  של    6,981,800תשקיף  רגילות  וכן  מניות  אופכת  5,236,350החברה  ציה  בי 
 מיליון ש"ח.  20.9 -של כל  כול מורה לסך למסחר בבורסה בת הרשומים( 1)סדרה 

  2021ביולי    31עד ליום  ן למימוש למניה רגילה אחת של החברה  תני היה  יה  כל כתב אופצ
לתוספת  בתמו של  רה  כלשהו  4מימוש  למדד  צמודה  אינה  המימוש  )תוספת  למניה    ש"ח 

 (. ידנדיםדיב קתמות בגין חלווכפופה להתא

  -ל(  1)סדרה  אופציות    4,898,615  -ו  923,014,  14,892ו  מומש  2021  -ו  2020,  2019  יםשנב
החברה    4,898,615,  923,014,  14,892 ערמניות  נקוב  ללא  לכ ך    , ש"ח אלפי    56  -בתמורה 
 . בהתאמה ,ש"חאלפי  17,929 -ו  ש"חלפי א  3,486

 . 2021ט וסבאוג  1( פקעו ביום  1דרה )סאופציות  304יתרת 
 

למ   87,210מומשו    2019  שנתב .ג אופציה  החברכתבי  לכבתה,  ניות  ש"  251  -מורה    ח אלפי 
,  ש"חאלפי    248  -ה לכברה, בתמור כתבי אופציה למניות הח   87,210מומשו    2020באפריל  
מ ר  174,420תוך  וזאת  )שאינם  אופציה  במרץ  כתבי  הוקצו  אשר  למסחר(,    2017שומים 

 של החברה.  תי סחירות בלב החואגרות  סלמארגני גיו
 

 ניותמספר המ 

 בדצמבר  31ליום  
 2021 2020 
   

 57,333,333 57,333,333 הון מניות רשום 
   

 33,627,519 7,32438,80 ( )* ונפק ונפרעניות מון מ ה

 
 י החברה(. על ידזקות מניות באוצר )מניות המוח 65,691של  סךלל )*( כו
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 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס 

   כספייםה לדוחותם אוריב
 

 )המשך(: הון  - 12ר באו
 

   דיםאופציות לעוב .ד
 

התגמול של    אישור ועדתברה, לאחר שהתקבל  טוריון החהחליט דירק  2019ץ  במר  18ביום  
ל הקהחברה,  שאשר  החברה,   2.6ל  צאה  של  למסחר(  רשומים  )לא  אופציה  כתבי  מיליון 

ל הנית  לנים  מנ  2.6  -המרה  המיליון  של  ליות  במשי  נושאחברה,  החברה  חב רה  עובדי  רה, 
 תו.  השליטה בחברה ובי תן שירותים, ביניהם גם בעלונו

 
ל   ש"ח  3)  למניה  ש"ח  3.3  הינה ציות  ש של האופהמימו  תוספת נכון  מועד  לאחר התאמות 

הכספיים( מ  .הדוחות  החל  יובשלו  ההאופציות  הענקה"  )"ענקה  מועד  בו    -מועד  המועד 
הדירקטוריוןה החלטת  האי/ תקבלה  ההקל  ע  אסיפה שור  אם  גם  בפועההקצאה,  ל  צאה 

נותן  בתום כל רבע   בכל רבעון   1/12שוות של  וחר יותר( במנות  מאד  תעשה במוע ון )למעט 
שהשי ברותים  הינה  ההבשלה  הענקהלגביו  פני  מועד  על  הכל  ובסך  תקופת    3(  שנים. 

של  המימ תהא  יוהאופצוש  הורשנים,    6ת  במקר ונקבעו  והבשלה  פקיעה  לגבי  של אות  ה 
 ה / העסקה. ונסיום כה 
  

ניתהאופ למימוציות  בכחילבש  נות  העובד  או  המשרה  נושא  תורת  לתשלום  ספת  פוף 
(  Net Exerciseרכיב ההטבה )ות למניות על בסיס מש אופצי ימו ו לפי מנגנון מהמימוש א

זכא  יהיה  הניצע  לקבללפיו,  מרכת  מניו  י  את  ההמשקפות  ההטבה  באופציות  יב  גלום 
 הממומשות.

במה  האופצי   כתבי  על ההתאמות,  של  יחולו  מניותקרים  וחלוקת  טבה  חלוקת  זכויות  ה, 
 ת מסוג זה. כמקובל בהקצאו דיבידנד  

 
האופציות השלילב  הקצאת  לי על  נידם,  אלי  מר  מימון  טה,  איתן  מר  הדירקטוריון,  ו"ר 
ה בעל  של  היוד  הגב'  שליטה,ולביתו  נידם,  לא  ניאל  של כפופות  הכללית  האסיפה  ישור 

 . 2019במאי  1ום בי ר ניתן ה, אשהחבר
 

הה של  השווי  מתוך  לי מי   1.3וגן  אופציה  כתבי  אומ   2.6ון  כתבי  הויליון  אשר  ענקו  פציה, 
ך על ידי מעריך שווי חיצוני באמצעות המודל  ונותן שירותים הוער  עובדים  רה,לנושאי מש

והסהבינו ל מי  כ  סךתכם  )במיל  2.5  -של  של  יון ש"ח  מניה  על מחיר  ,  ש"ח  3.791התבסס 
(.  1.77%יבית חסרת סיכון בשיעור  ורם  שני  5.5של    יים גלום, אורך ח50%קן של  ת  סטיית

החברה  בהתאם,   מבוסס    בהוצאות  2021  -ו  2020  ,2019ים  שנבהכירה  תשלום  בגין  שכר 
כ מניו של  בסך  ש"ח  246  -ו   ש"חאלפי    705  ,ש"חאלפי    1,551  -ת  ן  בגי   בהתאמה   , אלפי 

   .הענקה זו
 

ההוגן   מתוך  ן  מיליו  1.3של  השווי  אופציה  או  2.6כתבי  כתבי  אמיליון  הוענק פציה,  ו  שר 
הענ ה  יןלבעלי  לעיל,  ידי  כמפורט  על  חיצוערך  שווי  באמצעומעריך  הבינומי    ת וני  המודל 

 קן ש"ח, סטיית ת  4.087ש"ח )בהתבסס על מחיר מניה של  מיליון    2.7  -סתכם לסך של כוה
 (. 1.6%כון בשיעורסי ת חסרת יוריבשנים  5.5ורך חיים גלום של א ,49%של 

החבר  הכירה  בגין  בהוצאות  2021  -ו  2020  ,2019ים  שנבה  בהתאם,  מבוסס    שכר  תשלום 
של  מניו בסך  ש"ח  338  -ו   ש"חאלפי    922  ,ש"חלפי  א   1,422  -כ ת    בגין  בהתאמה   , אלפי 

 הענקה זו. 
 

מומ2020  בשנת להשל  למניות    50,000  -לת  אופציו   50,000  שו ,    -כ  סך שלחברה בתמורה 
 לפי ש"ח. א 165

  480,002סך כולל של    קטוריון ומנהל הסיכונים של החברהיו"ר הדיר  משוימ,  הדוח  בשנת
אופ  מנגנון  לפיאופציות   מרכיבמימוש  בסיס  על  למניות  )  ציות  (  Net Exerciseההטבה 

 . המניות של החבר  281,190  שלובהתאם קיבלו סך כולל 
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 "מ  והם ביזנס בעא.נ. ש

 כספיים חות הבאורים לדו
 
 : )המשך(הון  - 12אור ב
 

ב המשוק פר  מסהתנועה  והממוצעים  למניות  מחירהאופציות  של  שלהן  ללים  המימוש  י 
 : קמןהינם  כדל

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
המל למחיר  באשר  נתונים  הקיימימוהלן  האופציות  של  החוזי  החיים  אורך  ויתרת    ת ו ש 

 לתום השנה:  במחזור
 

 

 בדצמבר  31 ליום
2021 2020 

מספר  
אופציות 
הקיימות 
במחזור 

 לתום השנה 

תחום 
מחירי 
 המימוש

ל קלשוממוצע מ
רך  של יתרת או

 חוזי החיים ה

מספר  
אופציות 
הקיימות 

ר במחזו
 נה השום לת

מחירי ם תחו
 המימוש

ל ממוצע משוקל
ל יתרת אורך  ש

 החיים החוזי 

2,069,998 3 3.53 7,448,919 3.2-3.78 2.21 
 
 

על2018רץ  במ  13יום  ב .ה דירקטוריון החברה  בו    , החליט  דיבידנד, באופן  מדיניות חלוקת 
  קי רווח הנוך התמ  30%עד  דיבידנד בשיעור של  מדי שנה,    עלי מניותיה,לבה  תחלק החבר

יבידנד  ם של החברה. יישום מדיניות חלוקת הדקריהשנתי על פי הדוחות הכספיים המבו
,  1999-קה הקבועים בחוק החברות, התשנ"טבחני החלומוף להוראות כל דין, לרבות  פבכ

הקיימות    חייבויותיהרה לעמוד בהתחבה  ולהערכת דירקטוריון החברה בדבר יכולתה של
ות המזומנים  יתרצפוי, צרכי החברה והתחייבויותיה,  ה  לתזרים  ם לב יוהכל בש   והצפויות, 

 .היו מעת לעתיצבה כפי ש של החברה, תוכניותיה ומ
ו  דיבידנד שנקבעו במסגרת הנפקת אגרות החוב סדרהעל חלוקת    באשר למגבלות ד'    -ג' 

 . 10באור   הרא
 

ד  דנחלוקת דיבי  ר לאש  דירקטוריון החברה החליט    , 2019מרץ  ב   18  -ו  2021  מרץב  2  םמיבי
של )  10  בסך  ש"ח  של  מיליון  למני  0.29סך  של  מיליון    3  ה(,ש"ח  )סך  ש"ח    0.99ש"ח 

   ., בהתאמהיה(נלמ
 

 בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנה 
 2021 2020 

 
מספר  

 האופציות 

ממוצע  
משוקלל  

מחיר  של 
 ש מוהמי

 מספר 
 ת האופציו

ממוצע  
וקלל  מש

  של מחיר
 המימוש 

 3.6 8,509,143 3.6 7,448,919 ת השנה ילזור לתח ת במחקיימו 

 - - - - הונפקו )אופציות סחירות( 

 - - 3.6 ( 304) יות צעת אופפקי
 3.7 ( 1,060,224) 3.5 ( 5,378,617) ופציות א מימוש 

 3.6 7,448,919 3 2,069,998 מות במחזור לתום שנה קיי

 3.7 6,298,919 3 1,753,331 נה וש בתום הש ניתנות למימ
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 מ יזנס בע"ב א.נ. שוהם

 באורים לדוחות הכספיים  
           

 הכנסות ועלות ההכנסות: - 13ר באו

  צמברבד  31ביום  תיימהסלשנה שה 

 2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח  
    :ןמומי כנסותה  .א

 47,965 44,786 56,990 סרים דחויים הכנסות מניכיון ממ
 3,873 2,694 2,326 ת הלוואות ריבית מהכנסו

 51,838 47,480 59,316 כנסותסך הה

    
    הוצאות מימון:  ב.

 1,360 988 1,573 טה ישל בעל ערבות בגין יתריב הוצאות
 5,025 8,206 9,039 חוב ריבית והפחתות בגין אגרות  הוצאות

 1,085 3,264 4,744 ים ין אשראי מבנקיבית בגר הוצאות 
   7,750 762 2,510 ם דחוייםיסרנכיון בגין ממדמי 

 508 456 423 ק עמלות בנ
 - 13 13 חכירה  הוצאות מימון בגין

 139 282 98 ריבית לאחרים 
 - - 132 שי שער  רהפ

 15,867 13,971 18,532 תההוצאוסך 
    

 ת:ליונהלה וכלוצאות ה ה - 14 באור
 

 הול ודמי ני   שכר ונלוות 5,258 4,984 4,461
 ה מקצועי שכר טרח 1,610 1,475 1,091

 ל וביטוח דירקטוריםגמו 459 349 290
 הוצאות תביעה משפטית  - 30 -

 ות  מניבוסס תשלום מ 584 1,627 2,973
 חתות פחת והפ 349 283 72

 משרדיות  707 580 780
 ות גרא 121 84 69

 אחרות  10 - -
9,736 9,412 9,098  

 
 : וח למניהרו - 15 באור
 

 : רווח בסיסי למניה .א
 

סי  וח הבסירוהרווח לשנה ששימש לחישוב  
   17,583 16,006 23,184 למניה )באלפי ש"ח( 

    
ששימש    מניות ממוצע משוקלל של כמות ה 

 31,803,213 33,050,170 36,481,256 פר מניות( י למניה )מסרווח הבסיס לחישוב ה

    
 0.55 0.48 0.64 למניה י יסבס רווח
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 בע"מ  שוהם ביזנס א.נ.

 ם  באורים לדוחות הכספיי
 

 :)המשך( רווח למניה - 15 באור
 

 רווח מדולל למניה:  .ב
 

לל  המדו חרווח לשנה ששימש לחישוב הרוו 
   17,583 16,006 23,184 ( ש"חלמניה )באלפי 

    
ניות ששימש   מות המכ  צע משוקלל שלממו

 33,352,564 36,333,581 37,611,685 ניות( הרווח המדולל למניה )מספר מ  לחישוב 

    
 0.53 0.44 0.62 מניה ל ללרווח מדו

 
 

 :ות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםאעסק  - 16באור 
 

 . 2010-תש"עה יים(,יים שנתנות ניירות ערך )דוחות כספקמונח זה בתכהגדרת  -עניין"  "בעל 

 . 24AS I -הגדרת מונח זה בכ  -"צד קשור" 

המפתחאנ הח  שי  של  יח  ברה הניהוליים  אחהנכללים,  גורמים  עם  בהגדרד  "צדדים  רים,  ת 
 . הבכירה   הנהלהה את חברי וכוללים את חברי הדירקטוריון   IAS 24 -קשורים" האמורה ב

יהחברה   על  נידם אשר  דנשלטת  אלי  בדוח מחזהלמועד  י מר  החברה    33.90%  -יק  מניות  מהון 
נוסענ  יבעל מלא(.    בדילול   33.77%) שניי  ם הינ  םפיין  יצחק  למועדמר  הדוח מחזיק  ר, אשר    -בד 

  למועד   , אשרארביטראז' ואליו קרן גידור בע"מו  בדילול מלא(  9.98%ון מניות החברה ) מה  9.99%
ניות מוחזקת על ידי  המיתרת    .מלא(  בדילול  5.17%מניות החברה )  מהון  5.45%  -הדוח מחזיקה ב

 .  רהציבו
 

 ות:אעסק א.
 

 בדצמבר   31ם יימה ביולשנה שהסת 
 2021 2020 2019 
 י ש"ח אלפ 
    
יטוח לדירקטורים שאינם  מועסקים  גמול ובת

 290 349 459 בחברה 

 4 4 4 ההטבה סת יחאליהם מתימספר האנשים 

 - - 8 ענין ל עשכירות מב דמי

 144 165 130 לבעל עניין  דמי שכירות 

 1,360 988 1,573 ערבות בעל שליטה הוצאות ריבית  

 2,324 1,392 502 ום מבוסס מניות תשל

 5 5 5 סת ההטבה  אליהם מתיח מספר האנשים 

 3,747 4,108 4,158 מי ניהול לצדדים קשורים וד שכר

 5 5 5 טבה  אליהם מתיחסת הה נשיםמספר הא 
 

 יתרות: .ב
 

 מבר  בדצ 31 םליו 

 2021 2020 

 ש"ח אלפי    

   
 207 635 בים ויתרות חובה חיי

 1,633 1,633 ת זכות אים ויתרוזכ
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 מ  א.נ. שוהם ביזנס בע"

 ות הכספיים אורים לדוחב

 
 :)המשך( ת עם בעלי עניין וצדדים קשוריםקאות ויתרועס - 16באור 

 
 ם:דים קשורידהתקשרויות עם צ   .ג
 

בספטמבר   20יום  מול ודירקטוריון החברה ובתגאישרו ועדת ה ,  2018באוגוסט    13ביום   .1
ל החברה  מנכ" למר אלי נידם  נויו של  י ללית של החברה את מהאסיפה הכ, אישרה  2018

   שנים. 3של ה משרה לתקופ 100%יקף של  בה

נ אלי  מר  זכאי  כמנכ"ל  לשירותיו  מינוי  ידם,בתמורה  ממועד  וגוסט בא   13ביום    והחל 
כשכיר או כנגד חשבונית  ש"ח, במונחי עלות מעביד,  י  אלפ  50סך של  לשכר חודשי ב,  2018

 ין.  מס כד

בכל כמו   תישא  החברה  הישיר  כן,  השוטפות  שההוצאות  אות  מר  בפויוציא  נידם  על  לי 
מי בלולצורך  תפקידו  המצאת י  כנגד  וזאת  החברה  כמנכ"ל  סביר  כתאות  אסמ  אופן 

ל תק  א מתאימות.  הישירות  רהנקבעה  השוטפות  יהא להוצאות  בנוסף,  המנכ"ל  ז  .  כאי 
ו בגין כל בחודשי שכר, באופן ש  8של עד    מבוסס על רווחי החברה, בהיקף למענק שנתי, ה 

  5ל לרווח תפעולי של  המענק( מע  נילפני מס ולפשנתי )רווח  וח תפעולי  ח רומיליון ש"   1
 ן חודש עד חודשיים וחצי. בילשכר של   המענק הדרגתי השוואי למיליון ש"ח, יהא זכ

 ודשים. ח  3מוקדמת בתפקיד יעמדו על  מר אלי נידם ותנאי הודעה שלתנאי פרישתו 

וד   2019באוגוסט    13יום  ב התגמול  ועדת  החבר ירקטאישרו  וביום  וריון  אוקטובר  ב  3ה 
האס  , 2019 מיום  אישרה  החל  כי  החברה  של  הכללית  ואילך,   2019וסט  באוג  1יפה 

לפי ש"ח במונחי עלות  א  80על סך של    ה יהא זכאי מר נידם תעמודל  ה החודשיתרהתמו
 כדין.   ד, כשכיר או כנגד חשבונית מסמעבי

המענקי היקף  כי  נידם  ובהר  מר  זכאי  לו  ואינ   השנתי  משתנה,  בגובה  ו  עד  נותר   8של 
מבוס  שיחוד השכר,  חישוב  לצורך  כאשר  החברה,  רווחיות  על  יילקח    מענקס  השנתי 

 אלפי ש"ח(.  80ודכן )קרי, מע ון השכר הבבחש
 

בר בספטמ  20  מול ודירקטוריון החברה וביום, אישרו ועדת התג2018וסט  וג בא  13ביום   .2
האס2018 אישרה  החברהי ,  של  הכללית  מיא  ,פה  מימון  מרשל  נויו  ת  יו"ר  ל  איתן 
 משרה.   50%בחברה בהיקף של ריון פעיל טודירק

,  2018גוסט  באו   13ממועד מינויו ביום  ל  הח מימון,    יהא זכאי מר איתןתיו  בתמורה לשירו
חשבונית מס   ר או כנגד"ח, במונחי עלות מעביד, כשכיאלפי ש  25ר חודשי בסך של  שכל

 כדין.  

פועל  תן מימון ב אישיוציא מר    פות הישירותוצאות השוטל ההכמו כן, החברה תישא בכ
כיו סביר  באופן  תפקידו  מילוי  ד לצורך  ב"ר  פעיל  וזאת  חירקטוריון  המצאת כנברה  גד 

מתאימו נקבעה  אסמכתאות  לא  הישירתקת.  השוטפות  להוצאות  יהא  רה  בנוסף,  ות. 
  שכר, באופן דשי  חו  5ברה, בהיקף של עד  ח, מבוסס על רווחי ה מענק שנתיזכאי היו"ר ל

רווח  על לולי שנתי )רווח לפני מס ולפני המענק(, מח רווח תפע ש"מיליון    1ל  שבו בגין כ
של   ש"  5תפעולי  ה  ח, מיליון  הדרגתי  למענק  זכאי  שליהא  לשכר  חודש   0.5ין  ב   שווה 

 לחודש וחצי.  

וע  2019במרץ    18ביום   התגמולאישרו  החברה  דת    2019במאי    1וביום    ודירקטוריון 
האיש הכללרה  החברהאסיפה  של  היקית  העלאת  יף  ,  של  להמשרה  הדירקטוריון    -ו"ר 
 במונחי עלות מעביד. ח אלפי ש" 37.5בהתאמה לסך של דשי  והעלאת שכרו החו  75%

ודיר  2019באוגוסט    13ביום   התגמול  ועדת  וביום  אישרו  החברה  ובר  באוקט  3קטוריון 
הכלל  , 2019 האסיפה  מיויאישרה  החל  כי  החברה  של  ואילך,   2019באוגוסט    1ם  ת 

נחי עלות  במו   אלפי ש"ח  45אי מר מימון תעמוד על סך של  לה יהא זכ  יתתמורה החודשה
לנוסחת המענק השנתי  ן  ן, אושר עדכוד חשבונית מס כדין. כמו כ נגשכיר או כ כמעביד,  
זכאי למענק    של מר עד  שנתי מקסימימון כך שיהיה  של  על  שחודשי    6מלי  כר, מבוסס 

יילקח בחנתוב המענק השי לצורך חישה. יובהר כהחבררווחיות   שבון השכר המעודכן  י 
 אלפי ש"ח(.  45)קרי, 
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 "מ ע.נ. שוהם ביזנס בא
 דוחות הכספיים ל באורים

 

 :)המשך( וריםעם בעלי עניין וצדדים קש  ותעסקאות ויתר - 16באור 
 

 )המשך(:קשורים עם צדדים ג. התקשרויות 
 

בר בספטמ  20ם  יוון החברה ובל ודירקטוריועדת התגמו שרו  , אי 2018באוגוסט    13ם  ובי .3
בתו של   ם,דניאל ניד  שכרה של הגב'לון  עדכ   , אישרה האסיפה הכללית של החברה,2018

ות ותפעול, באופן שבו בתפקידה כמנהלת קשרי לקוח,  מר אלי נידם  בעל השליטה בחברה
"ח,  ש  16,800ך  י בסהגברת נידם לשכר חודש  ת, תהא זכאי2018מבר  בספט  1ום  החל מי 
 אלפי ש"ח(.   14לף שכר של )ח עלות מעביד במונחי 

ודירקטוועד  אישרו  2019במרץ    18ביום   התגמול  החברהרת    2019במאי    1ביום  ו  יון 
ה הכללית אישרה  החברה,  ש  אסיפה  בסך  ל  מעביד(  28,344תשלום  עלות  )במונחי   ש"ח 

קשרידניא   רתגבל מנהלת  נידם,  התפעול  ל  ומנהלת  שלבחב  הלקוחות  ובתו  בעל    רה 
בהה ו  השליטה  ניד  ,מנכ"ל  אלי  לשנת    השלמת המהווה    ם,מר  השנתי  לו    2018המענק 

  ,2018ר  בספטמב  20ום  לאישור האסיפה הכללית מי  אםבהת,  נידם  דניאל  רתכאית הגבז
 . 2018ר בספטמב 19ועד ליום  2018בינואר   1יום  וזאת עבור התקופה מ 

חודשי    2ה על סך של  בחברה עד כ  ין פעילותהק בג ' נידם תהא זכאית למענב כמו כן, הג
  ית, תהא זכאתשור האסיפה הכלליד אי)לפי השכר טרם העדכון(. בנוסף, החל ממועשכר  

אופן שבו בגין כל חודשי שכר, ב  3יקף של עד  בהווחי החברה,  למענק שנתי, המבוסס על ר
  5י של  רווח תפעול על לני מס ולפני המענק(, מפ פעולי שנתי )רווח ל"ח רווח ת מיליון ש  1

תהאמילי  ש"ח,  הגב'  ז  ון  של  כאית  בגובה  למענק  נידם,  ש  0.6דניאל  השכר כר.  חודשי 
אחת   בגובהליעודכן  השכר  ע   שנה  כן,  כמו  המדד.  בתוספליית  בשנה,    3%של  ת  יעודכן 

שנ שלוש  ק במשך  יהיה  שלחברה  לכך  בכפוף  רווח  ים,  השנ יים  הכספיים  יים  תבדוחות 
 בתום שנה. 

החברהא   2021וסט  באוג  8ביום   ודירקטוריון  התגמול  ועדת  בספטמבר   22וביום    ישרו 
הכ  2021 האסיפה  החברה    לליתאישרה  הלעדכון  של  של  נידם,  גבשכרה  דניאל  כך ' 

ל  סך שעלות מעביד בש"ח, חלף    27,850סך של  ב עלות מעביד    עלחודשי יעמוד  ששכרה ה
מיום    18,350 החל  וזאת  היקף יובשנים.    3בת  לתקופה    2021בספטמבר    1ש"ח  כי  הר 

ה זכאיהמענק  לו  נידםהג   תשנתי  דניאל  בגובה    ב'  ונותר  משתנה,  עאינו  חודשי   3ד  של 
רומ,  שכר על  החברה,  וחבוסס  חייות  לצורך  השכאשר  המענק  בחשבון  נת שוב  יילקח  י 

 . דכןהשכר המעו
 

עדכון תנאי כהונת  את    רה בטוריון החאישרו ועדת התגמול ודירק   2019באוגוסט    13  ביום .4
  100%עומד כיום על  מנסור    איילמר  היקף משרתו של    -מר אייל מנסור    ,ניםיכו הל הסמנ

  1מיום  בו החל  עדכון לתנאי כהונתו באופן שישרו  רקטוריון א התגמול והדידת  משרה. וע
של   סך  לתעמוד עמנסור    איילמר  כאי  ז  דשית לה יהאורה החואילך, התמו   2019באוגוסט  

אלפי ש"ח. יובהר כי    35הנוכחית בסך  מורה  הת  , חלף אלפי ש"ח, בצרוף מע"מ כדין  56
חודשי   6עד    בה שלונותר בגו  אינו משתנה,ור  מנס   אייל מר  היקף המענק השנתי לו זכאי  

על  שכר החברהרווחיו  )המבוסס  שכריבצ(,  ת  חודש  דעתיקובש  רוף  ובכפו  ל  ף  מנכ"ל 
תג וועדת  דירקטוריון  כאשרמוללאישור  י  ,  השנתי  המענק  חישוב  בון  בחשילקח  לצורך 

 . אלפי ש"ח( 56שכר המעודכן )קרי, ה
ואיש  2021במרץ    2ביום   ועדת התגמול  חודש שכבס  מענקטוריון  דירקהרו  של  בגין  ך  ר 

 הדוח.  בשנתרה , הוכזה נקבגין מעההוצאה  .2020פעילותו בשנת 

הלוואה  ון החברה מתן  ית ודירקטור אישרו ועדת הביקור  2020בר  בנובמ  26יום  נוסף ב ב
של  ר  נסומייל  אמר  ל הכנסה    200בסך  מס  פקודת  לפי  ריבית  נושאת  ש"ח,  אשר ו אלפי 

ה  ה לאישור למען הזהירות כעסקהחלטה הובא ים. החודשיים שוותשלומים    40  -תפרע ב
 ש"ח לפי א 125 בסך  ור, הינה, כאמ הדוח, יתרת ההלוואה עד למו  .חריגה
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 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס
 יים לדוחות הכספ םבאורי

 

 :)המשך( ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים ותאעסק  - 16ר באו
 

 )המשך(:ורים ת עם צדדים קשהתקשרויו .ג
 

ה   2021ולי  בי  7ביום   אועדת  החברה  ודירקטוריון  עסביקורת  חישרו  להעמדת ריגקה  ה 
איילהלוואה   של,  מנסור  למר  שנ  הנושאת  ,ש"ח  910,000  בסך  בשיעור  ריבית  ל שתית 

ותעמוד  (  2021)ט( לפקודת מס הכנסה לשנת המס  3יף  ע יין סור הריבית לענ )שיע   3.26%
שניתנה  ההטבה  העסקה, סך    קופתר כי מפאת תיובה  .2021בספטמבר    30יום  ב ון  לפירע 

ושאי  מת לקוחות שאינם נבתנאי שוק של החברה )לעו  אותעסק  ם לעומתלמנהל הסיכוני
ל הסיכונים  הכי מנ"ח. כן יובהר  ש 20,000  -כ  לסך שבנאמדת  משרה או עובדי החברה(  

  500,000-מכירת כל או חלק מ  ו/אוהמחה לטובת החברה כל תמורה שתתקבל ממימוש  
ן ההלוואה  רעולפי  וזאת עדאשר בבעלותו,    סחירותהלא  ה  למניות החברציה  כתבי האופ

ובמלואה   הביקור   בית.ריקרן  נימקו  ועדת  החברה  ודירקטוריון  בכת  החלטתם   ךאת 
בנ חשוב  שעסקינן  משרה  ותנאי  מאוד  ושא  מועד  קצרת  הינה  ההלוואה  כאשר  לחברה, 

 קף משמעותי לחברה. בהי ההטבה אינם
ושא  ל נ ש  עלותואשר בב  סחירותהלא  ות החברה  למניהאופציה  בי  כתב במימוש  בשל עיכו

נפרעה    לא   עיף חייבים ויתרות חובה,ר מוצגת במסגרת ס , אשהמשרה, ההלוואה כאמור
נושפר  2021וקטובר  בא  4ביום  .  הבמועד של  ע  סך  המשרה  וביום  ש"  400,000א   9ח 

  30ליום  תידחה    ואהרת קרן ההלויתרעון  יפקטוריון החברה כי  אישר דיר   2021בנובמבר  
 ש"ח.  22,000 -ורה נאמדת בסך של כהאמ  חיהמהד הויך ההטבה הצפ ס .2022במרץ 

 להלן.   'א17באור  ריך הדוחא מנהל הסיכונים לאחר תמדת הלוואה נוספת לענין העל
 

עדכון תנאי כהונת  את    אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  2019באוגוסט    13  ביום .5
הכ הרר  רתהגב  ,ספיםמנהלת  הגבה  -י  לימור  של  משרתה  עו  רתיקף  כיום הררי  על    מד 

ו  דת ועמשרה.    60% חל  אישרו עדכון לתנאי כהונתה באופן שבו ה  קטוריון ירהדהתגמול 
  ל סך הררי תעמוד ע  רתזכאית הגב  תהא  ית לההתמורה החודש   ,2019אוגוסט  ב  1מיום  

ן,  כמו כאלפי ש"ח.    21חית בסך  ף מע"מ כדין, חלף התמורה הנוכ אלפי ש"ח בצרו  25של  
 ודשי שכרח  3עד    שלה  יהיה בגוב ש  , כךהררי  רתת הגבלו זכאימענק השנתי  אושר עדכון ל 

תי  השנ  המענק, וזאת חלף  ולון וועדת תגמיור דירקטורובכפוף לאיש  בשיקול דעת מנכ"ל 
של   שכר  2הנוכחי  יובהר    חודשי  מנכ"ל.  דעת  השנתי  בשיקול  המענק  חישוב  לצורך  כי 

בחשבוןי המעו   ילקח  )השכר  ש"ח(  25קרי,  דכן  איש2021במרץ    2ביום    .אלפי  ועדת  ,  רו 
ודירקטורי  החבר התגמול  מעון  שלושק  נה  הכספיםבסך  למנהלת  שכר  חודשי  ן  בגי  ה 

 הדוח.  בשנתרה , הוכזה ענקגין מ. ההוצאה ב2020בשנת  הילותעפ
 

  2020בינואר    5רה וביום  ירקטוריון החבוד עדת התגמול  , אישרו ו2019בנובמבר    21ביום   .6
האסיאיש החברה  רה  של  הכללית  כהענק פה  פטות  למנתבי  ושיפוי  החברה ר  כ"ל 

השלי ירקטור  וד בעל  שהינו  נידם,  אלי  מר  תיקבה  וכן  בחברה,  החברה ו טה  לתקנון  ן 
ים על  ר לנושאי המשרה, באופן שיחריג את הפטור לנושאי משרה הנמנוע לפט בסעיף הנוג

ולקבוע כ של בעל ה שלבעל השליטה יש בה ו עסקה  יחול על החלטה אי הפטור לא  יטה, 
 ישי.   ן א עניי

 
א 2019במבר  בנו  21ביום   .7 וע,  נ ישרו  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  עסקאות  דת  והל 

חרי  זניחות ולא  זניחות  לא  עסקאות  לגות,  ועסקאות  שיקים פיהן  הלוואות  /ניכיון 
מושכים  ללקוחות ב  םשהינ  ו/או  צדדיםחברות  לבעל   םהל  שישלישיים  ש  שליטת    קשר 

נושא   או  בחהשליטה  פעילומכוברה  משרה  אחרותח  ח  יות  עם  אחרות  שלהם  ברות 
בעל  ש ההבשליטת   שר ק   להם  שיש  שלישיים  צדדים  בשליטת  לחברות  לרבות,  נ"לעניין 

תיחהאמ   העניין   לבעל חריגות  כשבנה  ור,  ולא  זניחות  לא  עסקאות  או  זניחות  עסקאות 
 : טרים הבאיםמהפר כל קיימויתש  ובלבדין(  )לפי העני 

  2%עור של עד  לחברה בשי  כום חשיפה לה על סר לא יעת במצטב היקף כל העסקאו •
נתון עבור עאשראי המהיקף תיק ה זניחות, ובש קיים בחברה בכל רגע  עור יסקאות 

שראי הקיים בחברה בכל רגע נתון עבור עסקאות  אתיק המהיקף    4%-ל  2%של בין  
 . ותואינן חריג   שאינן זניחות

 שיקבע מלי  מיני  ור משיע  חתיפ לא  ל  הנ"  לקוחות ה משתיגבה    הריבית/העמלה   סכום •
וע ידי  ועל  הביקורת  הדת  בה דירקטוריון  לשיעורחברה    הריביות/ העמלות  תאם 

גובהממו שהחברה  מכ צע  קללה  בשנה  לקוחותיה  הנ"ל  ואחת,  נדרית  ל  העסקאות 
 . בתנאי שוק תעשנה
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 א.נ. שוהם ביזנס בע"מ 

 ות הכספיים באורים לדוח

 
 :)המשך( קשורים וצדדיםעניין  קאות ויתרות עם בעליעס - 16באור 

 
 (:)המשךקשורים ות עם צדדים ג. התקשרוי

 יעשה בהתאם לתוכניתי העסקאות הנ"ל  רתהשיקים במסגול בהלוואות וניכיון הטיפ  •
 ה של החברה.עהקבו  העבודה 

של  הביקור  ועדת דעתו  חוות  סמך  על  קבעה  כי   הסיכונים ל  מנה ו  החברה"ל  מנכ ת 
, הן  סקים הרגיל של החברהבמהלך העצעות  ברה, מתב"ל הינן לטובת החהנ  העסקאות 

 התחייבויותיה.ו רה, רכושה א הותית על רווחיות החבהשפעה מבתנאי שוק ואין להם 
 . החברות בחוק  ןכהגדרת " ת וחריג אות"עסק  מהוות  אינןאות עסקה

אישרו ועדת הביקורת  ,  2022  בפברואר  28  -ו  2022בפברואר    24  ,2021בפברואר    7ם  מיבי
 .חריגות לא זניחות ולא ות ועסקאותנוהל עסקאות זניח כת האר חברהירקטוריון ה וד

כי  צי החברה  וין  ביצעה  הדוח  בהבשנת  בהיקףעסקאות  האמור  לנוהל  כ  תאם    20  -של 
 .  מיליון ש"ח

   
 חר תאריך הדוח: אירועים לא   - 17באור 

 

אייל  מר  לוספת  נ   הלוואהמתן  ודירקטוריון החברה  ביקורת  אישרו ועדת ה  2022ינואר  ב  11ביום   .א
בו יקבל  במועד  ר תפרע  אשבית לפי פקודת מס הכנסה ו ת ריאאלפי ש"ח, נוש  330בסך של  מנסור  

שנת  מענק  מנסור  לאייל  תרומתו  בגין  בשנת י  ה2021  חברה  למען  .  לאישור  הובאה  החלטה 
 . ריגהת כעסקה חהזהירו

 
ות  ועד  האישר  , 2022  בפברואר  24ם  יוב .ב דירקטוריון  אישר    2022  בפברואר   28ביום  הביקורת 

בפולי החברה  התקשרות  את  ביסהחברה  משרה  ת  ונושאי  דירקטורים  מיום  טוח  החל  בחברה, 
ל   2022ץ  במר ידי    זאת בהתאם, ו2023בפברואר    28ם  יוועד  לתנאי עסקת המסגרת שאושרה על 
 . ( לעיל2א')11  ורמור בבא, כא 2019באוקטובר  3ם ביו ה של החבר  הכלליתסיפה הא

 
ודירקטוריואישרו    , 2022  רואר בפב  28ביום   .ג התגמול  החברה ועדת  שכר  מענ  ן  חודש  של  בסך  ק 

הס וכלמנהל  מנסור,  אייל  מר  בסך יכונים,  מענק  למנלושש  ן  שכר  חודשי  הכספיה  הגב'  הלת  ם, 
 בשנת הדוח.  לימור הררי, בגין פעילותם
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 1220לשנת פרטים נוספים בדבר התאגיד  

 מען רשום   - א25תקנה 

 בע"מ  א.נ. שוהם ביזנס שם החברה 

 000438652 מס' חברה ברשם החברות 

 1071 מנפיק בבורסהמס' 

 3095011, זיכרון יעקב, 4היין דרך  מען רשום

 1117090-40 טלפון 

 9070112-04  פקס

 combizshoham@eitan. כתובת דואר אלקטרוני 

  

 דוחות כספיים  - 9תקנה  

ב שהסתיימה  לשנה  כספיים  לפי    31/12/21  -דוחות  ערךערוכים  ניירות  כס  תקנות  שנתיים(  )דוחות  פיים 

   ורפים בזאת.ם כדין מצמים ומבוקריתוח ,2010 –תש"ע 

 רעוןיפ לפי מועדיחייבויות דוח מצבת הת  -ד 9תקנה 

המפורסם במקביל לדוח    126  -ראה דיווח מיידי על גבי טופס ת,  בהקשר זה  התאגיד   התחייבויות  פירוטל

 התקופתי. 

  דו"ח דירקטוריון -  10תקנה  

התאגיד  ירקטוריון  דהדו"ח   עניני  מצב  תקנותעל  לפי  ע  ערוך  )דו"ח ניירות  ומיידיורך  תקופתיים  ים(,  ת 

 דוחות הכספיים.  ן מצורף לוחתום כדי   1970 -תש"ל 

 תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים -א'   10תקנה 

 (. ח"ש )באלפי  2021ת שנב יםבעונרה והפסד של החברה לכל אחד מ דוחות הרווחלהלן תמצית 

 

 לשנה 

 שהסתיימה 

 31ביום 

 בדצמבר 

2021 

 לשנה   

 שהסתיימה 

 31ביום  

 בדצמבר 

2020 

                    

 4רבעון 

                   

 3רבעון 

                     

 2רבעון 

                         

 1רבעון 

       

 47,480 11,039 12,889 16,370 19,018 59,316 מימון הכנסות 

 ( 13,971) ( 3,591) ( 4,431) ( 4,811) ( 5,699) ( 18,532) הוצאות מימון 

הפסדי  קיטון בהוצאות )הוצאות(  

 אשראי 
(846 ) (395 ) (838 ) (105 ) 492 (3,909 ) 

 הכנסות מימון נטו 

 ( להפסדי אשראי הפרשה )בניכוי 
39,938 12,924 10,721 8,353 7,940 29,600 

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

 ( 9,412) ( 2,303) ( ,1312) ( 2,422) ( 2,242) ( 0989,) לה וכלליות ת הנהאוהוצ

 21,677 5,637 6,222 8,299 10,682 30,840 ההכנסה   מיסים על רווח לפני

 ( 5,671) ( 1,451) ( 1,575) ( 2,050) ( 2,580) ( 7,656) סה על הכנמיסים 

 16,006 4,186 4,647 6,249 8,102 23,184   תקופה לנקי וכולל  רווח
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 תשקיף:  שימוש בתמורת ניירות ערך על פי  -ג'  10תקנה 

החברה  במ הדוח,  תקופת  גיוסיםהלך  שני  ש  ביצעה  הנפקת  )באמצעות  חוב  אגרות  סדרות  ג'  סדרה  תי 

דוס כולל של    אחתל  כמיליון ש"ח    150ל  ש  '(, בסךדרה  ש  300המשקפים סך  וזאת מכוח  ני  מיליון ש"ח, 

)סדרה    2021בינואר    5מיום  ד  , אח2020במאי    22יום  על בסיס תשקיף מדף של החברה מ   ףהצעת מד  תודוח

 .ד'( רה סד) 2021ר נובמבב 25  ואחד מיוםג'( 

שהתקב בכספים  שימוש  עושה  בעקבות    ולהחברה  לטו  עהשביצ   חובגיוס  בחברה  הפעילות  החברה,  בת 

השקעות  החברה, לרבות לצורך  של  ורות המימון  ק מ  ו/או החלפה של  לצורך הקטנתהשוטפת של החברה,  

 .מעת לעת ירקטוריון החברהד נוספות בתחום פעילותה העסקית כפי שייקבע על ידי

ז נתונים  ה בכספי  בתקנה  השימוש  בו  באופן  מוצגים  בכלו  מ   נקודת   החברה  ההנפקהזמן  לתמורת    יוחס 

החברה שומרת לעצמה    .יחסיהתקופה באופן  נתקבלו במהלך  ולנכסים נזילים אחרים שהיו בידי החברה ו

החל פי  על  הזכות  דין  את  לכל  ובכפוף  החברה  דירקטוריון  אונ שלטת  יעדת  את    ית  ההנפקה,  תמורת 

אחד הסכומי של  להשגתו  הנדרשים  מהיעדי   ם  יותר  הי או  בין  בשם,  אי תר,  כמתוכנן,    ל  ביעדים  עמידה 

 ושינויים בשערי החליפין.  ת העבודה נויים בתוכניו , שינויים רגולטורים, שיעסקיותתוצאות 

 בדוח זה לעיל. תיאור עסקי התאגיד – 'אבפרק   6סעיף  ם ראו נוספיים  טרפל

  למועד הדוחוקשורות  בנותרות ות בחב השקע -( 1)  11נה תק

  ביצעה השקעות בחברות קשורות   אלוהחברה    בנותן חברות  רה אי , לחבמועד פרסומוול  למועד הדוחנכון  

כי  לציי   יש  כלשהן. ו ן  החברה  הדוח,  בע"מקבוצת  חברת  למועד  נאוי  בה  אחים  מייסדים  התקשרו  סכם 

הקמ בתלטובת  בשם חברת הבת    ת חברה  מיוחתמו  בתחום עסקאות  אמריקאי  החברעם  מון  בהסכם  ת 

אשראי,   הבת תהיה הגוף המממן של אותן עסקאות פקטורינג על ידי מתן מסגרת   חברתהפקטורינג, כאשר  

הינ   חברתואילו   מניות,  אופציה לקבלת  ישנה  לחברה  בה  עסקאות  האם,  בתחום  ופיתוח  חברת מחקר  ה 

 לדוח תקופתי זה.  'ב לפרק 5.2סעיף ה נוספים בדבר התוצאות ראלפרטים   טורינג.הפק

 סמכות למנות דירקטוריםה ומההצבע  חושיעור מהון המניות המונפק, מכ -( 2)  11תקנה 

 לא רלוונטי. 

ות על ידי החברה לחברות בנות ולחברות קשור )התקבלו( יתנויתרת הלוואות ושטרי הון שנ -( 3)  11תקנה 

 ( ועיקר תנאיהן ח "ש( )באלפי .202131.12)

 ונטי. רלו לא 

 בשנת הדיווח  בנות וקשורותות ים בהשקעות בחבריינוש -  12תקנה 

 . לא רלוונטי

  חברות בנות וקשורות והכנסות מהן הכנסות של  -  13תקנה 

 רלוונטי.  אל

 הלוואות  -  14תקנה 

הלו ,  וחהד   עדלמו   נכון  חלקהינואות  מתן  החברהש  ה עיסוקמ  ו  העיקרי.אאולם    ,ל  עיסוקה  החברה    ינו 

   .בעתיד הם זתחו  תפתחוסוברת כי ייתכן 
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 ע שנרשמו ני" -ורסה  מסחר בב -  20תקנה   

 :הדוחתקופת בירות ערך שנרשמו ינ

לפרטים  ,  ש"ח  150,000,000של  ת אגרות חוב )סדרה ג'( על סך  סדרפיקה החברה  , הנ2021בינואר    5ביום  

פיקה  , הנ 2021  נובמברב  25ביום  אמור,  לבנוסף,    לעיל.  ב'לפרק    5.7  ףסעיראה  אגרות החוב  נוספים אודות  

  החוב  אגרות לפרטים נוספים אודות    ,ש"ח  150,000,000  סדרת אגרות חוב )סדרה ד'( על סך של    החברה

 לעיל.  לפרק ב' 5.8ף סעיה רא

 

 רה בכירה לנושאי מש יין וי ענעלב ל תגמולים -  21תקנה 

 ותר יב  םוהיהגב  התגמולים בעלי מחמשת אחד לכל 2021  בשנת שניתנו התגמולים פירוט להלן  ( א)

 כהונתו עם בקשר לו ניתנו אשר ,שבשליטתה  בתאגיד או בחברה הבכירה המשרה נושאי מבין

 : שנתי יס סב על ינםה ו לחברה עלות מבטאים להלן הנתונים. שבשליטתה יד בתאג ו א בחברה

 
   

   .לות לחברה לשנה באלפי ש"ח והינם בגין שנת הדיווחנחי עמובאים במוול י התגמ* סכומ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 רה. החברה, הינה בעלת עניין בחב שליטה ומנכ"לשל בעל ה  ותה בתום בשל היאול שרה בחברה ת מ נושא דבורה נידם אינה יובהר כי הגב'  1

 סה"כ  חריםא תגמולים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

היקף   תפקיד  שם

 משרה 

שיעור החזקה  

בהון  וח  דהעד  למו

 %(   -)ב   התאגיד  

דמי   מענק  שכר 

 ניהול

תשלום  

מבוסס  

 מניות

דמי   ריבית

 שכירות 

  אחר

מההון  

 המונפק 

בדילול 

 מלא

  איתן מימון 

(1 ) 
 901 - - - 91 540 270 - 0.60 - 75% יו"ר 

 אלי נידם

(2 ) 
 1,899 - 130 - 169 960 640 - 33.77 33.90 100% מנכ"ל 

 סוראייל מנ

(3 ) 

מנהל  

 1,110 - - - 102 672 336 - 0.31 - 100% סיכונים 

  לימור הררי

(4 ) 

מנהלת  

 436 - - - 61 375 - - 0.73 - 60% כספים 

דניאל 

נידם 
1

 

בק  מנהלת 

 411 - - - 78 - 84 249 0.73 - 100% אופיס 
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 הערות

 דירקטוריון ה"ר מר איתן מימון יו (1)

של  האסי   אישרה  2018בספטמבר    20  וםבי .א הכללית  ועדת    חרלאהחברה,  פה  אישור  שהתקבל 

הח ודירקטוריון  כהונתוהתגמול  תנאי  ב  ברה, את  מימון  איתן  מר  דירקטוריון  של  יו"ר  תפקיד 

  25ן מימון לתגמול קבוע של  איתמר  זכאי  בתמורה לשירותיו  .  2018באוגוסט    13החל מיום    ילפע

.  משרה  50%ר  עבו, בס כדיןכנגד חשבונית מבמונחי עלות מעביד, כשכיר או    לפי ש"ח בחודשא

כן,   האסיכמו  לאישור  הפבהתאם  כי  לית,  כלה  ההוצ  תישאהחברה  אושר  השוטפות  בכל  אות 

מר    הישירות מימשיוציא  תפקידאיתן  מילוי  לצורך  בפועל  כיו"ר  ון  סביר  באופן  דירקטוריון  ו 

למענק שנתי,    היו"רזכאי    היהבנוסף,    ת מתאימות.מכתאוכנגד המצאת אס  רה וזאתפעיל בחב

ולפנמיליון ש"ח רווח תפ   1בגין כל  באופן שבו    ,מבוסס על רווחי החברה )לפני מס  י  עולי שנתי 

 "(, יססכום הבס)להלן: " "חמיליון ש 5של  י מס ולפני מענקים( פנ)לח תפעולי (, מעל לרוו מענקים

הדרגת למענק  זכאי  שיהא  לשכר  השווה  בין  י  וחצי  0.5ל  לחודש  ה  חודש  עד  ובסך  חודשי    5כל 

 "(. נוסחת המענק )להלן: " שכר 

הכל  ,2019מאי  ב  1ביום   .ב האסיפה  עדכון  אישרה  החברה,  של  איתן    תנאיללית  מר  של  כהונתו 

כך   המשרהש מימון,  היקף  האסיפה,  אישור  ממועד  ע   החל  מימון  איתן  מר  ל  של    75%ודכן 

ת מעביד, כשכיר  י עלו במונחאלפי ש"ח בחודש    37.5  סך שלל מה  ן שכרו בהתאאם לכך עודכ ובהת

  כתבי אופציה   350,000הקצאה פרטית של  האסיפה  אישרה    ,ן. כמו כ או כנגד חשבונית מס כדין

, הניתנים  נאמן()במסלול    של החברה  יות לעובדיםאופצ  תכניתתאם להב)לא רשומים למסחר(  

,  ציהלכתב אופאגורות    330ספת מימוש של  רה, בתמורה לתומניות של החב  350,000  -וש ללמימ

כ למר איתן   )באמצעות חברה בשליטתו המלאה(  דירקטוריון    חלק מתנאי מימון  כיו"ר  כהונתו 

צעות הפקדת תוספת המימוש  חברה באמוש למניות ההאופציה ניתנים למימפעיל בחברה. כתבי  

  שנים  6האופציה הינה    המימוש של כתביון מימוש נטו, כאשר תקופת  נ ברה, או באמצעות מנגבח

ההקצא האופציהוה  ממועד  כתבי  של  שלוש    ההבשלה  פני  על  רבעונית  ממועהינה  ד  שנים 

 . הענקהה

יהם של  בלו אישורלאחר שהתק  פה הכללית של החברה,, אישרה האסי2019באוקטובר    3ביום   .ג

ום  מי  החלכך שמימון,  מר איתן  ון תנאי הכהונה של  ריון החברה, את עדכועדת התגמול ודירקטו

כשכיר   במונחי עלות מעביד,אלפי ש"ח בחודש  45 לסך שלעודכן י החודש, שכרו 2019באוגוסט  1

מר מימון    לפיה ענק,  נה נוסחת המ עודכ  . וכן יקף משרהה   75%עובר  ,  כנגד חשבונית מס כדין  או

פה לדוח  שצור  וכפי   ענק כפי שפורטה לעילהמחודשי שכר כמענק, מבוסס על נוסחת    6זכאי לעד  

הכללית  ז האסיפה  מיוםימון  החברה  אסמכתא  )   26.08.2019  של  כאשר    (2019-01-073707מס' 

 .המעודכן  ן השכרלקח בחשבו לצורך חישוב המענק השנתי יי

 לדוח זה לעיל.  'לפרק ב 5.15סעיף ה  רא מימוןמר על ידי ימושי האופציות דבר מ לפרטים ב .ד
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 ורירקטמנכ"ל החברה ודנידם  ליא מר (2)

חל ממועד זה, לאור  ריון החברה, ה "ר דירקטוכיודם  יכיהן מר אלי נ  2018באוגוסט    13עד ליום   .א

 נכ"ל החברה.  אלי נידם לכהן כמ, החל מר הקודםסיום כהונתו של המנכ"ל 

לאחר שהתקבלו אישוריהם של    ,האסיפה הכללית של החברהה  שראי   2018בספטמבר    20ביום  

  13ם  מיו  החל  לי נידם כמנכ"ל החברהא מינויו של מר    את  ,רההחב  וריוןדירקט וועדת התגמול  

היה  ורה לשירותיו כמנכ"ל  תמב  .שנים  3משרה לתקופה של    100%, בהיקף של  2018  באוגוסט

ני ש"ח במונחי עלות מעביד, כשכיר או כנגד    לפיא   50דם, לשכר חודשי בסך של  זכאי מר אלי 

כדין. תיש  חשבונית מס  כן, החברה  בכל ההוכמו  אלי  א  שיוציא מר  צאות השוטפות הישירות 

סמכתאות  ל החברה וזאת כנגד המצאת א ן סביר כמנכ"באופידו  רך מילוי תפקלצו  פועלנידם ב

ה להוצאות  תקרה  נקבעה  לא  זכאימתאימות.  יהא  בנוסף  הישירות.  שנתי,    שוטפות  למענק 

ה  רווחי  על  כלהמבוסס  בגין  שבו  באופן  רו   1  חברה,  תפעולי מיליון שקלים  )לפני מס    וח  שנתי 

מעל   המענק(  הבסיולפני  כססכום  לעילהגד,  זכא רתו  למ,  בין  עי  של  לשכר  השווה  הדרגתי  נק 

  שתו של מר אלי נידם ותנאי הודעה. תנאי פריחודשי שכר  8עד    ובסך הכל  ם וחציחודשיילחודש  

יעמדו על   נידם  ים. מיד עם מינויו כמנכ"חודש   3מוקדמת בתפקיד  ר  לכהן כיו"ל חדל מר אלי 

 דירקטוריון החברה.  

לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול  רה,  החב  פה הכללית שלהאסישרה  , אי2019במאי    1ביום   .ב

  אופציה )לא רשומים למסחר( בהתאםכתבי    650,000ריון החברה, הקצאה פרטית של  ירקטווד

ל  מניות ש  650,000-ים למימוש ל רה )במסלול נאמן(, הניתנלתכנית אופציות לעובדים של החב

של   מימוש  לתוספת  בתמורה  לכ אגורו  330החברה,  את  אתב  למר  נ ופציה,  )באמצעות  ידם  לי 

נים למימוש  אי כהונתו כמנכ"ל החברה. כתבי האופציה ניתחברה בשליטתו המלאה( כחלק מתנ

באמצעו החברה  המימוש  למניות  תוספת  הפקדת  נט ת  מימוש  מנגון  באמצעות  או  ו,  בחברה, 

י  כתב   ה שלשנים ממועד ההקצאה וההבשל   6  י האופציה הינהכתב  וש שלהמימ  כאשר תקופת

 ית על פני שלוש שנים ממועד ההענקה.בעוננה רהאופציה הי

ועדת    לאחר שהתקבלו אישוריהם   ,2019באוקטובר    3ם  ביו .ג ודירקטוריון החהשל  ברה,  תגמול 

הכ האסיפה  כהונת אישרה  תנאי  עדכון  את  החברה  של  המנכ"ללית  של  והעסקתו  אלי  ו  מר  ל 

מש  כך  נידם לי  חודשה   ושכר,  2019באוגוסט    13ום  י החל  של  עודכן  במונחי  ש"ח    יפלא  80סך 

נותר    יקף המענק השנתי לו זכאיה  .שבונית מס כדיןעלות מעביד, כשכיר או כנגד ח נידם,  מר 

   .המעודכן שכרדשי שכר, כאשר לצורך חישוב המענק השנתי יילקח בחשבון הוח  8בגובה של עד 

 זה לעיל.  לדוח 'לפרק ב 5.16סעיף ה על ידי מר נידם רא ימושי האופציותדבר מ ב טיםלפר .ד

 סיכוניםהמנהל סור יל מנמר אי (3)

מנהל   .א לתפקיד  מונה  מנסור  אייל  החמר  בחברה  מיום  סיכונים  בתמורה    .2018בנובמבר    8ל 

יר  שככ  ד,י עלות מעבימונח"ח בש  לפיא  35בסך של  מר מנסור לשכר חודשי    איזכהיה  לשירותיו  

זכאי מר מנסור למענק שנתי, מבוסס על תוצאות הכדין.  בונית מס  כנגד חשאו     ,חברהבנוסף 

ם הבסיס )כהגדרתו  ל סכו(, מעמענקיםלפני  מיליון ש"ח רווח תפעולי )לפני מס ו  1ין כל  ר בגכאש

למע מנסור  מר  זכאי  שלעיל(  חודשי  וחצי  חודשיים  ועד  חודש  בין  של  עדבסו  כרנק  הכל    6  ך 

 חודש שכר אחד.עד בשיקול דעת של  שנתי ור למענק כמו כן, זכאי מר מנס .רכשי דשחו

 



- 7 - 

שהתקבל,  2019  רץבמ  18ביום   .ב החב  לאחר  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  הקצתה  אישור  רה, 

תכנית אופציות  בהתאם ללמסחר(    כתבי אופציה )לא רשומים  500,000מר אייל מנסור  להחברה  

מניות של החברה, בתמורה    500,000-ם למימוש ל תניהני  (,)במסלול נאמן  רה החב  של  עובדים ל

האופציה ניתנים למימוש למניות החברה    תבי. כהאופצילכתב  אגורות    330וספת מימוש של  לת

המבאמצעו תוספת  הפקדת  או  ת  בחברה,  כאשרימוש  נטו,  מימוש  מנגון  תקופת    באמצעות 

תבי האופציה הינה  כ  שלה  שלוההבד ההקצאה  ועממ ם  שני  6המימוש של כתבי האופציה הינה  

 ענקה. הונית על פני שלוש שנים ממועד ה רבע

תו של מר  עדכון לתנאי כהונ   עדת התגמול ודירקטוריון החברהאישרו ו  2019באוגוסט    13ביום   .ג

ל מנסור כ עודכן  עלובמונחש"ח    לפיא   56סך של  ך ששכרו החודשי  כנגד  י  ת מעביד, כשכיר או 

,  חודשי שכר  6ל עד  בגובה ש , נותר  מנסורזכאי מר  ו  ל  , ינתיקף המענק הש ה  . כדיןחשבונית מס  

, כאשר לצורך חישוב המענק השנתי  קול דעתר אחד בשימבוסס על תוצאות החברה וחודש שכ

 .כןהמעוד   חשבון השכריילקח ב

  5.19  פיםסעיכתבי האופציות ראה  טל מר מנסור מהחברה ומימוש  פרטים בדבר ההלוואות שנ ל .ד

 יל. לדוח זה לע  ב'לפרק 

 םכספיה מנהלתור הררי לימ הגב' (4)

בתמורה  .  2017בספטמבר    1ום  מי של החברה החל    כספיםהכמנהלת  ררי מכהנת  הגב' לימור ה .א

הרריהיתה  לשירותיה   הגב'  חודשי    זכאית  ש"ח  21בסך  לשכר  מעביד,    אלפי  עלות  במונחי 

תי  ק שנ למענרי  ית הגב' הר בנוסף, זכא   . משרה  60%, עבור  גד חשבונית מס כדיןכנ  או   הכשכיר

 . שכר חודשי  2ד גובה של על דעת בבשיקו

לי   2019במרץ    18ביום   .ב לגב'  החברה  הררי  הקצתה  רשומים    300,000מור  )לא  אופציה  כתבי 

לה בהתאם  אופציות  למסחר(  תכנית  נאלעובדים  וראות  )במסלול  החברה  הנית של  נים  מן(, 

  לכתב אופציה,ות  אגור  330ספת מימוש של  מניות של החברה, בתמורה לתו  300,000  -למימוש ל

ימוש למניות החברה  כספים בחברה. כתבי האופציה ניתנים למ  הלתכמנ  אי כהונתהכחלק מתנ

או   בחברה,  המימוש  תוספת  הפקדת  תקופת  באמצעות  כאשר  נטו,  מימוש  מנגון  באמצעות 

ציה הינה  ההקצאה וההבשלה של כתבי האופ  שנים ממועד  6יה הינה  תבי האופצהמימוש של כ

 ה. שנים ממועד ההענקני שלוש על פנית רבעו

ודירקטוריו  2019וגוסט  בא  13ביום   .ג התגמול  ועדת  של  אישרו  כהונתה  לתנאי  עדכון  החברה  ן 

או    הכירבמונחי עלות מעביד, כשש"ח    לפיא  25סך של  עודכן ל  הגב' הררי כך ששכרה החודשי

ב'  זכאית הגלו    דעת  להשנתי בשיקו  בנוסף, המענק  משרה.  60%, עבור  שבונית מס כדיןנגד חכ

י  ל הררי  שכחו  3עד  עודכן  ברדשי  יילקח  השנתי  המענק  חישוב  לצורך  כאשר  השכר,    חשבון 

 . המעודכן

 

 

 

 

 



- 8 - 

ים,  י ם נקבעו תנאי שכר ספציפנידם ומר איתן מימון, אשר לגביההדירקטורים בחברה, למעט מר אלי   (5)

שנתי  ם  זכאי השנ  " הקבועל"סכום  בהתאם  לגמול  גמול    לים)כל  ברות החות  לתקנ ייה  בתוספת  בדבר 

רגה שבה מסווגת החברה  "(, לפי הדתקנות הגמול)להלן: "  2000  -"ס  יצוני(, תשר חקטווהוצאות לדיר

הגמול.   תקנות  של  לשכר  האמורים  הדירקטורים    זכאיםבנוסף,  לפי  ישיבה ש"ח    1,400בסך    בגין 

עדכוןלפרטים    .פרונטלית לדיר  בדבר  ה קטורהגמול הקבוע המשולם  הגב'  הבחבריים  חיצונים  צופית  , 

ומר   תלוילכן  ו  ד אר  אלי נאור  הבלתי  פורטמןדירקטור  אור  מר  של  ל  ,,  סך  התווסף    ש"ח  10,000הם 

 תקופתי זה.   חולד לפרק ב' 5.18יף  עס בשנה, ראה 

 אלפי ש"ח. 459-הסתכמה בכ 2021ביטוח של הדירקטורים בחברה בשנת שכר והעלות ה

  

ח ולפני  ת הדיוותגמולים שניתנו להם לאחר שנ  לן לה  -ד  בלב  ה כירברה ההמש  לעניין תגמול נושאי  ( ב)

הדו  מועד בש,  חהגשת  העסקתם  או  כהונתם  עם  הדיווח  בקשר  בנת  הוכרו  לא  דוחות  ואשר 

   :ת הדיווחהכספיים לשנ

מענק גמהתועדת    אישרו  2022בפברואר    28ביום   החברה  ודירקטוריון  שכר    ול  חודש  של  בסך 

הסי וכאי ר  מ  כונים,למנהל  מנסור,  חודשן  יל  שלושה  בסך  הכסמענק  למנהלת  שכר  הגב'  י  פים, 

   לימור הררי, בגין פעילותם בשנת הדוח.

מנסורהלוואה  הבר  בדלפרטים   למר  בוצע    אשר  שניתנה  מתי בפרעונה  הום  הנמע ן  ראהק    שנתי, 

   זה. דוח תקופתיל לפרק ב' 5.19.4סעיף 

 השליטה בתאגיד –א 21תקנה 

  של החברה והנפרע  ונה המונפק  ה מ  33.90%  -מחזיק נכון למועד פרסום דוח זה בה  ד, גיתאב  טה ל השליעב

 .חברהב ירקטורוד  מנכ"ל, לי נידםהינו מר א , בדילול מלא 33.77% -וב

 יש עניין בהן אות שלבעל שליטה קבעל שליטה או עסעם  תאועסק -  22תקנה 

ידי מיטב  לפי  פרטים,  יפורטו  עסקאעלהלן  בדבר  התאגיד,  בע התאגיל  ש  ותת  עם  או  שלל  ד  בתאגיד  יטה 

ן בשנת הדיווח או  ן, אשר התאגיד התקשר בהיין אישי באישורענ   גיד ישטה בתאעסקאות אשר לבעל שלי

 :זה חדונכון למועד ן בתוקף  דייינן עשה

   ( לחוק החברות:4)702בסעיף  מנויותהעסקאות  

העמדת ערבויות  כ"עסקה מזכה",  ה בר הח, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון 2016באוגוסט   15ביום   (1)

במרץ    6יום  בו  די ג'דלצמיליון ש"ח לגבי המחאות שהחברה ממחה    50מבעל השליטה בהיקף של עד  

וע  2017 הביקואישרו  הדת  ודירקטוריון  מזכבח רת  כ"עסקה  העמד  ה",רה,  הגדלת  הערבות  את  ת 

עד  כאמור   של  בהיקף  שתהא  נוספים.  ש"חמיליון    90כך    15מיום    םמיידי  ים ח ווי ד  ראו   ,לפרטים 

  29ם  ביו  .(2017-1-022254)אסמכתא    2017במרץ    7ומיום    (2016-01-103822)אסמכתא    2016באוגוסט  

באפריל    29יבותיהם מיום  קטוריון החברה בישריכי ועדת הביקורת וד  ,חברההודיעה ה   2018באפריל  

מיליון    135קף של עד  היב   הא, אישרו כ"עסקה מזכה", את הגדלת הערבות מבעל השליטה כך שת2018

ל  באפרי  29ראו האמור בדיווח החברה מיום    ,נוספים  . לפרטיםממחהש"ח לגבי המחאות שהחברה  

אסמכתא:    2018 וע2018ט  סובאוג  13ביום    (.2018-01-033936)מס'  הביק ,  ודירקטוריודת  ן  ורת 

מבעל   ערבות  הגדלת  אישרו  עד  החברה,  של  לסך  מזכה"  "כעסקה  לגבי  ח" ש  ןוי לימ   200השליטה   ,

ועדת  ראיש  ,2022בפברואר    28-וה  2022בפברואר    24בימים    .ממחההמחאות שהחברה   רו בהתאמה 

אשר תינתן מטעם בעל  רבות  עהארכת תוקף האת    ,"עסקה מזכה "-, כהחברה  ןהביקורת ודירקטוריו

 דדי ג'.לגבי המחאות שהחברה ממחה לצ  השליטה
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בורה  ניאל דהגב' ד  והעסקת  כהונת  תנאישל החברה    תיללסיפה הכה הא, אישר 2017בינואר    10ביום   (2)

לת  נהנידם, כמ  ליבעל השליטה בה, א , בתו של יו"ר דירקטוריון החברה ו2016ביוני    1נידם, החל מיום  

ל בשכר  קוחוקשרי  בחברה  בס חודת  מעביד  בעלות  תשלום  ש"ח    14,000  שלך  שי  תנאים  ובנוסף 

איש2018  בספטמבר,  20ביום    יים.סוציאל  החברה,  יפאס ה  רה,  של  הכללית  שה    התקבלו לאחר 

ודירקטוריון  יהם שלאישור ביום    ועדת הביקורת  עדכ2018באוגוסט    13החברה  הגב'  ,  של  לשכרה  ון 

נידםדנ כמנ ב  יאל  שב הלת  תפקידה  באופן  מיום    ותפעול  דני2018ר  בספטמב  1החל  הגב'  זכאית  אל  , 

גב'  ו כן הא' ש"ח(. כמ  14)חלף שכר של    "חש  16,800של  סך  )במונחי עלות מעביד( בחודשי  לשכר    נידם

למענק  ני זכאית  תהא  פעילותהדם  כה   בגין  עד  של    בחברה  סך  שכ  2על  טרם  חודשי  השכר  )לפי  ר 

חי  תי המבוסס על רוושנק  ענללית, תהא זכאית למכאישור האסיפה הועד  כן, החל ממ ו  כון(. כמעדה

  לפני ווח  )רי  יון ש"ח רווח תפעולי שנת יל מ  1  כלו בגין  שב  חודשי שכר, באופן   3עד  קף של  ה, בהיהחבר

ק בגובה  ענגב' דניאל נידם לממיליון שקלים, תהא זכאית ה  5י של  ולפני המענק(, מעל לרווח תפעולס  מ

  3%של  בתוספת  כן. השכר יעודכן  צרל  יםהא צמוד למדד המחירי. השכר החודשי  שכר  חודשי  0.6  של

  22ביום    ל שנה. ים רווח בדוחות הכספיים בכקי א  יהה  ך שלחברלכ  למשך שלוש שנים, בכפוףבשנה,  

של    ביתוה של הגב' דניאל נידם,  אישרה האסיפה הכללית של החברה, את עדכון שכר  2021פטמבר  בס

כמנהלת התרה, מבחב  בעל השליטה בגין תפקידה  נידם  אלי  ע ו   ולפע ר  על  כך  פיקוח  בחברה,  סקאות 

על סך של   יעמוד  ביד,  ש"ח עלות מע   18,350של  ד, חלף סך  בימעש"ח עלות    27,850ששכרה החודשי 

המענק השנתי לו זכאית הגב'    שנים. יובהר כי היקף   3לתקופה בת    2021בספטמבר    1מיום  את החל  וז

החברה, כאשר לצורך ל רווחיות  ע  ססבוחודשי שכר, מ  3ונותר בגובה של עד  תנה,  א השדניאל נידם ל

בחשב יילקח  השנתי  המענק  המעודכחישוב  השכר  מי  ן.ון  החברה  דיווח  ראה  נוספים    22ום  לפרטים 

 (. 2021-01-080428)מס' אסמכתא:  2021טמבר ספב

על  (  "י ומנק לאב)"   בע"מ ם בנק לאומי לישראל  החברה כי הגיע להסכמה ע  הודיע  2018במאי    10ביום   (3)

ב  .אשראי  העמדת נוספים  האשלפרטים  תנאי  זה.    20.1ף  סעיה  ראי  ראדבר  תקופתי  לדוח  א'  לפרק 

שיינתן לחברה    אשראיליטה ליתן ערבות אישית לל הש ש בע בקנת מהתנאים להעמדת האשראי,  כחלק  

הבנק.   ידי  הביקורת  אישרו    2022בפברואר    28-וה  2022בפברואר    24מים  ביעל  ועדת  מחדש 

כעסקה  האשראי,    לטובת   רהבחב  העל השליטב מתן הערבות האישית על ידי  את  ודירקטוריון החברה  

, וזאת  2000  -יין( התש"ס  ענ  עלית עם בבעסקאוהחברות )הקלות    ( לתקנות2)1מזכה בהתאם לסעיף  

 החברה.  ת ערבות אלא לזכות אהעמדת ה אין ב בעה כיועדת הביקורת קש לאחר

הכללית  ,  2019במאי    1ם  יוב (4) האסיפה  החברהאישרה  התגמול  ,  של  ועדת  אישור  שהתקבל  לאחר 

מניות    300,000  -ל   שותנים למימאופציה, הניי  תבכ  300,000הקצאה פרטית של  רה,  החב  ודירקטוריון

, לגב' דניאל נידם כחלק מתנאי  לכתב אופציהאגורות    330פת מימוש של  ס לתו  של החברה, בתמורה

כמנ התפעולכהונתה  בחברה  הלת  לקוחות  קשרי  נ ומנהלת  האופציה  כתבי  למניות  .  למימוש  יתנים 

ה באמצעות  באמצתוס  פקדתהחברה  או  בחברה,  המימוש  כאשת  עופת  נטו,  מימוש    תקופת   רמנגון 

כתבי   של  הינה  המימוש  כתבישנ   6האופציה  של  ההבשלה  רבעו ה  ים  הינה  שלוש  אופציה  פני  על  נית 

 ענקה. ה שנים ממועד ה
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אישר לחברה  )"בנק דיסקונט"(  לישראל בע"מ  דיסקונט    ק, הודיעה החברה כי בנ2019דצמבר  ב  3  ביום (5)

מ העמ של    אשראי  סגרתדת  ה ש"ן  ומילי   15בהיקף  זו,  כלפי הב שהבעל    תחייבח, במסגרתו  ,  נקליטה 

להתחיי לאומיבות  בדומה  בנק  מול  ימשנטל  האשראי,  מסגרת  קיימת  עוד  כל  כי  בע,  להיות  ל  שיך 

כי  וכן  בחברה  הבנ   שליטה  כלפי  ערב אישית  זאת לאחר שהתקבל    קהינו  כל  ביחס לאשראי האמור, 

ה ועדת  וביקואישור  באותו  רת  החברה  מם  יו הדירקטוריון  בעסקה  מדובר  ספים  ונ   לפרטיםזכה.  כי 

 זה. ' לדוח תקופתי לפרק א 20.1בדבר תנאי האשראי ראה סעיף 

אודות התקשרו (6) א החברה  ת  יו לפרטים  ביטוח  נבפוליסת  כתבי  חריות  ומתן  ושיפוי ושאי משרה    פטור 

 .  הלןל  29תקנה ראו בה, שליטה ה לבע טעםמנושאי משרה  לם גםלנושאי משרה בחברה, אשר בכל

  21או תקנה  ר  החברה  לכמנכ"ו  ונתיטה בחברה בגין כהשל הלבעל  שולם    ר אשדות הגמול  לפרטים או (7)

 לעיל. 

 חוק החברות:( ל4)270בסעיף מנויות  עסקאות שאינן

  ירות משנה שכב  ת החברהרה התקשרו, אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החב2016באוגוסט    15יום  ב (1)

כירות  שמי ה. סכום ד2016  במאי  31חל מיום  דם, וזאת היי נאל   דים מבעל השליטה בחברה מר משרשל  

על   בת ח  " ש  8,000נקבע  וזאת  חודש,  בעסקת  נאבכל  שוק  אותback to backי  לסכום  בעל  ,  משלם  ו 

ג' לא קשור. החל מיום   סך של  ת לרוכידמי הש  עודכנו  2017בספטמבר    1השליטה למשכיר, שהינו צד 

בגין הגדלת הש  ש"ח  12,000 ידי החכר המנוצל  שהמוטח  בחודש,  בעל  ישרו  א  2018במרץ    13  יוםברה. 

הביק  שרקטוריו ודיורת  ועדת  כי  החברה,  ו  כרן  יכול  לצו יתעדכן  הדירה  החבהתאם  בפועלרכי    ,ברה 

מיידי של החברה מיום   דיווח  נוספים ראה    (.2018-01-019965תא  )מס' אסמכ  2018במרץ    14לפרטים 

איש2020בפברואר    27  ביום ועד,  הרו  ודירקטווביק ת  החברריו רת  הן  את  ההתקשרוה    תבעסק   תמשך 

המש החהשכרת  מ רדים,  ליום    2020  בינואר  1  יוםל  תנאים.    ,2021  סטבאוגו  31ועד    13ביום  באותם 

וועדת הביק אישר  2020באוגוסט   ודירקטוריון החברה עו  גה  חרי  מהותי בתנאי עסקה לאדכון לא  ורת 

לשכירת  להשבעל  עם   בשכיר היטה  המשנות  משרדים  לפיו  שכיחבר ה  שטח  את  תגדיל  המשנה  ה  רות 

  לחודש. ש"ח    16,200ך של  ה לסמשטח הנכס בתמור  90%  -להיקף של ככס  משטח הנ  67%  -של כ  ףמהיק

השימוש בשטח הנכס.    ם, והגדלת דשיחמצמיחת החברה, גיוס עובדים    בעבעדכון תנאי העסקה נ  הצורך

  עם)מזכה(  כעסקה לא חריגה  סקה  כון תנאי העעד   את  אישרו  קטוריון החברהודיר  חברי ועדת הביקורת

-סן(, תש"אות עם בעלי עניבעסק  תקנות החברות )הקלות ( ל2)1ות תקנה  בהתאם להורא  השליטה   בעל

ש  2000 ראוייםאומ  בפניהם   הוצגלאחר  שכירות  דמי  נמצא  דן  שמשהי  כ,  לבעל  תשלום  החברה  למת 

אות השלי לתשלום  זהה  משלטה  הו  לבעל  השליטה  בעל  עלם  החלק    נכס  בנכסאותו  ולאור  היחסי   ,

תנאי  בהינם    העסקהתנאי  וחברה  המהלך העסקים הרגיל של  ב  משרדים הינה עסקה  ירותששכ  העובדה 

  .שוק
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ודירקטוריון  2021גוסט  באו   8ביום   (2) הביקורת  ועדת  התקש  אישרו  ההחברה  חברה  רות  עם  חברה 

בע של  הבבעלותו  ועדת  ידי  על  נקבע  בעסקה, אשר  ודירקטוריול השליטה  אינה  ן הביקורת  כי  חברה 

והשכרה    2021בר  בספטמ   1י החברה החל מיום  בהסכם שכירות למשרד תקשרות  חריגה. עניינה של הה

ידי החברה בשכירות משנה לחברה משטח המשרדים    10%של   על  טה  השלי  בבעלות בעל   המושכרים 

היחס לחלק  בתמורה  )בחברה,  התק10%י  ההסכם,  פי  על  השכירות.  מדמי  במח(  תתבצע  זו  יר  שרות 

 שי לא קשור. את משרדיה מצד שלי ה שוכרתזהה ובתנאים זהים לתנאים בהם החבר

הח  ,2022ר  פברואב  28ביום   (3) דירקטוריון  אימץ  הביקורת,  ועדת  המלצת  שהתקבלה  נוהל לאחר    ברה 

זנ לא  ועסקאות  זניחות  חריגותעסקאות  ולא  לפי יחות  ע,  ניכיו הן    ן שיקים/הלוואות ללקוחותסקאות 

שא משרה  או נו  השליטה,  יש להם קשר לבעלטת צדדים שלישים ש ת בשלים חברושהינו/או מושכים  

ות שלהם עם חברות אחרות שבשליטת בעל העניין הנ"ל, לרבות לחברות  אחר   תיופעילו  בחברה מכוח

העניין  צדדיםבשליטת   לבעל  קשר  להם  שיש  כ  שלישים  תיחשבנה  או  אות  עסקהאמור,  זניחות 

 : ם יל הפרמטרים הבאובלבד שיתקיימו כ (ענייןלפי ה)גות ולא חרי ניחותקאות לא זכעס

על סכל העסק  היקף .א יעלה  לא  עד  כום חש אות במצטבר  של  בשיעור  לחברה    מהיקף   2%יפה 

 4%  –ל    2%עבור עסקאות זניחות, ובשיעור של בין  תיק האשראי הקיים בחברה בכל רגע נתון  

 ;תו ואינן חריג  זניחותשאינן אות נתון עבור עסקבכל רגע  י בקיים בחברהאשרא ק המהיקף תי

העמלה/הריביתסכ .ב משיעור  מהלקוחותשתיגבה    ום  יפחת  לא  ידימינימלי    הנ"ל  על    שיקבע 

הרי העמלות/  לשיעור  בהתאם  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  שהחברועדת  הממוצע   הבית 

 2שוק נה בתנאי קאות הנ"ל תעשוהעסת, קלינדרית אח  בשנה  גובה מכלל לקוחותיה

ונ הלווהטיפול ב .ג   ודהכנית העבבהתאם לתקאות הנ"ל יעשה  השיקים במסגרת העסיכיון  אות 

  ;החברההקבועה של 

  תביקורת קבעה על סמך חוות דעתו של מנכ"ל החברה ומנהל הסיכונים כי העסקאווועדת ה .ד

  ק ואין , הן בתנאי שוחברהל ה לך העסקים הרגיל ש הנ"ל הינן לטובת החברה, מתבצעות במה

 : תיהו יבוירה, רכושה או התחיות החברווחי ת עלם השפעה מהותילה

 . תחברוות" כהגדרתן בחוק הסקאות חריגמהוות "ע אות אינןהעסק  .ה

 

 קות בעלי ענייןהחז  – 24תקנה 

גידור  2021ביוני    28ביום   קרן  ואליו  עני  ההחל  "(ארביטראז'"   )להלן:בע"מ    ארביטראז'  בעל  ין  להיות 

מכו  וזאת  בחברה  החזקות  שביום  ח  רכשהארבי  2021ני  ביו   28מאחר  החברה    טראז'  של  רגילות  מניות 

פרטים נוספים ראה דיווח  מזכויות ההצבעה בחברה. ל  5.07%-ל  בחברה   זקותיה עלה היקף הח  ן בעקבותיה

 (. 2021-01-108831אסמכתא:  )מס' 2021ביוני  29החברה מיום 

החזקאו  נוספים  לפרטים בעודות  בלת  משרה  ונושאי  עניין  בי  למיטבכירה  החברה  חברה,  למועד    ידיעת 

   .(2022-01-002776  : סמכתאא)מס'  2022ואר בינ  5מיום החברה מיידי של הדוח, ראו דיווח  פרסום 

 

 

 

 
בחינתלעניי  2 שוק"    ן  "תנאי  ע"  –מהם  החלופות  הצגת  ע"י  נעשתה  לעמהבחינה  ביחס  הסיכונים  מנהל  הלקולי  מיתר  הנגבות  במהלך ות  שנה    אותה  חות 

 .קלינדרית 
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 ן מונפק וניירות ערך המירים הון רשום, הו – א24תקנה 

 וב לות ללא ערך נק מניות רגי 57,333,333 : הון מניות רשום

 רשומות למסחר  תמניו 38,741,633מתוכם   קובלא ערך נות למניות רגיל 38,807,324 : ון מניות מונפק ונפרעה

   .דומותר מניות  65,691 :רדומותמניות 

 רות ערך המירים:ניי

 

 2,069,998 -ר, הניתנים למימוש ללמסח לא רשומיםכתבי אופציה  2,069,998סך כולל של 

 . רגילותת מניו

 

 יד מרשם בעלי מניות של התאג – ב24תקנה 

בדבר מרלפרטי המני שם  ם  של החבר ובעלי  של החברה  דיווח    ה ראהת  מס'  )  2022  בינואר   2  מיום מיידי 

  .( 2022-01-000421אסמכתא: 

 יון החברה דירקטור -  26תקנה 

 :אודותיהם פרטים ם. להלןחברי 5 זה ח פרסום דונכון למועד   ירקטוריון החברה מונהד
 

 029492287, ת"ז ןואיתן מימ

  דה:לי תאריך

  נתינות:

  ן:די בית יכתב  להמצאת וענמ

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 ון ורי רקט יו"ר הדי

03.07.1972 

 שראלית י

 זיכרון יעקב  10צה"ל 

13.08.2018 

 לא

 חשבונאות וכלכלה, מכללת רופין  בוגר,  :השכלה

 ניםהש 5-ב  קודמת יקריתע התעסקות

 :האחרונות

 ם בע"מ. פעול ושירותי ת מנהל, זכרון 

 

 מכהן או כיהןם וט התאגידים שבהפיר

 :חמש שנים האחרונותכדירקטור ב

מ, מלון בית  בע" ברונה תים בע"מ; קאזה ושירו תפעול  כרוןז

שקעות בע"מ, מגזין  מ, א.ת.מ הדר המימון זכרון יעקב בע"

 . מ"המושבות זכרון יעקב בע

 לא : ןדירקטוריו וועדותב חברות

 כן. :ננסיתחשבונאית פי תבעל מומחיו

 חברה בת, ברהח התאגיד,  של ובדע

    עניין: בעל לש או קשורה

 לא.

 לא. ד: בתאגי אחר עניין בעל  לש שפחהמ בן
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 39053319ז ", תפורטמן אור

  לידה: תאריך

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  כהונה: לתתחי

  ח"צ:ד

 בלתי תלוי  דירקטור

12.01.1983 

 ית לישרא

 הרצליה  ,2נתן אלבז 

12.11.15 

 לא

ות חשבונא סמךמו ;אילן-ניברסיטת ברת או חשבונאו  בוגר :שכלהה

רישיון רואה חשבון; קורס ; לנהה לממכלל -ים ומנהל עסק 

 החשבון.   ם של לשכת רואהידירקטור 

 םהשני 5-ב  קודמת עיקרית התעסקות

 :האחרונות

–;  ;ל בע"מאיווח כספי, פיליפ מוריס ישרמנהל תקציב וד 

 ן ם בראו , קרן הקדש על שם מנחתשקעובוועדת החבר 

משמש   ידים שבהםתאגפירוט ה

 ר:רקטוכדי

 אין 

 ביקורת, מאזן.  :כן : דירקטוריון בוועדות חברות

 כן :בעל מומחיות חשבונאית פיננסית

 רהחב בת, חברה ,התאגיד  של דעוב

 ין: עני בעל של או הקשור

 אל

 לא בתאגיד:  אחר עניין בעל  של משפחה בן

 

 

 40112658 ז"ת ,ורצופית נא

  :דהלי תאריך

  נתינות:

  ן:די תבי כתבי תלהמצא מענו

  כהונה: תחילת

 דח"צ:

 ונית צית חידירקטור 

29.04.1980 

 ישראלית 

 כפר סבא  51גולומב 

23.12.2015 

 כן

 ם עסקיט וז אקדמי למשפ מרכ ,LLBמשפטים  ,וגרב :השכלה

 השנים 5-ב  קודמת עיקרית קותהתעס

 :האחרונות

 צמאיתנדל"ן, ע  תברוסמנכ"ל שיווק בח  המרצ "ן,שיווק נדל

משמש  ם שבה התאגידים פירוט

 כדירקטור:

 אין 

 ן. ביקורת, תגמול, מאז כן: : ירקטוריוןד בוועדות חברות

 לא :נאית פיננסיתבעל מומחיות חשבו

 חברה בת, החבר ד,התאגי  של עובד

 עניין:  בעל של או רהוקש

 לא

 אל ד: אגיבת אחר עניין בעל  של משפחה בן
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 025089632ז  ", תרדאלי א

  לידה: תאריך

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת ומענ

  כהונה: תחילת

  דח"צ:

 חיצוני   רדירקטו

11.12.1972 

 ישראלית 

 754517ראשון לציון  , 21המוכתר 

06.01.2019 

 כן

מרכז אקדמי מדרשת רופין, ובוגר  סקים, ער מנהל בוג :ההשכל

 גן. מת חשבונאות מכללת ר

 םהשני 5-ב  תקודמ ריתעיק ותהתעסק

 :האחרונות

 יה אחזקות והשקעות בע"מ. חב ת מרמנכ"ל חבר

  ידים שבהם משמשגפירוט התא

 כדירקטור:

  סדיאגנוסטיקליבלנד קע"מ, ב ויאולי, די בע"מ 3מיטק 

,  בע"מ הנדסה לכל  אף איי  אי סרט בע"מ, קרדיו ,בע"מ

 .טריינפיין בע"מ, נרוויו בע"מ 

 . תגמול, מאזן  ן: ביקורת,כ : וריוןדירקט וועדותב ותחבר

 כן :חשבונאית פיננסיתת מחיובעל מו

 ברהח בת, חברה יד,גהתא  של עובד

 עניין:  בעל של או שורהק

 לא

 

 לא : בתאגיד אחר יןעני בעל  של המשפח בן

  

 

 024103582ם אלי, ת"ז  ניד

  לידה: תאריך

  נתינות:

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  נה:כהו לתיתח

  ח"צ:ד

 רקטור די

18.06.1969 

 ית ישראל

 ון יעקב כרזי 6ראובן 

12.10.2015 

 לא

 אחר :השכלה

 השנים 5-ב  תקודמ עיקרית התעסקות

 :האחרונות

 בע"מ, בעלים. ניה והשקעות  חברת אלי נ ב 

 

ש  דים שבהם משמפירוט התאגי

 ור:טכדירק

  יתונותעקב מגזין זיכרון יע  ( בע"מ;2008הבית ברחוב ראובן )

 בע"מ  ת מזון לחיותזולה אספק רת בע"מ;ותקשו

 לא : דירקטוריון ועדותבו רותחב

 לא :תשבונאית פיננסיחבעל מומחיות 

 חברה בת, חברה התאגיד,  של עובד

    עניין: עלב של או שורהק

 בה. ה ה ובעל השליטן. מנכ"ל החבר כ

  בתו( מנהלתל נידם )' דניא של הגב פחהכן, הינו קרוב מש בתאגיד:  אחר עניין בעל  של משפחה ןב
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 . תפעול בחברה

 

  

 057772501, ת"ז  זוניאברהם אר

  לידה: תאריך

  ינות:נת

  דין: בית כתבי להמצאת מענו

  נה:כהו לתתחי

  ח"צ:ד

 ירקטור ד

18.10.1962 

 לית ישרא

 תאא  ,קרית 18ביץ רחוב אינל

14.3.2021 

 לא

 . חיפה  יטתניברסומנהל עסקים מאו  כלכלה – BA :השכלה

MA –   אוניברסיטת חיפהלאומי מביטחון . 

 השנים 5-ב  קודמת עיקרית התעסקות

 :האחרונות

 שנים;  3 יטחון במשךברת איגל מנכ"ל חב

 ים. במשך שנתי טחון פיתוח עסקי חברת איגל בי

שמש  דים שבהם מ אגיפירוט הת

 :ורכדירקט

- 

 לא : דירקטוריון בוועדות רותחב

 לא :תסייננחשבונאית פבעל מומחיות 

 חברה בת, חברה התאגיד,  של עובד

    יין:ענ בעל של או רהשוק

 לא

 לא בתאגיד:  ראח  עניין בעל  של משפחה ןב

 

 נושאי משרה בכירה –א' 62 נהתק

 : ן למועד דוח זהו נכ  ל(עים לא הובאו ל )שפרטיה  בחברה כיריםב משרה נושאי בר בד פרטים להלן

  038093647ז ", תאייל מנסור

 02.04.1986 דה: לי תאריך

 08.11.2018 כהונה:  תחילת תאריך

האחרון  תפקידוב ממלא שהוא התפקיד

 בתאגיד:

 יכונים הל ס נמ

בתפקידו האחרון  מלאמ ואשה התפקיד

 עניין: בעל או החברה של בת-בחברה

 אין 

 אין  שכלה:ה

יים זה שנת ה מהמחאות בחברניכיון המחאות עצמאי. נכיון  האחרונות: םהשני משבח עסקי ןסיוני

 וחצי. 

 ירהבכ משרה לנושא משפחתית קרבה

 בחברה: עניין לבעל או אחר

 לא.
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 034301754  ז"ת  ,ררילימור ה

 

 

 07.11.1977   לידה: אריךת

 01.09.2017   כהונה: תחילת תאריך

רון אחבתפקידו ה לאממ שהוא תפקידה

  אגיד:תב

 מנהלת כספים  

 רוןבתפקידו האח ממלא שהוא התפקיד

  עניין: בעל או החברה של בת-בחברה

 אין 

  בריתיברסיטה העהאונ, להוכלכ  תשבונאו ח ,בוגר. רו"ח ה:השכל

 ל עסקים, אוניברסיטת תל אביב.נהמ  ; מוסמך,בירושלים

ונות:האחר םהשני משבח עסקי ןניסיו

  

ם  כספי  יתסמנכ"ל; ת, עצמאי ספיםכ יהול בנחשבון ויעוץ ראיית  

 . קעות בע"מפולאר השב

 בכירה משרה לנושא חתיתמשפ בהקר

 בחברה: יןעני לבעל או אחר

 לא  

 

 

 

 

 028015592  ז", תןרון כהדו

 

 

 10.10.1970 לידה:  אריךת

 28.5.2008 כהונה:  תחילת תאריך

האחרון פקידו בת ממלא שהוא ידהתפק

  :בתאגיד

 מבקר פנים

בתפקידו האחרון  ממלא שהוא דהתפקי

  :ןנייע לבע או החברה של בת-בחברה

 לא

כללה  של המ  יהמסלול האקדמ ,תמנהל עסקים וחשבונאו ,בוגר השכלה:

 מנהל ל

האחרונות: השנים בחמש עסקי ןסיוני

  

 הן קנה ניהול ובקרה ושות' אף פותש

 

 ירהבכ שרהמ  לנושא משפחתית קרבה

 :רהבחב ןעניי עללב או אחר

 לא

 

 מורשי חתימה בלעדיים   -ב' 26תקנה 

 מורשי חתימה עצמאיים. לחברה  איןלמועד הדוח   נכון

   החשבון של החברהרואה  -  27תקנה 

 ואי חשבון ר -חלפון  עמית,  שם:

 בעתיים )מגדל השחר(. ג ,4אריאל שרון רחוב  מען:
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    ןו בתקנובתזכיר א שינוי -  28תקנה 

 . הדוחופת  לתק  רלוונטיא ל

   חלטות הדירקטוריםהוהמלצות  -  29 נהתק

 .הטבה יותקת מנ, בדרך אחרת, או חלוכהגדרתה בחוק החברותוקה, חל  תשלום דיבידנד או ביצוע .1

חלק  וקת דיבידנד, באופן בו תיניות חלן החברה על מדקטוריו החליט דיר 2018במרץ  13בישיבתו מיום 

מדי מניותיה,  לבעלי  ד שנ  החברה  של   בידנדיה,  הרווח  מ  30%ד  ע  בשיעור  פי  תוך  על  השנתי  הנקי 

המבוקרים הכספיים  יישום  החבר   של  הדוחות  חל ה.  למדיניות  כפוף  הדיבידנד  כוקת  דין,  הוראות  ל 

דירקטוריון החברה בדבר    ולהערכת  ,1999  -תשנ"ט  רות, הלרבות מבחני החלוקה הקבועים בחוק החב

רים הצפוי, צרכי  שים לב לתז הכל בו  ת,ות והצפויומיותיה הקי בוי ייחהתיכולתה של החברה לעמוד ב 

יתר והתחייבויותיה,  החברה,המזומ ות  החברה  של  שיהי תוכני   נים  כפי  ומצבה  לעותיה  מעת  ת.  ו 

 (.  2018-01-019968: ' אסמכתא)מס 2018 במרץ 14ים נוספים ראו האמור בדיווח החברה מיום לפרט

 יבידנד חלוקת ד 

ש"ח  מתוך    2,000,000ן בסך של  ידנד במזומת דיבוקחלחברה אישר  ה  רקטוריוןדי  2018במרץ    13ביום  

רווחים נ של  ים לח יתנסך  ובמחיר של כש  6,052,000לוקה  ל  0.07  -"ח,  וש"ח  באפריל    16ביום  מניה, 

הדיביד  2018 חלוקת  לבעהתבצעה  המניותנד  החבר  לי  האמור  של  ראו  נוספים  לפרטים  בדיווחי  ה. 

מיום   )מ2018רץ  במ  14החברה  ומי 2018-01-019971אסמכתא:    'ס,  )מס'  2018במרץ    28ום  (,   ,

 (.2018-01-026133אסמכתא: 

אישד   ,2019במרץ    13יום  ב החברה  חלוקתירקטוריון  של  דיבידנ  ור  בסך  במזומן  ,  "חש  3,000,000ד 

החברה מניות  בסכו לבעלי  של  ,  ביום    0.099ם  בוצע  בפועל  התשלום  למניה.  .  2019באפריל    10ש"ח 

נוספפל דיורטים  ומיום  2019מרץ  ב  19מיום    החברהי  וחים ראה  א  2019באפריל    1,    אותסמכת)מס' 

 , בהתאמה(. 2019-01-029991-ו 2019-01-02253

חלוקת ד  ,2021רץ  במ  2יום  ב אישור  החברה  של    ירקטוריון  בסך  במזומן  ,  "חש  10,000,000דיבידנד 

.  2021  מרץב  25  וםפועל בוצע ביניה. התשלום בש"ח למ  0.2927393, בסכום של  לבעלי מניות החברה

-2021-01)מס' אסמכתאות:    16/03/2021ומיום    02/03/2021ר' דיווחים מיידים מיום  לפרטים נוספים  

 . , בהתאמה(2021-01-035916 -ו 025537

 . אגידום או המונפק של התשינוי ההון הרש .2

 . וונטילא רל

 . תקנון של התאגיד י תזכיר אושינו .3

 . יא רלוונט ל

 .וק החברותלח 312משמעותם בסעיף ון, כדיך בני פות ערפדיון נייר .4

 אין. 

 .גרות חובאי ן מוקדם שלפדיו .5

 . לא רלוונטי
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-עם חברהין בו, למעט עסקה של התאגיד  נעל ע גיד ובהתאבין    י השוק,תאם לתנא בהסקה שאינה  ע .6

 בת שלו.

 . לעיל  22בתקנה ט עם בעל שליטה כמפור עסקאותראה 

האסיפה ה .7 שנתקב  חלטות  בהתאם הכללית  שלא  המפורטים  המלצול   לו  בעניינים  הדירקטורים  ת 

 .ללעי

 ין. א

 .כללית מיוחדתה סיפהחלטות א .8

כהתקיימה    2019בינואר    6ביום   8.1 ומיאסיפה  שללית  בעלוחדת  נתקבלו  ל  בה  החברה,  מניות  י 

עודכנה  (  2ה"ה אלי ארד וצופית נאור מונו לדירקטורים חיצוניים בחברה;  (  1חלטות הבאות:  הה

של  מדיניו התגמול  הנות  מ שאי  דוח  ר'  נוספים  לפרטים  בחברה.  מי   יידימשרה  אסיפה  ום  על 

ב(, אשר  2018-01-110506)מס' אסמכתא    2/12/2018 נכלל להאמור  דרך ההפניה.    זה עלעניין  ה 

המלאים   האסלפרטים  תוצאות  דוח  אודות  ר'  החברה  מניות  בעלי  של  המיוחדת  הכללית  יפה 

תו בו 2019-01-001990מכתא  ס' אס )מ   6/1/2019ום  צאות אסיפה מימיידי בדבר    (, אשר האמור 

 ך ההפניה. דרעל ל לעניין זה נכל

החברה, במסגרתה נתקבלו    מניותבעלי    יוחדת של כללית מ התקיימה אסיפה    2019במאי    1ביום   8.2

הבאות:  ההחל הו 1טות  של  (  פרטית  הקצאה  לאשר  סחירים(    650,000חלט  )לא  אופציה  כתבי 

להני למימוש  למנכ"ל החברה  רגיל  ותמני  650,000-תנים  החברה,  של  ע"נ  ללא  בה  ודירות  קטור 

הוחלט  (  2;  החברה  י כמנכ"להוא זכאטה בה מר אלי נידם, כחלק מתנאי התגמול להם  ליהש  ובעל

מניות    300,000-ה )לא סחירים( הניתנים למימוש ל כתבי אופצי  300,00לאשר הקצאה פרטית של  

  וכן   ת התפעול ומנהלת קשרי לקוחות בחברה,מנהל  ם,ב' דניאל נידשל החברה, לג  רגילות ללא ע"נ

(  3;  ה הנ"לי תפקידייצוע שנ ה, כחלק מתנאי התגמול להם היא זכאית עבור ביטהשלבתו של בעל  

טוריון מר איתן מימון, לפיהם בעבור הגדלת  תו של יו"ר הדירקהוחלט לעדכן את כהונתו והעסק

)וזאת חלף    37,500בסך של  דשית  חו ימון לתמורה  היה זכאי מר מ , י75%-היקף המשרה ל ש"ח 

צאה לאשר הק. כמו כן, הוחלט  50%ש"ח עבור היקף משרה של    25,000ית בסך של  חודש תמורה  

מניות רגילות ללא    350,000-ניתנים למימוש לכתבי אופציה )לא סחירים( ה  350,000ת של  פרטי

הוא זכאי כיו"ר    ל להםמו חלק מתנאי תגאיתן מימון כ  ע"נ של החברה, ליו"ר הדירקטוריון מר

(, 2019-01-026496)מס' אסמכתא    27/3/2019  י מיוםידמי   פים ר' דיווחנוס  לפרטים  פעיל בחברה.

מיידי בדבר תוצאות    ות האסיפה ר' דוחלפרטים אודות תוצא  ך ההפניה. על דרין זה  כלל לעני נה

 (. 2019-01-038130מכתא  )מס' אס 1/5/2019אסיפה שפרסמה החברה ביום 
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מניו  2019וקטובר  בא   3ם  ובי 8.3 בעלי  אסיפת  שנהתקיימה  ומיוחדת  בהתית  היתר  קבלו  נת  ת  בין 

ן,  "ר הדירקטוריון מר איתן מימו נת יו אי כהותנ כן את  עדל   חלט( הו 1  ההחלטות הבאות כדלהלן:

תעמוד ע"ס  ואילך התמורה החודשית לה יהא זכאי מר מימון    2019באוגוסט    1יום  החל מהם  לפי

ש"ח  45  של של    בצירוף  אלפי  משרה  היקף  עבור  כדין  ח75%מע"מ  ה,  החודלף  שית  תמורה 

הדירקטוריון  יו"ר  של    תיהשנ  מענקנוסחת הלעדכן את    הוחלטכן    אלפי ש"ח.  37.5בסך    דמתהקו

מספר  ולעדכן   השכר  את  המענק    ללושיכחודשי  שתקרת  כזה  באופן  השנתי,  המענק  בתקרת 

ח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום  לדו ב'    בנספח   למפורט, בהתאם  שכר  חודשי  6על    עומדת

"2019-01-073707תא  אסמכ)מס'    26.08.2019 )להלן:  האסיפה(  זימון  ה"דוח  אשר  בו  (  אמור 

נ  לעניין  על דרך ההפניה;  זה  כהונת והעסקת מנכ"ל החברה מר    תנאיאת    לעדכן  ( הוחלט 2כלל 

מר נידם תעמוד ע"ס    ה זכאילורה החודשית  ואילך, התמ  2019באוגוסט    1אלי נידם, החל מיום  

  ר( הוחלט לאש3;  אלפי ש"ח  50בסך    הקודמתמורה  הת  חלף  מע"מ כדין  צרוףאלפי ש"ח ב  80של  

)במש"  28,344בסך    תשלום חלח  המהווה  מעביד(,  עלות  השנתיונחי  מהמענק  לו    2018לשנת    ק 

ידם,  אלי נ  רה, ובתו של מ והתפעול בחברזכאית הגב' דניאל נידם, מנהלת קשרי הלקוחות  היתה  

עב  בה,  השליטה  ובעל  החברה  המנכ"ל  מיוםור  ליום    2018אר  ינוב  1  תקופה  בספטמבר    19ועד 

רה  ל של נושאי המשעדכון למדיניות התגמו  ט לאשרהוחל  (4פה;  מון האסיבדוח זי  , כמתואר2018

חוק  )"  1999-התשנ"ט   ברות,א' לחוק הח267בחברה, לתקופה בת שלוש שנים על פי הוראות סעיף  

בנוסח  ("חברותה הנוגע לתמהיל המרכיבים  לנגמול המשתנת התבסעיף  י המשרה שהינם  ושא ה 

מנכ"ל,   שנקבכפופי  כזה  להוראובהתאש  עבאופן  לחוק    לחלק   )א(1ת  ם  הראשונה  לתוספת  ב' 

ווהחב לגביהם  ו רות,  התגמול  ללא העדת  דעת  בשיקול  מענק  להעניק  רשאים  יהיו    דירקטוריון 

ת המענקים  בתקרעדים כלשהם, ובלבד שסכום המענק עומד  ידה בימוללא תלות בע מגבלת סכום  

התגמול   עיםהקבו הג(  5;  במדיניות  לאשר  תנאד הוחלט  ההתקשלת  הי  של  ברות  ת  פוליסחברה 

ה ולאשרם כ"עסקת מסגרת" בהתאם להוראות  ושאי משרה בחברביטוח אחריות דירקטורים ונ

"(, על פי  תקנות ההקלותלהלן: ")  2000-עניין(, תש"ס אות עם בעלי  תקנות החברות )הקלות בעסק

ת  עם חבר  השנתית בפוליסת הביטוח )בהתאם להסכם הביטוחיה  הפרמסה הבאים:  פוליתנאי ה 

של    תתקשרעימה    הביטוח ע"ס  תעלה  לא  דולר ארה"  100החברה(  )חלף  אלפי  דולר    50ב  אלפי 

רה"ב למקרה  דולר א  מיליון  20של  לא יעלו ע"ס  ארה"ב טרם אישור האסיפה(, וגבולות האחריות  

)חלף   ד   10ולתקופה  טרם  ולר  מיליון  ה אישוארה"ב  עסקת  ר  "תנאי  בהתאמה:  )להלן  אסיפה( 

את  לחדש מידי שנה  ור האסיפה, החברה רשאית כעת  ר איש(. לאוהמסגרת"  "תקופת-המסגרת" ו

ב החברה  לצרכי  בהתאם  דומים,  ביטוח  בתנאי  או  בפוליסה  החידוש,ההתקשרות  ובלבד    מועד 

יחרג  תקופת  ךשבמהל לא  פוליסת הביטוח  היקפי  הו מתהמסגרת  אמורים,  ת המסגר נאי עסקת 

לפרטים המלאים ר' דוח    וש;החיד  במועד  ון החברהירקטוריוהם יאושרו על ידי וועדת התגמול וד 

דוח מיידי בדבר ת2019-01-073707)מס' אסמכתא    26.08.2019  מון אסיפה מיוםזי וכן  וצאות  (, 

שנתית  אסיפה   ביום    מיוחדתוכללית  אסמכתא  03.10.2019שפורסם  (, 2019-01-101335  )מס' 

 האמור בהם נכלל לעניין זה על דרך ההפניה.  אשר
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הכללית א  ,2020בינואר    5ביום   8.4 האסיפה  תיקון  ישרה  תקנו   המיוחדת  והוחלט  לנוסח  החברה  ן 

למנכ"ל   שהלהעניק  נידם,  אלי  מר  בחברה,  הש  ינוולדירקטור  פטור    כתב  , בחברה  ליטהבעל 

רה. כמו כן, אושר הענקת  אישוף לכפואילך ובפה ו ל עם אישור האסיקופה בת שלוש שנים שתחלת

תקופה בת  בעל השליטה, לר אלי נידם,  ור בה מטודירקל החברה  י למנכ"כתב התחייבות לשיפו

 ממועד האסיפה ואילך.וש שנים החל  של

ע כמפורט כדלקמן: רתה נקבגהחברה, במס  ת שלה השנתי, התקיימה האסיפ 2021במרץ    15ביום   8.5

  לאשר מינויו של מר איתן מימון כיו"ר )ב(  החברה;  קר של  בון המבלחדש כהונת רואה החש   )א(

לאשר מינויו    )ג(ברה לתקופת כהונה שסיומה בתום האסיפה השנתית הבאה;  וריון בחהדירקט

 ()דאה;   בפה השנתית ההאסיה בתום  של מר אלי נידם כדירקטור בחברה לתקופת כהונה שסיומ

כדירקטור   פורטמן  אור  מר  של  מינויו  ל לאשר  האסיפה  תקופת  בחברה  בתום  שסיומה  כהונה 

הבאה; מינוילאש  )ה(  השנתית  מר  ר  של  כהונה  ו  לתקופת  בחברה  כדירקטור  ארזוני  אברהם 

זימון האסישסיומה ב ברואר  בפ  4פה מיום  תום האסיפה השנתית הבאה. לפרטים נוספים ראה 

  15מיום    האסיפה  ( וכן את דיווח החברה בדבר תוצאות2021-01-014593  :)מס' אסמכתא  2021

 (. 2021-01-033987)מס' אסמכתא:   2021במרץ 

א2021בדצמבר    20  ביום 8.6 התקיימה  כ,  נקבע  במסגרתה  החברה,  של  מיוחדת  מפורט  סיפה 

  הנים בחברה,דירקטורים החיצוניים המככהונתם של הלאשר את מינויים וחידוש    ( א)  כדלקמן:

לתקופת כהונה שלישית בת    בחברה  פית נאור, לכהונה כדירקטורים חיצונייםארד וגב' צומר אלי  

יום כהונתם, וכן לאשר כי בתמורה  לחוק החברות החל ממועד ס  245בהתאם לסעיף    שלוש שנים

התנאיםלשירו לכל  זכאים  יהיו  בחברה  כדירקטורים  בחב  תם  לדירקטורים  כמקובל  ביחס  רה 

שהינו  חיצו שנת גניים  השתמול  וגמול  בתי  הקבועים  לסכומים  בהתאם  בישיבה  קנות  תפות 

גמול והוצאות לדה )כללים בדבר  כל אחד    , כאשר לעניין זה2000-תש"ס  ירקטור חיצוני( חברות 

זכ יהא  החיצוניים  למהדירקטורים  פרונטל  1,400–אי  בישיבה  השתתפות  בגין  לגמול  ש"ח  ית, 

הגמול  ה לפי  שנתית  בתקשתתפות  בהתנ ה"קבוע"  הרות,  לדרגה  כפי  אם  החברה,  של  לוונטית 

לעת,   מעת  של   ובתוספשתהא  סך  להי  10,000ת  שנכון  )כך  התוספ ש"ח  ולאחר  האמורה,  ום  ת 

האמו השנתי  כהגמול  על   יעמוד  דרגת    60   -ר  לפי  ש"ח,  האסיפה  א'  זימון  למועד  נכון  החברה 

כן את  לעד  )ב(((;  דה למדדמא בחשבון הצמניות החברה )מבלי להבי  חדת של בעליהכללית המיו 

ר המשולם  ברה מר אור פורטמן כך שיהא זהה לשכ כהן בחשכרו של הדירקטור הבלתי תלוי המ

לפרטלדירק בחברה.  החיצונים  מיום  טורים  האסיפה  זימון  ראה  נוספים    2021נובמבר  ב  14ים 

אסמכתא:   דיוו(  2021-01-166461)מס'  את  האסוכן  תוצאות  בדבר  החברה  מיום  ח    20יפה 

 (. 2021-01-111907סמכתא: )מס' א 2021בדצמבר 

 

 ת החברההחלטו  -א 29תקנה 

 . חוק החברותל 255פעולות לפי סעיף  וראיש .1
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מיוחדיםעס .3 אישורים  הטעונות  סעיף    קאות  הח1) 270לפי  לחוק  ובלבד  בר(   קה סבע  שהמדוברות, 

 .החברות חוקב דרתהגהכ, חריגה

   .יןא

  ות טה או עסקאליעסקאות עם בעל ש  -  22ה  תקנ האמור ב  ות ראופרטים בדבר עסקאות שאינן חריג ל

 ן לעיל. שלבעל שליטה יש עניין בה

 . ריך הדוחף בתאברות, שבתוק, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החיפויפטור, ביטוח או התחייבות לש .4

אישרה2019בר  באוקטו  3ביום   4.1 החברה  כללה  פה האסי  ,  של  ההתקשרות  תנאי  את  החברה  של  ית 

אחריות  בפולי  ונושסת  בחברדירקטורים  משרה  כאי  ולאשרם  להוראות  "עסה  בהתאם  מסגרת"  קת 

פי  "(, על  תקנות ההקלות)להלן: "  2000  –, תש"ס  לות בעסקאות עם בעלי עניין(קנות החברות )הקת

אם להסכם עם הביטוח עם חברת  )בהת   וחהביט  בפוליסתאים: הפרמייה השנתית  הבהפוליסה  נאי  ת

אלפי דולר ארה"ב    50לף  ר ארה"ב )חפי דולאל  100א תעלה ע"ס של  ל החברה(ר  עימה תתקשהביטוח  

תקופה  מקרה ולמיליון דולר ארה"ב ל  20של  בולות האחריות לא יעלו ע"ס  פה(, וגשור האסיטרם אי

דולר מיל  10ף  )חל האסיפ א  יון  אישור  טרם  )להלרה"ב  בהתה(  "אמן  המסגרתתה:  עסקת  ונאי   "-

קשרות  ההתדי שנה את  כעת לחדש מי  פה החברה רשאיתאישור האסי"(. לאישור  תקופת המסגרת"

בי בתנאי  או  בהתאבפוליסה  דומים,  לטוח  החידושם  במועד  החברה  תקופת צרכי  שבמהלך  ובלבד   ,  

הביהמס פוליסת  היקפי  לגרת  יחרגו  טוח  האמומתא  המסגרת  עסקת  והנאי  יאורים,  על  שרם  ידי  ו 

 דוש.  ועדת התגמול ודירקטוריון החברה במועד החי

ועד,  2021במרץ    2  ביום 4.2 בפוליסת  אישור  החברה  התקשרות  את  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ת 

את  , וז2022פברואר  ב  28יום  ועד ל   2021רץ  במ  1ום  חברה, החל מי ושאי משרה בטורים ונ ביטוח דירק

המסג עסקת  לתנאי  שאושבהתאם  עלררת  האי  ה  ביום  סיפדי  החברה  של  הכללית  באוקטובר    3ה 

ה  יובהר  .2019 דיכי  הינו  השליטה  ובעל  ומנכ"ל  יות  יחולו  רקטור  הנ"ל  הפוליסה  תנאי    גם החברה, 

 עליו. 

די2022בפברואר    28ביום   4.3 אישר  אישור,  לאחר  החברה,  הביקורת  ועד  רקטוריון  את    ,החברה  שלת 

ועד    2022רץ  במ  1ום  ה, החל מימשרה בחבר ושאי  ונטורים  ח דירקהתקשרות החברה בפוליסת ביטו 

ה הכללית של  די האסיפה על יבהתאם לתנאי עסקת המסגרת שאושראת  , וז 2023פברואר  ב   28ליום  

החברה, תנאי  רקטור ומנכ"ל  כי היות ובעל השליטה הינו די  יובהר  .2019  באוקטובר  3החברה ביום  

 ליו.ע  גםה הנ"ל יחולו הפוליס
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 בע"מ יזנס ב  א.נ. שוהם                            

 : שם החותם

 הדירקטוריון   ריו"  - איתן מימון

      ודירקטור  מנכ"ל - ידםאלי נ 

       כספים  תהלמנ  – ור הררילימ



)ב( לתקנות 9הצהרות מנהלים בהתאם לתקנה  -' החלק 
 הדוחות 

 
 



 הצהרת מנהלים -רק ה' פ

 ( 1)ד()ב9צהרת מנהל כללי לפי תקנה ה

 כי: , מצהירמנכ"ל החברה ,נידםאלי אני, 

)להלן:    2021  לשנת"(  התאגיד)להלן: "  א.נ שוהם ביזנס בע"משל    התקופתיבחנתי את הדוח   (1)
 "(; הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  (2)
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

פים באופן נאות, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משק (3)
התאגיד   של  ותזרימי המזומנים  הפעולות  תוצאות  המהותיות, את המצב הכספי,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון   (4)
שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף  התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין  

גילוי  , ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי
 ובבקרה עליהם. 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 2022בפברואר,  28  

 , מנכ"ל נידםאלי   תאריך 



 ( 2)ד()ב 9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 

הרריאני,   החברה  מנהלת,  לימור  של  הבכיר  תונושא   הכספים  הכספים,   ה המשרה  בתחום    ביותר 
 כי: המצהיר

  א.נ שוהם ביזנס בע"מ מידע כספי האחר הכלול בדוחות של  ובחנתי את הדוחות הכספיים   (1)
 "(;  הדוחות)להלן: " 2021"( לשנת  התאגיד)להלן: "

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא   לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים (2)
נחוץ כדי שהמצגים שנכללו  נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית ה

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;  

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,   (3)
יד  מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאג

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  

ודוחות התאגיד  ת הביקורת  וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד (4)
של דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל  

עובדים   מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  משמעותי  הכללי  תפקיד  להם  שיש  אחרים 
 ובגילוי ובבקרה עליהם.  ,בדיווח הכספי

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 2021בפברואר,  28  
 כספים  מנהלת , לימור הררי  תאריך 
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