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 אס.אר. אקורד בע"מ

 2016דוח תקופתי לשנת 

 

 

 

 
, פורסם ברשומות במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 2014במרץ  10ביום 

"התיקון  -, מתווה ההקלות לתאגידים קטנים )להלן: "התקנות" ו1970-ומיידים(, התש"ל
 לתקנות", בהתאמה(.

, החברה 2014בינואר  27ניירות ערך מיום בהתאם להודעת מחלקת התאגידים של רשות 
הודיעה כי היא עונה להגדרות "תאגיד קטן" כפי שמופיעות בתיקון לתקנות וכי דירקטוריון 

את כל ההקלות לתאגידים קטנים, הנכללות בתיקון לתקנות  2014במרץ  23החברה אימץ ביום 
החברה לפרסם דוח על ( ביטול הצורך של 1ככל שהן )או שתהיינה( רלוונטיות לחברה: )

הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית וכן שינוי נוסח ההצהרות 
( העלאת סף המהותיות בקשר 2של המנהל הכללי ונושא המשרה הבכירה בתחום הכספים; )

סף הצירוף של חברות כלולות מהותיות לדוחות  ( העלאת3; )20% -עם צירוף הערכות שווי ל
( פטור מיישום 4; )20%על  שנתיים כספיים לדוחות , תוך הותרת סף הצירוף40% -ם לביניי

הוראות התוספת השנייה לתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני השוק ודרכי ניהולם( 
הנובעים ממכשירים פיננסיים אינה  שוק לסיכוני ל"תאגיד קטן", אשר החשיפה שלו

 .2013לעיל החל מהדוח התקופתי לשנת ( יישום כל ההקלות האמורות 5מהותית; )
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 של עסקי החברה הכלליתתיאור ההתפתחות  - ראשון חלק

 2016ו בשנת עסקיה כפי שחל והתפתחות( "החברה"אקורד בע"מ )אר. .אסחברת זה מובא להלן תיאור  בפרק

-"טהתשכמבנה וצורה(, -בהתאם לתוספת הראשונה בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף

1969. 

בדצמבר  31אם נאמר במפורשות אחרת, הנתונים הכספיים המופיעים בדוח תקופתי זה נכונים ליום  למעט

  (."מועד הדוח") 2016

 .1970-לירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"א' לתקנות ני8נערך בהתאם להוראת תקנה  הדוח

המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח. עם זאת, במקרים מסוימים בדוח מובאים פרטים הסוקרים  נתונים

ידי -מועד אישורו על הוא ,2017במרץ  30אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך ליום 

"(. במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה, כי אלו נמסרים ועד פרסום הדוחמדירקטוריון החברה )"

 .נכון למועד פרסום הדוח

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 כללי 1.1

פקודת ") 1983-לפי פקודת החברות, התשמ"ג 1991באפריל  14החברה התאגדה ביום  1.1.1

החברה את ניירות הערך  הנפיקה 1993. בשנת 1( כחברה פרטית בערבון מוגבל"החברות

( והפכה לחברה ציבורית "הבורסה"שלה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )

 בישראל. 

הייתה החברה חברת אחזקות בעלת  2013ועד לחודש יולי  2012-ו 2011במהלך השנים  1.1.2

הגישה החברה לבית  2013במאי  30פעילות עסקית בהיקפים שאינם משמעותיים. ביום 

לחוק החברות,  350י בתל אביב יפו בקשה לפשרה או הסדר לפי סעיף המשפט המחוז

(. הבקשה על תיקונה אושרה על ידי בית המשפט כהסדר "חוק החברות") 1999-תשנ"ט

(. לפרטים נוספים "ההסדר") 2013ביולי  10בין החברה לבין נושיה ובעלי מניותיה ביום 

)מס'  2013של החברה לשנת  לחלק א' בדוח התקופתי 1.5סעיף  ואודות ההסדר רא

 (. 2014-01-021393אסמכתא: 

, לאחר השלמת ההסדר בין החברה לבין נושיה ובעלי מניותיה 2013ביולי  14החל מיום  1.1.3

לחוק החברות, החברה הייתה שלד בורסאי, ללא פעילות עסקית, אשר  350סעיף  פי-על

תעשיות  גרינסטוןדולומיט אחזקות בע"מ )לשעבר: בעלת השליטה בה נהייתה חברת 

(, חברה ציבורית שהתאגדה בישראל ומניותיה רשומות למסחר "דולומיט") (בע"מ

 בבורסה.

לחברה לא הייתה פעילות עסקית בהיקפים  2014בנובמבר  23ועד ליום  2014שנת במהלך  1.1.4

 משמעותיים.

, התקשרה החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, ועדת 2014במאי  20ביום  1.1.5

דירקטוריון החברה, בהסכם הקצאה פרטית )על תיקוניו( עם מר עדי צים, הביקורת ו

                                                 
שינתה החברה את שמה לשרם פודים קלנר ושות'  1999במרץ  17ביום  .דוברת, שרם ושות' בע"מהחברה התאגדה תחת השם    1

שינתה את שמה  2010בדצמבר  26שינתה החברה את שמה לשרם פודים גרופ בע"מ וביום  2007 באוקטובר 17בע"מ. ביום 
 הנוכחי. מהלש
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מיליון ש"ח בהון החברה  30חברות בשליטתו וניצעים נוספים, לפיו כנגד השקעה בסך של 

-ו "ההקצאה הפרטית"הוקצו לניצעים מניות של החברה המקנות שליטה בחברה )

 של מניותהבעלי  שלהכללית  אישרה האסיפה 2014ביוני  30(. ביום "הסכם ההקצאה"

 .2014ביולי  14את ההתקשרות בהסכם ההקצאה אשר הושלמה ביום  החברה

, מועד השלמת ההקצאה הפרטית כאמור לעיל, בעל השליטה 2014ביולי  14החל מיום  1.1.6

למועד המחזיק נכון  ,2(""מר עדי צים או בעל השליטה""בחברה הינו מר עדי צים )

מניות רגילות  189,010,10 עות חברות בבעלותו ובשליטתו, בעצמו ובאמצהדוח פרסום

במרץ  7ולאחר ההקצאה הנוספת מיום  2014ביולי  27של החברה )לאחר איחוד הון מיום 

המונפק והנפרע של החברה. בהקשר זה  מהונה 84.34% -( המהוות כ, כמפורט להלן2016

של החברה הכספי דוח לנתוני ה ובהתאם ומאחריצוין, כי לפי תנאי ההקצאה הפרטית 

, ההקצאהבהסכם החברה ביעד ההון העצמי כמפורט  עמדה 2015 בדצמבר 31ם ליו

נוספים ראו  לפרטיםלבעל השליטה מניות נוספות. וקצו ה בכפוף להתאמות מסוימות,

 ן. להל 3.2סעיף 

, לאחר קבלת החברה של מניותהבעלי  של ללית, אישרה האסיפה הכ2015ביולי  9ביום  1.1.7

(. "התיקוןתיקון להסכם ההקצאה )" ,אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה

כך שיחושב כהון  "הון המזערי המיוחס לבעלי מניות החברה" הוגדרבהסכם ההקצאה 

המיוחס לבעלי מניות החברה בדוח הכספי המאוחד המבוקר של החברה, בניכוי גורמים 

סוימים ובתוספת דיבידנדים שיחולקו על ידי החברה לאחר מועד ההשלמה זאת מבלי מ

בדצמבר  31ועד  2014ביולי  1לכלול, בין היתר, שינוי בהון החברה בגין התקופה מיום 

ולא  2014ביולי  14; ואולם, מועד ההשלמה של העסקה נדחה ובפועל התקיים ביום 2014

 (.2014ביוני  30במועד המקורי )קרי, 

בדצמבר  31ועד  2014ביולי  1לפי הפשט ברור כי יש להתעלם משינויים בהון בתקופה בין 

בחישוב ההון מזערי המיוחס לבעלי מניות החברה , אף שכוונת הצדדים הייתה כי 2014

השינוי בהון אשר נגרם לחברה בעקבות הזרמת ההון בתמורה להקצאת המניות  ייכלל

 .המוקצות

הון ו האורגנים המוסמכים כאמור הוספת הבהרה להגדרה של "לאור האמור, אישר

" לפיה, שינוי בהון אשר יגרם בעקבות הקצאת מזערי המיוחס לבעלי מניות החברה

המניות המוקצות נשוא ההסכם ייחשב וייכלל בחישוב ההון המזערי המיוחד לבעלי 

 קון.מניות החברה, זאת בניגוד למצב הקיים בהסכם ההקצאה ערב אישור התי

)אסמכתא מס':  2014במאי  20 לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים של החברה מיום

 23 (, מיום2014-01-069969)אסמכתא מס':  2014במאי  22 (, מיום2014-01-068523

-2014)אסמכתא מס':  2014ביולי  2 (, מיום2014-01-097137)אסמכתא מס':  2014ביוני 

 2014ביולי  14 ( ומיום2014-01-110688)אסמכתא מס'  2014ביולי  9 (, מיום01-105021

מניות של השל בעלי ; לפרטים אודות האסיפה הכללית (2014-01-113865)אסמכתא מס' 

)אסמכתא  2015ביוני  1 תיקון ותוצאותיה ראו דוחות מיידיים מיוםאישור הל החברה

-2014סמכתא מס': )א 2015ביולי  9 ( ומיום2015-01-037419-ו 2015-01-036231מס': 

01-069606.) 

                                                 
ן כי מר אייכנר אייל מחזיק בחלקים שווים בחברת יעד אל פיתוח מזון בע"מ ביחד עם מר עדי צים, המחזיקה במניות של החברה, והכל יצוי 2

 (.2014-01-097143)מספר אסמכתא:  2014ביוני  23עסקה המתוקן מיום הבהתאם לדוח 
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 חקירת משטרת ישראל ורשויות המס 1.2

 הקשורות חברות של ובמשרדים החברה במשרדי חיפושים נערכו 2016 ביוני 20 ביום 1.2.1

 ורשויות הון הלבנת לאיסור הרשות, ישראל משטרת של חקירה במסגרת השליטה לבעל

 של הדיווח בחבות סקתעו, לחברה נוגעת שהינה וככל, החברה ידיעת למיטב אשר, המס

 נותני של רישומים וניהול דיווח, זיהוי חובות) הון הלבנת איסור צו מתוקף החברה

 ספציפיים ללקוחות בהתייחס, ("צו איסור הלבנת הון") 2002-ב"התשס(, מטבע שירותי

 מטבע, החברה שברשות המידע, זה בשלב(. "החקירה") מהחברה שירות שקיבלו

  .מוגבל, הדברים

 כאשר, החברה ל"מנכוהשליטה  בעל ובהם, נחקרו בחברה ועובדים משרה נושאי מספר 1.2.2

 יצירת לעניין לרבות, מגבלות מספר החקירה הליך בתחילת הוטלו החברה ל"מנכ על

 תקופה למשך( החברה וחשב החברה הדירקטוריון ר"יו למעט) החברה עובדי עם קשר

 החקירה במסגרת נעצרו( משרה ושאנ שאינו) בחברה נוסף ועובד השליטה בעל. שבוע של

 ידו-על המוחזקות במניות דיספוזיציה לבצע נאסר מטעמו מי או/ו השליטה בעל ועל

 נאסר וכן, בשליטתו אשר"(, אחזקות צים)" מ"בע אחזקות צים עדי בחברת או/ו בחברה

 על להשפיע כדי בה שיש פעולה כל לבצע, מטעמן מי או/ו אחזקות צים ועל החברה על

 .כאמור בחברות צים עדי מר של ותיואחזק

 של הבנק מחשבונות בחלק החברה פעילות על מגבלות מספר הוטלו החקירה במסגרת 1.2.3

 מנת-על פעלו החברה ל"ומנכ החברה דירקטוריון ר"יו(. "ההקפאה צווי") החברה

 .החברה של העסקית פעילותה את ולהמשיך וחשבונותיה החברה פעילות את להחזיר

( "השלום ש"בימ") לציון בראשון השלום המשפט לבית דחופה קשהבב פנתה החברה 1.2.4

 התקבלה, 2016 ביוני 23 ביום שהתקיים דיון ולאחר, החברה של הבנק חשבונות לשחרור

 ההקפאה צווי כי קבעה אשר, 2016 ביוני 26 מיום השלום ש"בימ החלטת החברה בידי

 ידי על שנתפסו שיקיםה כל לחברה יוחזרו וכן יבוטלו החברה של הבנק לחשבונות

 החלטת כנגד. השלום ש"בימ בקופת ח"ש 15,000,000 של סך להפקדת בכפוף, המשטרה

 של הבנק לחשבונות ההקפאה צווי ביטול לעניין 2016 ביוני 26 מיום השלום ש"בימ

 עד ההחלטה לעיכוב צו ניתן הםבעקבותי אשר ים הדדייםערר הגישו הצדדים החברה

 .יםבערר החלטה למתן

 צו וניתן( "ש"ביהמ") מרכז מחוזי המשפט בבית בערר דיון התקיים 2016 ביולי 4 יוםב 1.2.5

 פיקדון להפקדת בכפוף החברה של הבנק חשבונות ולשחרור ההקפאה צווי לביטול חדש

 לאומי בבנק החברה של הבנק מחשבונות באחד "(הפיקדון)" ח"ש 5,000,000 של בסך

 קבע עוד. שימוש כל בפיקדון לעשות שניתן ומבלי ישראל מדינת לטובת מ"בע לישראל

 שיעבוד , המשפטים משרד של החילוט יחידת מטעם ח"רו, משקיף ימונה כי, ש"ביהמ

, דעת חוות להגיש יהיה תפקידו אשר, שלה החשבון ורואי החברה מול פעולה בשיתוף

 של במקרה למדינה לעמוד שיוכל כדי להפקיד תצטרך החברה אשר, לדעתו, הסכום מהו

 ש"לביהמ הוגשה דעת חוות(. "דעת חוות") תורשע והחברה אישום כתב יוגש אם חילוט

בעקבות בקשת הצדדים נדחה הדיון מעת לעת  .2016 בדצמבר 4 ליום בנושא דיון ונקבע

  .2017באפריל  18לצרכי הדברות. הדיון בעררים נקבע לתזכורת פנימית ליום 

 של הביקורת ועדת המלצת קבלת לאחר, רההחב דירקטוריון אישר 2017 במרץ 16 ביום 1.2.6

השליטה  בעל, העמדת בטוחה על ידי בעל השליטה לטובת שחרור הפיקדון. החברה
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"( לטובת המדינה כאשר בתמורה להעמדת הנכס, החברה תוכל הנכסיעמיד נכס )"

 )הקלות החברות תקנות ל( 2)1לשחרר את הפיקדון, וזאת כעסקה מזכה בהתאם לתקנה 

 אשר להסכמות בהתאם הינה הנכס העמדת. 2000-ס"התש(, עניין בעלי עם בעסקאות

. כאמור ההסכמה אישור לטובת ש"לביהמ יפנו הצדדים. המיסים רשות עם הושגו

 אולם, הנכס את לשחרר לבקש רשאי יהא השליטה בעל, הצדדים להסכמות בהתאם

 חייבותהתל בהתאם, החברה בפני התחייב השליטה בעל, כן לעשות ויבקש במידה

"ח ממקורותיו הוא במקום הנכס, כך ש ןמיליו 5תשלום בסך של  להעמיד, שלו חתומה

 שהחברה לא תידרש להעמיד מחדש את סכום הפיקדון.

 החקירה הליכי מתחילת פעלו החברה עובדי ויתר החברה הנהלת, החברה דירקטוריון 1.2.7

 מסלול אל חברהה עסקי את להשיב מנת-על ונרחבות מגוונות, שונות פעולות וביצעו

 הבנק שחשבונות לכך לגרום החברה הצליחה אלו פעולות במסגרת. השגרתי הפעילות

 ידי-על נתפסו אשר, והמחאות כספים, מחשוב ומערכות הקלטות ציוד וכן החברה

 כמפורט) הבנקים מול אל הפעילות המשך על להסכמות הגיעה וכן שוחררו המשטרה

 של התקופה לעומת העסקאות בהיקף משמעותי באופן גדלה החברה(. הלןל 17 בסעיף

 לפני בה שהייתה הפעילות היקף לרמת הגיעה טרם אך, החקירה אודות הפרסום לאחר

  .החקירה אירועי קרות טרם, כן

בכל הנוגע . החקירה הסתיימה טרם, החברה ידיעת ולמיטב, הדוח פרסוםנכון למועד  1.2.8

לא תבוצע דיספוזיציה במניות שלחברה, נותר צו במסגרתו בהסכמת בעל השליטה, 

 5% -כ  ע"י צים אחזקות, למעט המוחזקותהחברה המוחזקות ע"י בעל השליטה ו/או 

 לאמוד ניתן לא, זה בשלב, זאת עם יחד .מהאחזקות האמורות, בגינן לא תחול מגבלה זו

 .בכלל אם, החברה פעילות המשך על החקירה השפעת את

 26, 2016 ביוני 23, 2016 ביוני 21, 2016 ביוני 20 מהימים מיידים דוחות ורא לפרטים

 באוגוסט 12, 2016 באוגוסט 3, 2016 ביולי 6, 2016 ביולי 5, 2016 ביוני 28, 2016 ביוני

-2016: אסמכתאות' מס) 2017 בינואר 12 -ו 2016 בדצמבר 15, 2016 באוגוסט 30, 2016

01-053154 ,2016-001-053856 ,2016-01-064474 ,2016-01-066625 ,2016-01-068377 ,

2016-01-074554 ,2016-01-074554 ,2016-01-074584 ,2016-01-075955 ,2016-01-

 -ו 2017-01-005952 -ו 2016-01-139867, 2016-01-112879 ,2016-01-102394, 097084

2017-01-025071). 

 

 בניירות הערך של החברה  המסחר 1.3

רשימה הראשית של הבורסה לניירות ערך למועד הדוח, מניות החברה נסחרות ב נכון 1.3.1

 (."הבורסה"בתל אביב בע"מ )

'אי ברוקר' יסיים את פעילותו כעושה שוק  הודיעה הבורסה כי 2016במאי  4 ביום 1.3.2

, עקב העברת פעילות עשיית 2016 במאי 8החל מיום  , זאתבניירות הערך של החברה

 .2016במאי  8מיום השוק לחבר הבורסה 'מיטב דש' 

 ביוני 20 בימים ,בניירות הערך של החברה מסחר תוהפסקמספר  והדוח נרשמ בתקופת 1.3.3

 לעיל. 1.2אודות החקירה ראו סעיף  לפרטיםחקירה. הלאור  וזאת ,2016ביוני  26 -ו 2016
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 פעילות תחומי .2

"( לא הייתה בחברה כל פעילות עסקית. החברה תחילת הפעילות מועד)" 2014בנובמבר  23ליום  עד 2.1

, עת התקבלה ההחלטה בדירקטוריון החברה 2014בנובמבר  23ביום  העסקיתעילותה החלה את פ

 לאחר בחינת מספר חלופות שונות לפעילות עסקית מוצעת. 

מתמקדת פעילות החברה בשוק האשראי  ונכון למועד פרסום הדוח, 2014בנובמבר  23החל מיום 

מסרים דחויים של צדדי ג' ו/או החוץ בנקאי בעיקר באמצעות מסחר בממסרים דחויים, מסחר במ

(. מסחר בממסר דחוי )שיקים דחויים( הינו עסקת המרה בה "תחום הפעילות"ממסרים עצמאיים )

ידי לקוחותיה, ובתמורה מקבלים -ממסרים דחויים, המוחזקים כשורה על רוכשתהחברה 

לה הלקוחות את ערכם הכספי של הממסרים הדחויים אותם הם מסבים לחברה, בניכוי עמ

הנקבעת בין החברה ובין הלקוח עבור יתרת התקופה עד למועד הפירעון המקורי, בדרכים שונות 

 / העברה בנקאית ישירה לחשבון הלקוח ו/או מי מטעמו עבורו / )ממסר מזומן לפקודת הלקוח

 מזומן(. 

 .הפעילות תחום במסגרת נוספים, מעת לעת, שימוש במוצרים בוחנת החברה

 כאמור החקירהבשל  אךחילת הפעילות, היקפי פעילות החברה גדלו בהדרגה, יצוין כי ממועד ת 2.2

מה בהיקף פעילות החברה  , חל קיטוןבעתיה בבנקים האשראי מסגרות והקטנת לעיל 1.2 בסעיף

יתרת תיק אשראי לקוחות נטו  2016בדצמבר  31ונכון ליום  ביחס לתקופה שלפני פרוץ החקירה

 . 2015בדצמבר  31מיליון ש"ח ליום  237.4 -לעומת סך של כ יון ש"חמיל 226.2 –עומדת של סך של כ

 .להלן 7הפעילות ראו סעיף  םנוספים אודות תחו לפרטים

כי מר עדי צים התחייב בפני החברה, במועד קבלת ההחלטה על תחילת הפעילות, כי לא יפעל  יצוין 2.3

( ניכיון 1ת למעט )בין במישרין ובין באמצעות חברות שבשליטתו( בתחום של: )בתחום הפעילו

ש"ח  250,000( ניכיון שיקים ללקוחות בעלי מסגרת מאושרת של עד 2שיקים בתמורה למזומן; )

( ניכיון שיקים ללקוחות הקיימים נכון למועד ההתחייבות בקבוצת בעל השליטה 3)-בלבד; ו

-2014-01)מס' אסמכתא:  2014בנובמבר  23ם ראו דוח מיידי מיום (. לפרטי"תיחום הפעילות")

201000.) 

לבעל השליטה לצורך קבלת  2016באוגוסט  18לאור בקשת הרשות לניירות ערך, פנתה החברה ביום 

 עדכון בקשר לתיחום הפעילות כאמור, אשר הוסכם עליו בין החברה לבעל השליטה. 

ימה עם בעל השליטה בעניין תיחום הפעילות אשר הוסכם למיטב ידיעת החברה ולאחר בדיקה שקי

מזה תקופה של שנתיים אינו עוסק עליו בין החברה לבעל השליטה כאמור, הדגיש בעל השליטה כי 

 בפעילות "אשראי חוץ בנקאי" שלא במסגרת החברה.

ץ בעל השליטה מכר את החזקותיו בחברה פרטית שעסקה בפעילות של "אשראי חו 2014בסוף שנת 

בנקאי", אשר הייתה בבעלותו המלאה. יצוין, כי בעל השליטה עדכן את החברה על דבר המכירה 

 כאמור, בסמוך לאחר המכירה. 

למיטב ידיעת החברה, כפי שנמסר לה מבעל השליטה, ממועד המכירה כאמור ואילך, בעל השליטה 

שר תחום פעילותן הינו אינו מחזיק במניות ו/או אינו בעלים ו/או בעל שליטה בחברות אחרות א

"אשראי חוץ בנקאי" ואינו עוסק בתחום ה"אשראי החוץ בנקאי" שלא באמצעות החברה. עוד עדכן 

 בעל השליטה את החברה כי לא הפר את הסכם תיחום הפעילות. 
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 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

בשנתיים  בורסהל ץפרטים אודות עסקאות אשר בוצעו על ידי בעלי עניין בחברה מחו להלן 3.1

  :האחרונות

 נייר סוג השינוי מהות  תאריך
 הערך

 ניירות כמות
 הערך

 שער העניין לפי, רוכש/המוכר זהות
 העסקה

 מניות הקצאת  07.03.2016
 הסכם במסגרת
 (1) השקעה

 מניות
 רגילות

 'אג 10 החברה  4,894,212 

 מחוץ מכירה 07.06.2016
 (2לבורסה )

 מניות
 רגילות

 בבעלותו חברות באמצעות צים עדי 455,750
 מ"בע ן"נדל אחזקות צים. ר.ע -
 .מ"בע והפצה הובלה צים עדיו

 'אג 1,831

 מחוץ מכירה 08.06.2016
 (2) לבורסה

 מניות
 רגילות

64,413 
 

 בבעלותו חברות באמצעות צים עדי
 מ"בע ן"נדל אחזקות צים. ר.ע -
 . מ"בע והפצה הובלה צים עדיו

 'אג 1,831

 מחוץ רכישה 03.11.2016
 (3) לבורסה

 מניות
 רגילות

13,434 
 

 צים עדי חברת באמצעות עדי צים
 .מ"בע אחזקות

 בעקבות בוצעה המניות רכישת
 של חוזרת למכירה אופציה מימוש
 התקשרות במסגרת החברה מניות

 חברה באמצעות, השליטה בעל
 מקבלי הרוכשים עם, בשליטתו
 .האופציה

 'אג 1,861

 מחוץ שהרכי 21.12.2016
 (3) לבורסה

 מניות
 רגילות

 צים עדי חברת באמצעות עדי צים 13,448
 .מ"בע אחזקות

 בעקבות בוצעה המניות רכישת
 של חוזרת למכירה אופציה מימוש
 התקשרות במסגרת החברה מניות

 חברה באמצעות, השליטה בעל
 מקבלי הרוכשים עם, בשליטתו
 האופציה.

 אג' 1,859

 מחוץ רכישה 26.12.2016
 לבורסה

 מניות
 רגילות

 'אג 1,700 מ."בע אחזקות צים עדי 20,000

 מחוץ רכישה 03.01.2017
 לבורסה

 מניות
 רגילות

 אג' 1,800 מ."בע אחזקות צים עדי 11,000

 מחוץ מכירה 24.01.2017
 לבורסה

 מניות
 רגילות

 אג' 1,600 יהודה )אודי( ניר. 61,298

 מחוץ רכישה 24.01.2017
 לבורסה

 מניות
 לותרגי

 אג' 1,600 .מ"בע אחזקות צים עדי 61,298

 מחוץ רכישה 31.01.2017
 (3) לבורסה

 מניות
 רגילות

 צים עדי חברת באמצעות עדי צים 15,968
 .מ"בע אחזקות

 בעקבות בוצעה המניות רכישת
 של חוזרת למכירה אופציה מימוש
 התקשרות במסגרת החברה מניות

 חברה באמצעות, השליטה בעל
 מקבלי הרוכשים עם, בשליטתו
 .האופציה

 אג' 1,879
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 .להלן 3.2 בהתאם להסכם ההשקעה כמפורט בסעיףבוצעה הקצאת מניות  (1)

ביצע בעל השליטה מספר פעולות מכירה הן מחוץ לבורסה והן במסגרת  2016ביוני  8 -ו 7בימים  (2)

הן למשקיעים  "(העסקה)"מניות של החברה  750,368המסחר בבורסה, במסגרתן מכר סך של 

והן "( ערךחוק ניירות )" 1968-, התשכ"חהמנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך

הפעולות כאמור ביצעו, בפועל, חברות בבעלותו  את"(. הרוכשיםלגורמים פרטיים אחרים )"

המכירות שבוצעו מחוץ  במסגרת; צים המחזיקות את המניותעדי ה של מר ובשליטתו המלא

מניות  173,338וכשים אופציות לרכישת כמות נוספת של עד צים לרעדי לבורסה העניק מר 

בדצמבר  31ועד ליום  2016ביולי  15ש''ח למניה, החל מיום  18.31ממנו וזאת במחיר מימוש של 

 .("כתבי האופציה") 2016

 10-ו 2016באוגוסט  4, 2016ביוני  9, 2016ביוני  8דוחות מיידים מיום  ולפרטים נוספים רא

 -ו 2016-01-097699, 2016-01-048330, 2016-01-04710)מס' אסמכתאות:  2016באוגוסט 

 , בהתאמה(.2016-01-100465

הודיע בעל השליטה לחברה כי התקשר באמצעות חברה בשליטתו  2016חילת חודש אוגוסט תב (3)

פיו -(, על"הרוכשים מקבלי האופציה"בהסכמי אופציה )כאמור המלאה עם חלק מהרוכשים 

צים להעניק לרוכשים מקבלי האופציה אופציה למכירה חוזרת של מניות  עדיהתחייב מר 

כתבי האופציה אשר ניתנו לרוכשים מקבלי . העסקהבמסגרת  ממנוהחברה, אשר נרכשו 

 . בוטלו ( לעיל2) 3.1כאמור בסעיף האופציה 

אוגוסט ב 10 -ו 2016באוגוסט  4, 2016ביוני  9, 2016ביוני  8דוחות מיידים מיום  לפרטים ראו

-2016-01 -ו 2016-01-097699, 2016-01-048330, 2016-01-04710)מס' אסמכתאות:  2016

 .(, בהתאמה100465

 בעל השליטה הודיע לה כי נכון לאותו מועד:שדיווחה החברה  2017בפברואר  5ביום 

  אופציות העניק בעל השליטה לאחד ממקבלי האופציות אורכה  50,000ביחס לכמות של

 ;2017ביולי  1תן אופציות עד ליום מוש אוביחס למי

  כפי שדווח מעת לעת על ידי החברה(;אופציות מומשו ) 42,850סך של 

  אופציות ניתנו הודעות מימוש אך טרם בוצעו 204,263ביחס לסך של; 

  2017בפברואר  1אופציות לא מומשו ופקעו ביום  302,450סך של. 

 (.2017-01-012846)מס' אסמכתא:  2017ברואר בפ 5לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 

 הקצאת זכות לא רשומה 3.2

הוקצו לניצעים נשוא  2016 במרץ 7ביום , לעיל 1.1.5ההקצאה כמפורט בסעיף בהמשך להסכם 

מניות )כמות המניות לאחר איחוד ההון שבוצע בחברה בחודש  4,894,212הסכם ההקצאה כמות של 

ש''ח למניה, וזאת כאשר  0.1 -ש''ח, קרי סך של כאלף  489 -ל כ(, כנגד תשלום סך כולל ש2014יולי 

התקיים התנאי להשלמת ההקצאה )כהגדרת מונח זה בהסכם ההקצאה ובתיקונים לו( לאחר 

מיליון  68.5 -עמד על סך של כ 2015בדצמבר  31נכון ליום שההון המיוחס לבעלי מניות החברה 

, וזאת כמוגדר בהסכם ההקצאה לי מניות החברההגבוה מההון המזערי המיוחס לבע , סכוםש"ח

והחלטת  2014ביוני  30בעלי המניות של החברה מיום ה בכללית של אסיפהבהמשך להחלטת 

  בעניין הסכם ההקצאה. 2015ביולי  9בעלי המניות של החברה מיום הכללית של  האסיפה

של  יםידיימ ותדוחוזה  חלדו ףהמצור 'דוחות כספיים' לפרק ג' ה11ור ביא ולפרטים נוספים רא

-2016-01-ו 2014-01-097143 :ות)מס' אסמכתא 2016במרץ  7מיום ו 2014 ביוני 23מיום החברה 

 .(, בהתאמה001464
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 חלוקת דיבידנדים .4

למעט  החברה לא הכריזה על דיבידנדים ו/או חילקה דיבידנדים בשנתיים שקדמו למועד הדוח .4.1

  :כמפורט להלן

)"המדיניות ירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנדים אישר ד 2016במרץ  6ביום  4.1.1

לפיה בכפוף להוראות כל דין והסכם, ובכלל זה בכפוף להוראות חלוקת הדיבידנד"( 

בשנתיים הקרובות החברה תחלק  ,לחוק החברות 302מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

ווח הנקי של מהר 20%-מידי חצי שנה, כדיבידנד לבעלי מניותיה, סכום שלא יפחת מ

דוחותיה הכספיים הרבעוניים המסוקרים של רבעון קודם  פי-עלהחברה באותה שנה 

 שיקול דעתו. פי-עלשל החברה. מועדי החלוקה יקבעו על ידי דירקטוריון החברה 

אין לראות במדיניות חלוקת הדיבידנד התחייבות של החברה לבצע חלוקת דיבידנד וכל 

ירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה רשאי לאמץ חלוקה כאמור, תידון בנפרד בד

מדיניות שונה מהמדיניות שאומצה, לאשר חלוקות שונות בהיקפן מהמפורט במדיניות 

 ולאשר אף חלוקות שאינן בדרך של דיבידנד במזומן.

, אישר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד 2016 במרץ 6ביום  4.1.2

 0.85 -מיליון ש"ח )כ 10 -ניות של החברה, בסך כולל של כחלוקת דיבידנד לבעלי המ

ש"ח אשר שולם לכל מניה, לקח בחשבון גם  0.85 -כ ש"ח למניה, יצוין כי הסך של

לאור התקיימות התנאי  2016 מרץב 14מניות נוספות שהקצתה החברה ביום  4,894,212

לל בסך של קרי: סך הדיבידנד הכו ,לעיל 3.2 כמפורט בסעיף להשלמת ההקצאה

ש"ח חולק גם לבעלי המניות הנוספות האמורות(. היום הקובע נקבע ליום  10,089,075

 .2016 במרץ 21הדיבידנד שולם בפועל ביום ו 2016 מרץב 17

 8 -ו 7מימים דוחות מידיים של החברה  ולפרטים נוספים בדבר החלוקה האמורה רא

 (., בהתאמה2016-01-002151 -ו 2016-01-001542: ות)מס' אסמכתא 2016 במרץ

אישר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד,  2016באוגוסט  31ביום  4.1.3

, 2016בגין המחצית הראשונה של שנת  לבעלי המניות של החברה חלוקת דיבידנד ביניים

בספטמבר  8ש"ח למניה(. היום הקובע נקבע ליום  0.25 -מיליון ש"ח )כ 3בסך כולל של 

 .2016בספטמבר  22הדיבידנד שולם בפועל ביום ו 2016

באוגוסט  31דוח מיידי של החברה מיום  ולפרטים נוספים בדבר החלוקה האמורה רא

 (.2016-01-114412)מס' אסמכתא:  2016

 אישר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד 2017 במרץ 30ביום  4.1.4

 4, בסך כולל של 2016בגין שנת  ות של החברהלבעלי המני סופי, חלוקת דיבידנד כאמור

והדיבידנד  2017 באפריל 9ש"ח למניה(. היום הקובע נקבע ליום  0.337 -מיליון ש"ח )כ

 .2017 באפריל 25ביום  ישולם

 2017 במרץ 30דוח מיידי של החברה מיום  ולפרטים נוספים בדבר החלוקה האמורה רא

 (.2017-01-034563: )מס' אסמכתא

עומדת יתרת הרווחים הראויים לחלוקה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(  2016בדצמבר  31ליום  .4.2

 ש"ח.מיליון  54.0 להחברה על סך ש של

למועדי החלוקה האמורים, לא חלו על החברה מגבלות בקשר עם ביצוע חלוקת דיבידנד, למעט  .4.3

ה אמות מידה פיננסיות לשם הבהרה יצוין, כי החברה נטלה על עצמהמגבלות הקיימות מכוח הדין. 

מאלי. יבמסגרת התקשרויות עם בנקים מממנים לפיהם התחייבה על שמירה על הון עצמי מינ

 . זה לדוחהמצורף  'חות כספייםדו' לפרק ג' 7ר ן וביאולהל 17 לפרטים ראו סעיף
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 מידע אחר -חלק שני

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה  .5

  (:ש"ח)באלפי  2016 -ו 2015 ,2014לשנים פעילות החברה  להלן המידע הכספי לגבי תחומי

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

2016 2015 2014(1) 

 

 414 49,025 55,753 הכנסות מימון

 36 (4,448) (7,902) ועלות ההכנסותמימון כנסות ה

 450 44,577 47,851 הכנסות מימון, נטו

 (473) ( 6,207) (8,816) מסופקיםאבודים וחובות הוצאות 

 (23) 370,38 39,035 מסופקיםאבודים והכנסות מימון, נטו בניכוי הוצאות חובות 

 (2,710) (939,3) (6,347) הוצאות הנהלה כלליות 

 (2,733) 34,431 32,688 נקי לשנה)הפסד( רווח 

 

 33,791 251,586 236,410 סך הנכסים

 1,020 184,756 148,573 סך ההתחייבויות

לחברה לא הייתה  ,הפעילות התחלת מועדועד ל 2014במהלך שנת  ,לעיל 2.1 -ו 1.1.4בסעיפים  כאמור (1)

 פעילות עסקית בהיקפים משמעותיים

המצורף , 'דוח הדירקטוריון' –לפרק ב'  4ראו סעיף  ,לעיל המצויניםלתיאור ההתפתחויות שחלו בנתונים 

 לדוח זה.

  על פעילות החברה סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .6

כלכלית של -להלן הערכותיה של החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המאקרו

החברה, אשר למיטב ידיעתה והערכתה, הייתה להם או צפויה להיות להם השפעה על התוצאות העסקיות 

 או על ההתפתחויות בתחום הפעילות של החברה. 

  3שראי בישראלהסביבה המאקרו כלכלית ושוק הא 6.1

 -והסתכם בכ 2015ביחס לשנת  3.8% -בשיעור של כ 2016המקומי הגולמי )תמ"ג( גדל בשנת  התוצר

. לפי תחזית בנק 2014ביחס לשנת  2015בשנת  2.6% -אלפי ש"ח וזאת לעומת גידול של כ 313,194

 הפרטית. , תוך האטה בצמיחה בצריכה 3.2% -בקצב של כ 2017ישראל המשק צפוי לגדול בשנת 

 של התחתון מהגבול משמעותית נמוך - 0.2% -כ של בשיעור לצרכן המחירים מדד ירד 2016 בשנת

 גידולהמשק המקומי המשיך לגדול באופן מתון בדומה ל .1% על עמד אשר זו לשנה האינפלציה יעד

 בשנתיים שקדמו לו, כאשר הצריכה הפרטית השוטפת הייתה זו שהובילה את הגידול.

 הייסוף רקע על גם אך העולמי בשוק הנמוכים הביקושים בשל בעיקר, נמשך בייצוא הקיפאון

                                                 
ידי החברה, באתרי האינטרנט של בנק -לא אומתו עלהתיאור בסעיף זה מבוסס בין היתר על נתונים ומידע כפי שהתפרסמו ו  3

 -ו http://www.boi.org.il ,www.mof.gov.il ישראל, משרד האוצר והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכתובותיהם:
ww.cbs.gov.ilw.יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שצויינו לעיל להכללת המידע האמור שהינו  , בהתאמה

 .מידע פומבי שפורסם לציבור

 

http://www.boi.org.il/
http://www.boi.org.il/
http://www.mof.gov.il/
http://www.cbs.gov.il/
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 הצריכה, הפרטית הצריכה, מנגד. האפקטיבי הנומינלי החליפין שער במונחי"ח הש של המתמשך

. בצמיחה הגידול בהמשך תמכו, הימיים הגז ממאגרי הטבעי הגז של הפקתו תחילת וכן הציבורית

 בהיקף גידול תוך, לרדת המשיך בו האבטלה שיעור, הישראלי במשק ונהמת צמיחה מגמת למרות

כך, שיעור האבטלה עמד  וגידול בשיעור מתון של השכר הממוצע. הציבוריים בשירותים המשרות

 . 2015לשיעור בשנת  סביח 0.5%, נתון המשקף ירידה של 4.8% -על כ 2016בשנת 

בארה"ב, וביתר שאת בתחילת שנת  לנשיאות, לאחר פרסום תוצאות הבחירות 2016 שנת בסוף

ארה"ב  דולרהמתחזק לעומת מטבע דולר ארה"ב, כאשר שער החליפין של  החל"ח הש מטבע, 2017

 הריבית להעלאת בצירוף, זאת"ב. ארה דולר 1 -לש"ח  3.61 -למועד פרסום הדוח עומד על כ בסמוך

 הובילו, 1% -ל 0.75%שבין  לרמה 2017ולאחרונה בחודש מרס  2016 בשנתהאמריקאי  קבשו

 במונחי שער החליפין הנומינלי והאפקטיבי, ולהגברת הגידול בתמ"ג. להתחזקות הש"ח 

מושפע מהרעת המצב הכלכלי במשק שכן ובמיוחד תחום הפעילות שוק האשראי החוץ בנקאי 

האטה במשק יכולה להביא לצריכת אשראי נמוכה יותר והרעה במצבם של מושכי הממסרים 

וחות החברה, מצב זה עלול להביא לירידה בפעילותה העסקית של החברה ולפגיעה בתוצאותיה ולק

הכספיות. כאשר המשק בהאטה, מאופיין השוק בפעילות מתונה של פרויקטים ומיזמים וכפועל 

יוצא ירידה בעסקאות בשוק באופן כללי ובדרישה נמוכה יותר למימון. במצב זה השוק מתאפיין 

נוהגת יותר והסיכון וחוסר הוודאות הגלום בעסקאות גדל. משכך, החברה  ברגישות גדולה

זהירה יותר באישורן של עסקאות חדשות כמו גם המערכת הבנקאית אשר מקטינה את בשמרנות ו

היקפי האשראי הניתנים על ידה. הפחתת היקפי האשראי הניתנים למשק משפיעה ישירות על 

 ורה אשר עלולה להשפיע על היקפי הפעילות של החברה. היקפי הפעילות העסקית במשק כולו בצ

מאידך, תקופה של האטה במשק כאמור הינה תקופה בה מתקשים גורמים שונים בשוק העסקי 

ליטול אשראי חדש בהיקפים מהותיים ובכלל מהמערכת הבנקאית אשר מקשיחה את תנאי העמדת 

ם הפועלים בשוק האשראי החוץ האשראי ללקוחותיה, מצב זה מייצר פוטנציאל לכלל הגורמי

בנקאי, ובכללם החברה, לריבוי לקוחות חדשים אשר גם לאחר שיפור במצב המשק ממשיכים 

 לעבוד עם החברה.

החברה במצב של האטה כלכלית הוא חשיפה ללקוחות חדשים  מבחינת העיקריכאמור, היתרון 

ים לעבוד עם החברה גם המחפשים פתרונות מימון כאלטרנטיבה למערכת הבנקאית, אשר ממשיכ

 במחזור הצמיחה הבא לאחר ההאטה. 

כי כאשר המשק בצמיחה השוק העסקי בכללו מאופיין בפעילות ערה של פרויקטים ומיזמים  ,יצוין

, ומשכך הן בתשתיות ובבניה והן מצד עסקים בינוניים וקטנים – רבים בתחומים שונים ומגוונים

השלמות הון  בגיןאשר הופכים לצרכני אשראי הצמיחה והנהנים מנכנסים לשוק ספקי משנה רבים 

 אותם פרויקטים.לביצוע 

 שינויים בשיעורי ריבית משתנה והתפתחויות בשוק האשראי במשק 6.2

ההשפעה הכללית של הסביבה המאקרו כלכלית, כפי שתוארה לעיל אינה הפרמטר היחידי המשפיע 

יל לשינוי משמעותי בתוצאות הכספיות להוב גם הן על החברה, התפתחויות בשוק האשראי עלולים

 של החברה.האשראי השפיע על תמחור עסקאות לשל החברה ו

רמה שלא שונתה עד למועד  - 0.1%לרמה של בנק ישראל הופחת שיעור ריבית  2015 פברוארבחודש 

החלטה זו מהווה יישום עקבי של המדיניות המוניטרית שנועדה לבסס את  פרסום דוח זה.

 לתמוך בצמיחה, תוך שמירה על יציבות פיננסית. האינפלציה ו

גובה הריבית במשק משפיע על רווחיות החברה, שכן הכנסותיה מתבססות בעיקר על המרווח 

, הצמוד ידי הבנקים ומלווים אחרים )ככל שישנם(-הנוצר בין עלות האשראי בו היא מחוייבת על
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ל שהריבית במשק גבוהה יותר, כך לתמורה אותה היא מקבלת מלקוחותיה. ככלריבית הפריים, 

עולה עלות נטילת המימון של החברה. עם זאת, השינוי בשער הריבית אינו מהווה סיכון מהותי 

אורכה של עסקת  - לחברה משני טעמים: משך החשיפה האשראית של החברה ללקוח קצר יחסית

ודשים. סיבה נוספת ניכיון ו/או עסקת אשראי בה העמלה קבועה מראש, הינו בעיקר עד שלושה ח

היא שעליית שיעור הריבית במשק מקשה על לקוחות החברה לקבל מימון ממעמידי אשראי אחרים 

 וכך גובר זרם הלקוחות לחברה. 

ההשפעה הכללית של הסביבה המאקרו כלכלית, כפי שתוארה לעיל אינה הפרמטר היחידי המשפיע 

שינוי משמעותי בתוצאות הכספיות של על החברה, התפתחויות בשוק האשראי עלולים להוביל ל

 השפיע על תמחור העסקאות של החברה.להחברה ו

  הבנקאות בענף רגולציה 6.3

הרגולציה הבנקאית נועדה להסדיר את אחת המערכות הדינמיות והחשובות של החברה והכלכלה 

המודרנית. הבנקים בישראל כפופים לרגולציה הדוקה, בין השאר, למפקח על הבנקים, לרשות 

בתחום הפעילות הקשור לניירות ערך וייעוץ השקעות; למפקח על שוק ההון ביטוח  –לניירות ערך 

הפועלת לעידוד התחרות במשק לרבות  –וחסכון במשרד האוצר; לרשות ההגבלים העסקיים 

 בתחום הפיננסי; ועוד. 

על לווה להערכת החברה, עדכון הוראות המפקח על הבנקים בנושא מגבלות על קבוצות לווים ו

, אשר החמיר את 4"(החוזר)" 2011במאי  8(, שפורסם ביום 313)הוראות ניהול בנקאי תקין  בודד

ביחד עם הסיכון לגלישה למיתון  ,המגבלות על העמדת אשראי בנקאי לקבוצת לווים או לווה

עשוי להגדיל באירופה והאטה בפעילות הכלכלית אשר תגביר את הצורך במציאת מקורות מימון, 

עקב בגידול בביקוש לאשראי חוץ בנקאי במשק.  ת כמות הלקוחות הפוטנציאלים של החברהא

מגבלות מחמירות יותר ביחס לסך החבות של לווה ושל קבוצת לווים לתאגיד  נקבעו רת החוזרגבמס

בנקאי וכן כלפי כל התאגידים, בישראל ומחוץ לישראל, שדוחותיהם הכספיים מאוחדים בדוחות 

בנוסף להקשחת המגבלות על תיק האשראי של התאגידים תאגיד הבנקאי. הכספיים של ה

הבנקאיים, החוזר מרחיב, באמצעות שינוי בהגדרות הכלולות בהוראות הניהול, את מספר הלווים 

אשר יהיו כפופים למגבלות כאמור. לפיכך, להערכת החברה, יישום החוזר צפוי להגביר את הביקוש 

כי נכון למועד זה לחברה אין  ,יובהרההשפעה על עסקי החברה אך,  למימון חוץ בנקאי ומכאן את

 יכולת להעריך את מידת השפעתו של החוזר, ככל שתהיה.

 תנאי האשראי הנהוגים במשק הישראלי 6.4

, מגמת התארכות 20165להערכת החוסן הפיננסי העסקי במגזר העסקי לשנת  D&Bעל פי מדד 

, כאשר ימי האשראי הממוצעים עלו 2016שנת תנאי האשראי במשק הישראלי המשיכה גם ב

תנאי אשראי ארוכים אלו, משמעות . 2015ימים בשנת  119ימים לעומת  122 -ל 2.5% -בשיעור של כ

הינה כי קיים פער זמנים משמעותי בקרב עסקים רבים במשק הישראלי, בין מועד מתן השירותים 

רך של עסקים אלו לגשר על הפער האמור או מכירת המלאי, לבין מועד קבלת התמורה בגינו. הצו

ולשפר את תזרים המזומנים שלהם, מאפשר לגופים הפועלים בתחום האשראי החוץ בנקאי, 

המעניקים בדר"כ אשראי בתנאים הנוחים בהרבה ממקורות המימון הבנקאי, להגדיל את 

 פעילותם. 

                                                 
4        a/pikuah/nihul_takin/313.pdfhttp://www.bankisrael.gov.il/deptdat 
5        http://www.dbisrael.co.il/pdf/DBReport_DEC2016.pdf     

http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/nihul_takin/313.pdf
http://www.dbisrael.co.il/pdf/DBReport_DEC2016.pdf
http://www.dbisrael.co.il/pdf/DBReport_DEC2016.pdf
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מוסר תשלומים  הצעת חוקקריאה שניה ושלישית את בהכנסת  אישרה 2017במרץ  20 ביום

, המדינה לחוק מוסר תשלומים. בהתאם 6"(תשלומים מוסר חוק)" 2017-לספקים, התשע"ז

 וכי 30ימים מקבלת החשבון ולא יאוחר משוטף +  45ומוסדותיה יחוייבו לשלם לספקים בתוך 

 ממועד מסירת החשבון ימים 85התשלום יהיה תוך ממשלתיים  במשרדים הנדסית בניהבעבודות 

ת ניירות ערך, בנק וכי גופים שהוקמו לפי דין, בהם רש נקבע . כמו כן70וחר משוטף + ולא יא

ישראל, המוסד לביטוח לאומי, החברות הממשלתיות והמוסדות להשכלה גבוהה, ישלמו לספקים 

 ימים ממועד קבלת החשבון.  45בתוך 

, על תחום םחוק מוסר תשלומילמועד פרסום הדוח, אין החברה יכולה להעריך את השפעת 

צפוי להיות השפעה חיובית על תנאי  לחור מוסר תשלומיםהפעילות, אולם להערכת הנהלת החברה, 

 האשראי הממוצעים במשק.

 הפעילות בתחום ואסדרה חקיקה שינויי 6.5

לן, על תחום הפעילות חלים מספר חוקים והוראו, ובשנים האחרונות מוגברת לה 19 יףכמפורט בסע

בשל המשברים הפיננסיים שפקדו את העולם והשינויים החלים בתחום הרגולציה על תחום זה 

הפיננסי. שינוי ברגולציה הקיימת והקשחת התנאים עלול להכביד על תחום הפעילות, ולפגוע 

 ביתרונות הגלומים בו על פני המערכת הבנקאית.

 להלן דוגמאות לחקיקה כאמור:

  הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח וניהול נכנס לתוקפו תיקון בצו איסור  2015אפריל  1ביום

הצו )" 2014-רישומים של נותני שירותי מטבע למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, תשע"ד

"(. הצו החדש כולל מספר שינויים מהותיים, הכוללים, בין היתר, הגדרת מקבל החדש

לה, כמה שירות קבוע )לקוח, שבוצעו בעבורו, במהלך ששת החודשים שקדמו לביצוע הפעו

ש"ח ומעלה(, שינויים בחובת הזיהוי, הכוללים, הליך  200,000פעולות, בהיקף מצטבר של 

של הכרת הלקוח, הכולל, בין השאר, בירור מקור הכספים שלגביהם ניתנים השירותים, 

גם זיקתו לישראל ואם הוא איש  –עיסוקו של הלקוח ומטרת השירותים; לגבי תושב חוץ 

גם סוג עסקיו; הליך הכרת הלקוח כולל עריכת שאלון  –שהוא בעל עסק ציבור זר; לגבי מי 

הכר את הלקוח. השינויים הנדרשים עקב הוראות הצו החדש, חייבו את החברה להיערך 

בהתאם, ולשלב שינויים שונים במסמכי ההתקשרות עם לקוחותיה. במסגרת ההערכות 

ביצוע הדרכות מתאימות להטמעה ויישום הוראות הצו החדש, לחברה נוהל מתאים ל

 לעובדיה ולמנהלים המועסקים בה.

 שירותים  פיננסיים שירותים על הפיקוח חוק ברשומות פורסם 2016 באוגוסט 1 ביום(

 לעוסקים רשיון דרישות קובע החוק"(. הפיקוח חוק)" 2016-"והתשע(, מוסדרים פיננסיים

 ניהול על הגבלות(, עניין ובעלי שליטה לבעלי היתרים)לרבות  פיננסיים שירותים במתן

 הלן.ל 19.2 ףלהרחבה ראו סעי. העוסקים על שיחולו דיווח וחובות בתחום העסקים

 

בנוסף, יצוין כי קיימות הצעות חקיקה שונות, בשלבים שונים אשר אם וככל שיאושרו ייתכן ותהיה להן 

מוקדם ככל  להיערך מנת על, בתחום ההתפתחויות אחר עוקבת החברה הנהלתהשפעה על עסקי החברה. 

  להלן. 19עיף לפרטים נוספים ראו סהאפשר, למכלול השינויים הצפויים. 

 

                                                 
6       tp://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press200317e.aspxht 

http://main.knesset.gov.il/News/PressReleases/Pages/press200317e.aspx
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לעיל הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, שהתממשותו  6בסעיף המובא  המידעיצוין כי 

 שניתנו החברה הנהלת של כלליות הערכות על מבוסס והוא, בלבד החברה בשליטת אינהואינה ודאית 

כל ודאות כי מצבו של המשק הישראלי ימשיך במגמת השיפור המפורטת  אין. הדוח פרסום למועד נכון

לעיל, עסקי החברה מושפעים מרמת הפעילות הכלכלית במשק הישראלי  כמתוארלעיל. 

השינוי בהם בעתיד ישקף את המגמה  כיומאינדיקטורים הכלכליים במשק הישראלי, ואין כל ודאות 

 6.1החברה לקוחות חדשים, כמתואר בסעיף  תפתח, אין כל ודאות כי בתקופת משבר בנוסףית. הנוכח

אחרים העומדים בבסיס  שיקוליםאם עקב סירוב החברה לקבלם עקב יציבותם הפיננסית או  ביןלעיל, 

המספקים אשראי שאותם  בשוקבחינת סיכון הלקוחות החדשים, ובין אם עקב המצאות גופים נוספים 

 תהיינה לווים קבוצות על כעת המוטלות המגבלות כי ודאות כל איןחות חדשים יפנו אליהם. כמו כן, לקו

 ואין כל ודאות כי הביקוש לאשראי חוץ בנקאי יגבר.  בעתיד בתוקף

, הניתן ככל, להערך מנת על הישראלי במשק והמגמות ההתפתחויות אחר מקרוב עוקבת החברה הנהלת

 .פעילותה על להיות שעלולה השלילית ההשפעה לצמצום
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק שלישי

  מידע כללי על תחום הפעילות .7

 כללי .7.1

החברה עוסקת בתחום הפעילות תוך התמקדות במסחר  ,נכון למועד פרסום דוח זה 7.1.1

 בממסרים דחויים. 

"( ם"נש"נותן שירותי המטבע ) וםמסחר בממסרים דחויים, כפוף לריש 7.1.1.1

איסור  חוקלהוראות בהתאם ובתוקף כדין  םוהחברה כאמור מחזיקה ברישו

 . "(חוק איסור הלבנת הון)" 2000 -התש"ס הלבנת הון,

 רוכשת, בה החברה המרהעסקת מסחר בממסר דחוי )שיקים דחויים( הינו  7.1.1.2

ידי לקוחותיה )לעיתים ממסרים של -לממסרים דחויים, המוחזקים כשורה ע

(, ובתמורה מקבלים הלקוחות את ערכם הכספי של הממסרים הלקוח עצמו

הדחויים אותם הם מסבים לחברה, בניכוי עמלה הנקבעת בין החברה ובין 

הלקוח עבור יתרת התקופה עד למועד הפירעון המקורי, בדרכים שונות )ממסר 

 מזומן לפקודת הלקוח/העברה בנקאית ישירה לחשבון הלקוח ו/או מי מטעמו

 ן(. עבורו/מזומ

החברה מקפידה לבצע בדיקות שונות בהתייחס ללקוחותיה )חדשים  7.1.1.3

הבדיקות כוללות קבלת נתונים מחברות מתמחות, וכן מאגר מידע  .וקיימים(

, על מנת, לבחון את האיתנות ו'פנימי, קבלת נתונים מהלקוח עצמו וכ

הפיננסית של אותם לקוחות, מעת לעת, תוך שהיא עומדת על קבלת בטחונות 

שיעבוד המחאת זכות, אגרת חוב, ספים, כגון: ערבויות אישיות, שטרי חוב, נו

על כלי רכב, נדל"ן, שעבוד על נכסי שעבוד שוטף על נכסים וזכויות בכלל זה 

ציוד הנדסי, שעבוד על חפצי ערך, שעבוד חשבונות בנק, שעבודים שוטפים על 

יים, והכל על וכיוצ"ב, וזאת בנוסף למסירת הממסרים הדחו הלקוח )שש"כ(

מנת להקטין את החשיפה וליצור לחברה את האפשרות להיפרע בעתיד מכל 

גורם רלבנטי הקשור עם צבירת חובות לחברה וזאת, בין היתר, באמצעות 

זאת, ועל אף מימוש אותן בטוחות אשר הועמדו לטובת החברה. יחד עם 

י לגבות הבדיקות אותן מבצעת החברה, אין ביטחון שהחברה לא תיתקל בקוש

 הדחויים שהועברו או הוסבו לה.את הממסרים 

המחאות זכות, שסל"ן  שטרי חוב, ,, מעבר לערבויות אישיותנכון למועד הדוח

על נכסי נדל"ן וכלי רכב וציוד הנדסי לחברה בטוחות ושעבודים שונים  ושש"כ,

מיליון ש"ח  130 -של כהמוערך ע"י הנהלת החברה בסך בהיקף כספי 

 לקוחותיה כמפורט לעיל. מש כבטוחה בפעילות החברה מולהמיועדים לש

מתקיימת תחילה  (,ו/או "הלקוח" השירות" מקבל)" בהליך קליטת לקוח 7.1.1.4

לקוח, הכולל,  הכרת, המלווה במילוי טופס השירות מקבלפגישה מקדימה עם 

הלקוחות ו/או ספקים ועיסוקו, גם את שמות  השירות מקבלבנוסף לפרטי 

של  המושכים העיקריים וכן מידע לגבי פרטישירות, ה מקבלקבועים של 

. , הכל לפי העניין ולפי הצורךונתונים על מושכים אלה הממסרים הדחויים
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ו/או מנהל אשראי לקוחות את  ותמראיין מנהל הלקוח זו, פגישהמהלך ב

בפני הלקוח  ציגיםמ ,לאחר הבדיקה. הלקוח הפוטנציאלי לגבי פרטיו ועיסוקו

 ריים שיאפיינו את העסקה.את התנאים המסח

הכנת תיק לקוח שייפתח על ידי מחלקת  תביצוע העסקה מחייבבהתקדמות  7.1.1.5

מקפידה החברה על קבלת מסמכים  ,בקרת לקוחות. בעת הכנת תיק לקוח

, מאומת תומכים לכל אחד מהפרטים הנרשמים בטופס. תיק הלקוח נבדק

 בהתאם לנוהל הקיים בחברה.  ומאושר בחתימת הבודק

ה מתעדת את המידע והמסמכים הרלוונטיים, הן בתיק הלקוח הקיים החבר

 .שלה בחברה והן במערכת הממוחשבת

מסמכי פתיחת תיק לקוח עוברים הליך בקרה ואישור, טרם תחילת  7.1.1.6

ההתקשרות עם הלקוח, כך שמתן אשראי ללקוח מתאפשר בד בבד עם השלמת 

חלקת בקרת איסוף המסמכים בתיק הלקוח על ידי מנהל הלקוח ו/או מ

לקוחות ואישור המסגרת והבטוחות ע"י מנהל האשראי ו/או מנכ"ל החברה 

וזאת לאחר חתימת מנהל האשראי ו/או מנכ"ל החברה על טופס המאשר כי 

יודגש כי ביצוע עסקה מול לקוח בדקו את תיק הלקוח וכי הוא מאושר. 

רת להגד החדש צובדרישות הקבועות המלוא מילוי מתאפשר אך ורק לאחר 

השלמת איסוף המסמכים הנוספים הנדרשים בתיק  לקוח כלקוח קבוע.

מסמכים  והללו היות כןלעיל ייתכן שתבוצע לאחר מ כאמורהלקוח 

אשר החברה רואה לנכון לקבל מסמכים , החדש צובהמחמירים מעבר לנדרש 

  שיקול דעתה הבלעדי. פי-עלחותיה ומלק

יים עמו לפסים עם קליטת הלקוח בחברה והעברת היחסים העסק 7.1.1.7

אופרטיביים, החברה עושה, בין היתר, שימוש בשיחות מוקלטות ובין היתר 

של מושכי הממסרים, הכל לפי העניין והצורך ובידיעת הלקוח, כאשר בגדר 

אותן שיחות עם אותם מושכי ממסרים, וזאת, כאמור, במקרים המתאימים, 

לקבלת תמורה  החברה דואגת לקבל את אישורם המפורש של אלו האחרונים

 מלאה בגין אותו ממסר.

כמו כן, נוהל החברה קובע כי יש לבצע בדיקות מדגמיות של תיקי הלקוחות,  7.1.1.8

כך שכל תיק ייבדק לפחות אחת לשנה, על ידי מחלקת בקרת לקוחות, לבדיקת 

שלמות התיקים, בהתחשב בשינויים שעבר הלקוח במהלך התקופה עד 

 לבדיקה.

של שטר בעל מאפיינים הקבועים בפקודת השטרות ]נוסח  הממסרים הדחויים הינם סוג 7.1.2

 "יוצר הממסר"(. בהתאם לפקודה, מוגדר "פקודת השטרות") 1957-חדש[, התשי"ז

הממסר או שאליו הוסב הממסר כדין,  פי-עלהמוטב  ,למעשה ,שהינו ,כ"מושך" והלקוח

 .בממסרמוגדר כאוחז 

צורך בשתי פעולות נפרדות:  לצורך הסיחור בממסר, כהגדרתו בפקודת השטרות, יש 7.1.3

החברה מקבלת מלקוחותיה  ,הסבה ומסירה. במסגרת המסחר בממסרים הדחויים

ממסרים דחויים )אשר לעיתים הינם ממסרים שלהם "ממסרים )מבקשי השירות( 

, קרי ממסרים אשר נמשכו על ידי אותה אישיות משפטית שהיא מבקשת עצמיים"
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בהם ואלו )אותם ממסרים  7ם אוחזים כשורהה השירות אשר בהתאם למוצהר על ידם

 מוסבים לחברה. דחויים(

 .ניכיון ממסרים דחויים הינה עסקת מכר בה הממכר הינו הממסר הדחוילמעשה,  7.1.4

כי החברה העוסקת בניכיון ממסרים דחויים רוכשת את הממסר  ,משמעות הדבר היא

החברה את  כשהבוצעה פעולת הניכיון בממסר דחוי, רהדחוי מהלקוח. לכן, כאשר 

הבעלות בממסר הדחוי, וכאשר הממסר הדחוי חולל ולא נפרע, אין לחברה עילה חוזית 

ומשכך רשאית היא לנקוט  אלא עילה שטרית בלבדבגין אותה פעולת ניכיון כנגד הלקוח 

בהליכי גביה משפטיים כנגד כל החתומים על גבי אותו ממסר דחוי, בהתאם לפקודת 

 . השטרות

ים המשורטטים למוטב בלבד לפקודת צד ג' כלשהו, לא ניתן להסב אותם בממסרים דחוי 7.1.5

לחברה ומשכך לא ניתן לבצע בממסרים דחויים מעין אלו פעולת ניכיון. לפיכך, כאשר 

המדובר בממסר דחוי המשורטט למוטב בלבד, הנמסר לחברה, החברה אינה רוכשת זכות 

הממסר הדחוי משועבדים על שטרית בממסר הדחוי המשורטט כאמור. משכך, תקבולי 

דרך המחאת זכות לטובת החברה. במצב דברים כזה, הלקוח מפקיד את הממסר הדחוי 

בחשבון הבנק שלו, אך בד בבד עם זאת אותו לקוח ממחה, על דרך השעבוד, את 

התקבולים הצפויים להתקבל מהממסר הדחוי לחברה, ובאופן זה מעמיד הלקוח, לטובת 

 התחייבויותיו כלפי החברה. החברה, בטוחה נוספת ל

 מקבליכאמור, במסגרת ביצוע עסקאות ניכיון בממסרים דחויים, לקוחות החברה, הם  7.1.6

השירות, מקבלים את ערכם הכספי של הממסרים הדחויים, בניכוי עמלה אשר נקבעת 

מראש בין החברה ללקוחותיה עבור יתרת התקופה אשר נותרה עד למועד פירעון הממסר 

/  / העברה בנקאית ישירה לחשבון הלקוח )ממסר מזומן לפקודת הלקוח בדרכים שונות

/ לצד ג' אחר לבקשת הלקוח עבורו(. העמלה נקבעת בהתאם לפרמטרים  מזומן ללקוח

 שונים, כגון: סוג הלקוח, היקף העסקה, דירוג המושכים ועוד.

ם טרם קבלת הממסר וביצוע העסקה, בוחנת החברה כי העסקה עומדת בקריטריוני 7.1.7

אין המדובר בעסקה פיקטיבית, כי המדובר בעסקה הכוללת קונה ומוכר, כי ו אותם קבעה

נותן שירות ומקבל שירות, ובאופן כללי, לפי העניין ובהתאם לצורך, כי הקונה ו/או מקבל 

 השירות ו/או מושך הממסר הדחוי, קיבל תמורה מלאה בעבור הממסר. 

לקת אשראי לקוחות, טרם קבלת הלקוח כמו כן, עורכת החברה ניהול סיכונים במח 7.1.8

בדיקות מקדימות  ,כלקוח מן המניין. ניהול סיכונים זה כולל, בין היתר, ראיון עם הלקוח

על הלקוחות ומושכי הממסרים, בדיקת דרוג אשראי של מושך הממסר ובדיקת חסינותו 

ושה הפיננסית וכן בדיקת לקוחות החברה ומושכי הממסרים מעת לעת. לשם בדיקתה, ע

                                                 
 : הינופקודת השטרות ל 28סעיף אוחז כשורה, לפי  7

תה לו כל ינעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא הי (1)א( אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו ובתנאים אלה: )
תה ינטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא הי (2אמנם חולל; ) ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם

 .פגומה המסחרקנינו של לו כל ידיעה שזכות 

שטר פגומה כמשמעותו בפקודה זו, אם השיג את השטר, או את הקיבול, על ידי רמאות, כפיה, או  מסחרשל )ב( ביחוד זכות קנינו 
חוקית, או כשהוא מסחר את השטר אגב מעילה באמון, או -חרים שאינם כדין, או בתמורה איא אלימות ופחד, או באמצעים

 בנסיבות העולות כדי רמאות.

אוחז, בין בעד ערך ובין שלא בעד ערך, שזכות קנינו בשטר הגיעה לו מכוח אוחז כשורה ושאיננו שותף לשום רמאות או אי  )ג(
 וכלפי כל הצדדים לשטר שקדמו לאותו אוחז. הקבלכלפי שר לאותו אוחז כשורה חוקיות הפוגעות בשטר, יש לו כל הזכויות א
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(, במידע BDI, D&Bהחברה שימוש, בין היתר, במאגרי מידע, בחברות דירוג )כגון: 

 מבקשהשירות,  מקבל – שהצטבר אצלה, בהיכרותה בפועל עם מושך הממסר, עם הלקוח

את הסיכון החל על החברה בהעמדת אשראי  אמורות להקטיןהשירות ועוד. בדיקות אלו 

שהחברה תיתקל בקשיים בגביית הממסרים ללקוח בדרך של ניכיון ממסרים. ככל 

נוהל גביית המחאות חוזרות  פי-עלהדחויים, אשר נמסרו והוסבו לה, החברה תפעל 

הכולל, בין היתר, העברתן לטיפול משפטי באמצעות נקיטת הליכים משפטיים באמצעות 

ומימוש בטוחות שונות  ,פניה ללשכת הוצאה לפועל ו/או בית המשפט המוסמך בעניין

תאם לאפשרויות העומדות לה. יחד עם זאת, ועל אף הבדיקות אותן מבצעת החברה, בה

וכפי שכבר פורט לעיל, אין ביטחון שהחברה לא תיתקל בקושי לגבות את הממסרים 

 הדחויים שהועברו או הוסבו לה. 

 מענה המעניק, הלקוח לצרכי מותאם אשר יעיל פתרון מהווה דחויים בממסרים מסחר 7.1.9

 החברה ללקוחות מספק גם כמו, המזומנים תזרים לשיפור החברה קוחותלל ונוח מהיר

 מסחרבנוסף . הראויה הכלכלית בתבונה עסקיהם את ולכלכל לתכנן נשימה מרווח

בממסרים דחויים מהווה מקור מימון נוסף ללקוחות החברה ומקור משלים לשירותים 

 המסופקים באופן שוטף על ידי הבנקים המסחריים.

חלק מעסקאות החברה נעשות במזומן. בעסקת מזומן, סוחרת החברה בממסר כי  ,יצוין 7.1.10

 הדחוי בתמורה למתן מזומן, לעומת מתן שיק או העברה בנקאית.

 .כאמור לעיל, החברה בוחנת מעת לעת שימוש במוצרים נוספים בתחום הפעילות 7.1.11

 :מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו .7.2

ד מפתרונות המימון הקיימים בשוק כגון: המערכת תחום הפעילות מהווה חלק בלתי נפר 7.2.1

הבנקאית, חברות כרטיסי האשראי וגוף מימון חוץ בנקאיים. קיומו של תחום הפעילות 

מאפשר קבלת אשראי גם למי שאינו יכול ו/או אינו מעוניין לקבלו בבנק. בשנים 

ם הישראלי, בעקבות שינויים רגולטורים ורפורמות בענף הבנקאות והפיננסיי ,האחרונות

בפרט הנחיית בנק ישראל על סגירת מסגרות האוברדרפט בבנקים אשר משמעותה היא 

הגבלת מסגרת המינוס בבנק וכן גביית ריבית גבוהה בגינו, התחזק מאוד תחום הפעילות 

המציע אלטרנטיבה ראויה למערכת הבנקאית, ולפעמים אף נוחים מאלו שמאפשר הבנק, 

החוץ בנקאי מאופיין בפישוט ביחס להליך הבירוקראטי כמפורט להלן: שוק האשראי 

והמורכב אשר קיים בבנקים, יתרון זה חוסך זמן משמעותי ללקוח בקבלת האשראי 

 הנחוץ לו לצורך עסקיו. 

תחום הפעילות מאופיין, בין היתר, בריכוזיות גבוהה יחסית, הן מבחינה גיאוגרפית והן  7.2.2

. מדובר בתחום אשר הולך ומתפתח כאשר מבחינת השחקנים הפועלים בתחום הפעילות

מספר השחקנים הפעילים בשוק הולך וגדל, וכתוצאה מכך  .התחרות בו הולכת וגוברת

 השירות שניתן ללקוחות הולך ומשתפר.

ניכיון השיקים הולכת וגדלה הפעילות בתחום בשנים האחרונות למיטב ידיעת החברה,  7.2.3

ול בפעילות זו נובע בעיקר ממגבלות . להערכת החברה, הגידוהענקת אשראי ללקוחות

רגולטוריות ו/או תפעוליות החלות על המערכת הבנקאית בקשר עם הענקת אשראי 

כן, במערכת הבנקאית קיימת מורכבות בירוקרטית רבה, ומאידך, -ללקוחות. כמו

הפישוט הבירוקרטי הטמון בשירותים כגון אלה המועמדים על ידי צדדים שלישיים 

 לנותני שירותים מסוג זה. יתרון ניכר רכת הבנקאית מעניק שאינם חלק מהמע
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שינוי נוסף אשר מאפיין את הפעילות בענף, הינו תחילת פעולתן בענף של חברות ציבוריות  7.2.4

אשר מניותיהן רשומות למסחר בבורסה לני"ע בת"א, כמו במקרה של החברה עצמה, 

על החברה פועלות עוד חמש כאשר נכון למועד פרסום הדוח, למיטב ידיעת החברה, נוסף 

 חברות ציבוריות בתחום.

"( הבנקאות חוק)" 1981-לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"אלפרטים בדבר תיקון 

 התיקון)" לחוק הבנקאות )ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים( 21במסגרתו תוקן סעיף 

ת באופן המאפשר לתאגיד, שאינו תאגיד בנקאי, להנפיק תעודו "(הבנקאות לחוק

לחוק  12החייבות בתשקיף לפי סעיף  א לחוק ניירות ערך(35התחייבות )כהגדרתן בסעיף 

 19.9 ניירות ערך, בכפוף לעמידתן בתנאים הקבועים בתיקון לחוק הבנקאות, ראו סעיף

 להלן.

יצוין כי למיטב ידיעת החברה, קיימות חברות אחרות הפועלות בתחום הפעילות בכל  7.2.5

ות שלהן שונים הן מבחינת גודל העסקאות והן מבחינת כמות הארץ, כאשר היקפי הפעיל

 לקוחות ופיזורם הגאוגרפי. 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .7.3

מטעם משרד האוצר, החברה פועלת בתחום הפעילות בהתאם לתעודת רישום לנותן שירותי מטבע 

 חוקהשטרות,  פקודתמתנהלת בהתאם להוראות כן , וחווהצווים מכו פי חוק איסור הלבנת הון-על

איסור מימון פי ההוראות הכלליות שנקבעו בחוק -וכן על, 1973 –החוזים )חלק כללי(, התשל"ג 

יכנס לתוקף חוק הפיקוח,  2017ביוני  1ביום . ("חוק איסור מימון טרור") 2005-טרור, התשס"ה

 לפירוט אודות הרגולציה החלה על תחום הפעילות אשר יסדיר את פעילות החברה בתחום הפעילות.

ובדבר שינויי חקיקה תלויים ועומדים בתחום הפעילות והשלכת אימוצם )ככל שיאומצו( על פעילות 

 . להלן 19סעיף , ראו החברה

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .7.4

בעיקר ביחס להלימות ההון יחד ות הרגולציה החלות על התאגידים הבנקאיים לאור הגברת דריש

אשר ובפרט תנאי האשראי המסחריים הארוכים השוררים בו,  המצב הפיננסי במשק הישראלי עם

הביאו לירידה במצבם הכלכלי של אנשים פרטיים ועסקים רבים בשנים האחרונות, באופן המקשה 

מצוקה תזרימית, עולה, למיטב הבנת החברה, כדאיותו של תחום עליהם לקבל אשראי ומקים להם 

 . בישראלבינוניים וקטנים  הפעילות כאלטרנטיבה למימון תאגידים ועסקים

יצוין, כיוון שקיימים גורמים מגוונים הפועלים בתחום, אשר אינם מפרסמים מידע אודות 

 ,פעילות בתחום באופן כמותיתוצאותיהם בציבור, אין ביכולת החברה לבחון שינויים בהיקף ה

 אלא היא מתבססת על הערכותיה הפנימיות בלבד.

דוח  -ב'  פרקל 4סעיף החברה, ראו  לפרטים נוספים אודות שינויים בהיקף פעילות וברווחיות 

 .המצורף לדוח זה ,'הדירקטוריון

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות  .7.5

 יטיים להצלחה בתחום הפעילות כמפורט להלן:למיטב ידיעת החברה, ארבעה גורמים הינם קר

חברה הפועלת בתחום האשראי החוץ בנקאי, אשר כל  - זר הוןהון עצמי ויכולת גיוס  7.5.1

פעילותה עוסקת במתן אשראי ללקוחותיה, נדרשת להיות בעלת הון עצמי ו/או בעלת 

זה הינו וזאת על מנת שתוכל לתת שירותים ללקוחותיה. גורם הצלחה זר יכולת גיוס הון 

גורם בעל דרגת חשיבות עליונה לחברה המעוניינת לפעול ולהתפתח בתחום. ככל שהונה 

העצמי של חברה הפועלת בתחום הפעילות גדול יותר, או לחילופין שיש ביכולתה את 
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האפשרות לגייס מקורות מימון זרים בתנאי מימון נוחים, כך יתאפשר לחברה להגדיל 

שמירה על איכות הממסרים הדחויים בהם היא סוחרת  את מסגרת תיק לקוחותיה, תוך

. ואיכות הלקוחות להם החברה מעמידה אשראי ועל ידי כך לגדול ולהתפתח בתחום

ידו או באמצעות צד -, עללחברה , יצוין, כי בעל השליטה התחייב להעמידזה בהקשר

וסף של "ח בנוסף על הקצאת ההון הנשמיליון  67כולל של  סךשלישי, מסגרת אשראי ב

 הדוח למועד נכון ."חשמיליון  100שסך ההון הפעיל יעמוד על סך של  כך"ח, שמיליון  30

''ח וביחד עם שמיליון  157 -עומדים על סך של כ השליטה בעל הלוואתההון העצמי ו סך

 להלן.  17בסעיף  , הכל כמפורטח"ש מיליון 234 -הבנקאי עומדים על סך של כ האשראי

יכולת החברה לפרוע את האשראים הניתנים ו/או הממסרים  - ניהול סיכונים ומידע 7.5.2

כי סיכון זה ניתן  ,הדחויים המתקבלים מלקוחותיה הוא גורם הצלחה קריטי. יצוין

-וסינון לקוחות. כמו תידי בחינ-עשה עלנידי תמחור סיכונים יעיל ש-למזעור מראש על

ידי נקיטת צעדים משפטיים או אמצעי גבייה -חברה אפשרות לפעול בדיעבד, עלכן, ל

 להלן.  21הכל כמפורט בסעיף  ,העומדים לרשותה

הינה גורם הצלחה  אשראייכולת עריכת בדיקה יסודית וקבלת מידע בנוגע למבקשי 

התקדמות הטכנולוגיה מאגרי המידע המקוונים, הן  קריטי לתחום הפעילות, כאשר עם

בהם  ,בתשלום והן ללא, הופכים מעודכנים יותר. לחברה נהלי קליטת לקוחות חדשים

שולבו מנגנוני בקרה אשר בוחנים את כל הפרמטרים הנחוצים לה בקשר עם מזעור 

החזר סיכונים בקליטת לקוחות חדשים אשר עלולים להתגלות כבעייתיים בכל הנוגע ל

או בהגיע מועד פירעון הממסר הדחוי. בהקשר זה יצוין, כי להנהלת  אשראי שניתןה

בשילוב עם  ,החברה ניסיון עשיר ורב והיכרות רבה עם עסקים בשוק המקומי. כל אלה

כן, -לחברה בקבלת החלטות לגבי לקוחות חדשים. כמו יםמסייע ,נהלי קליטת הלקוח

 אשראיהתומכת בקבלת החלטה לעניין מתן שימוש החברה במערכת מידע ממוחשבת 

במערכת ממוחשבת  מתן האשראיביצוע  ,כן .מביאה גם היא למזעור סיכון כשל הגביה

שבה מקלה על המעקב על תפעול העסקאות. הגדרות מערכת ההפעלה הממוחשבת 

מצמצמות את האפשרות לבצע עבירות הלבנת הון על ידי עובדי החברה משתמשת 

 החברה. 

 - ממסרים דחויים באותם חינת הממסרים הדחויים המתקבלים לצורך מסחריכולת ב 7.5.3

הטמעת נהלי קליטת לקוחות ואישור קבלת ממסרים דחויים תוך התחשבות בסכום 

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

ו גורם מהותי הינ ,הדחויים שהתקבלו מאותו מושך ומסך התיק הכללי המנוהל בחברה

סיכונים ה ממזערת אתהחברה  ,להצלחתה של חברה העוסקת בתחום זה. באופן זה

בקליטת לקוחות ו/או אישור ממסרים דחויים ממושכים שעלולים במועד הפירעון של 

כמו כן כחלק מניהול הסיכונים  הממסר הדחוי להתגלות כבעייתיים ושאינם ברי פירעון.

את חשיפתה מול לקוח ו/או מושך יחידי ככל  של החברה דואגת החברה לצמצם

 שמתאפשר לה.

כפי שפורט להלן, מקפידה החברה על נהלי קליטת לקוחות חדשים ובחינת הממסרים 

מעת לעת נתקלת החברה בבעיה בגביית הממסר  ,הדחויים המתקבלים אצלה. עם זאת

הדינים  הקבועות לצורך כך במערךהדחוי שהוסב לה והיא פועלת לגבייתם בדרכים 

 להלן. 21כמפורט בסעיף  הרלבנטי, הכל
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פעילות הינו זמינות השירות ומהירות הפרמטר חשוב נוסף בתחום  -זמינות השירות 7.5.4

השלמת הליך מתן השירותים, הן מתן האשראים והן ההמרה במסגרת ניכיון הממסרים 

מת זמינות גבוהה ללקוח על החברה לשמור על רמת נזילות הדחויים. לשם שמירה על ר

מספקת שכן הלכה למעשה, נזילות פיננסית היא קרדינלית לחברה העוסקת באשראי חוץ 

בנקאי. זמינותה של החברה מגדילה את סיכויי החברה למתן שירותים בהיקפים רחבים 

 רווחיה.השאת ליותר 

 הכניסה העיקריים של תחום הפעילות חסמי .7.6

וק האשראי החוץ בנקאי מאופיין בחסמי כניסה נמוכים באופן יחסי. יחד עם זאת, כניסה לשוק ש

 מחייבת עמידה במספר פרמטרים כמפורט להלן: 

והחל מיום  נותני שירותי מטבע מרשםקבלת תעודת רישום לנותן שירותי מטבע  - תעודה 7.6.1

 ים פיננסייםקבלת רישיון למתן אשראי מאת המפקח על שירות – 2017 ביוני 1

 ."(המפקח)"

יכולת פיננסית משמעותית הכוללת הון עצמי רב ויכולת גיוס הון  - הון עצמי לפעילות 7.6.2

הון נלווים לא תוכל חברה בתחום  יחיצוני מעת לעת. ללא הון עצמי ראשוני וגיוס

 הפעילות להגדיל את תיק האשראי שלה ולפיכך לא תוכל לשרוד לאורך זמן. 

בתחום בשל אופי הפעילות קיימת חשיבות רבה למוניטין החברה  – מוניטין ושם טוב 7.6.3

משיכת לקוחות לקוחות החברה מאופיינים ברמת נאמנות גבוהה יחסית. . הפעילות

וגיוסם מתבצע  יציבים מתבסס על שמה הטוב של החברה והמוניטין שהיא צברה וצוברת

ברה לפעול בתחום, . ללא מוניטין ושם טוב תתקשה החבעיקר בשיטת "חבר מביא חבר"

 גם בהנחה שתוכל להציע תעריפים אטרקטיביים לעסקאות. 

בשל אופי הלקוחות וצרכי האשראי של לקוחות החברה, לעיתים נדרשים  - יעילות 7.6.4

בחברה קיימת יכולת תגובה מהירה  .הלקוחות לצורך עסקיהם לזמן תגובה מהיר

ויצירתם והשעבודים  המתבטאת בבדיקת לקוחות, קבלת לקוח חדש, בדיקת הבטוחות

 .לקוחצרכי והעמדת העסקה בהתאם ל בצורה מהירה ויעילה

 :היציאה העיקריים של תחום הפעילות חסמי .7.7

חסם היציאה העיקרי הינו סיום גביית החזרי האשראי מלקוחות החברה, ויכולתה לצאת  .7.7.1

 מהענף תלויה בהתחייבויותיה לטווח הקצר והארוך. 

אשראי מצדדי הון שמקורו בהלוואות בנקאיות ו/או ככל שהחברה פועלת תוך שימוש ב .7.7.2

 טרם סיום פעילותה.  לקוחותיהג', היא תידרש לעמוד בהתחייבויותיה כלפי 

 :תחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלים בו .7.8

החברה מהווה מקור מימון לאשראי חוץ בנקאי, משכך, לקוחותיה יכולים לפנות לבנקים ו/או 

לשם קבלת האשראי. עם זאת, שירותי  נותני שרותי מטבע מתחריםאחרים ו/או  מוסדות פיננסיים

קיימת פרוצדורה מורכבת יותר מזו  החברה הינם מהירים ויעילים לעומת המערכת הבנקאית, בה

וכרוכה בעמידה ביחסים פיננסיים שונים מחמירים יותר מהבטחונות אותם , דורשת החברהש

. אטרקטיביים יותרלהערכת החברה שירותיה ולכן פעילותה,  דורשת החברה מלקוחותיה במסגרת

בנוסף, עבור לקוחות גדולים הזקוקים להיקפי אשראי משמעותיים, נותני שירותי מטבע קטנים, 

המייצגים להערכת החברה את מרבית השחקנים בתחום הפעילות, אינם מהווים חלופה ראויה 
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סוגלים להעמיד עבור לקוחות אלו מסגרות לשירותי החברה ולמתחריה בתחום, היות שאינם מ

  אשראי בהיקפים נדרשים והמחירים תחרותיים. 

 פילוח הכנסות ורווחיות הפעילות .8

הסתכמו ו 13.7% -גדלו בכסך הכנסות החברה מתחום פעילותה )מסחר בממסרים דחויים(  2016 בשנת

 . 2015נת שבאלפי ש"ח  49,025 -בהשוואה לסך של כ אלפי ש"ח 55,753 -לסך של כ

 לקוחות .9

 24,000 -תיקי לקוחות עיקריים וכ 600 -המונה כזה, לחברה מאגר פרסום דוח נכון למועד  .9.1

חייבים/מושכים. על לקוחותיה של החברה נמנים בעיקר תאגידים ועסקים הפועלים בענפי הנדל"ן, 

סינג, מזון בנייה, סיטונאות, מסחר, שירותים, כוח אדם, תשתיות, הפצה ומכירות, פיננסים, לי

 וחקלאות, ייבוא, אנרגיה ועוד.

 ניהול סיכונים, פיזור תיק לקוחות והלוואות ו/או המחאות לפירעון .9.2

מקורות מגוונים של לקוחות ומושכים )כותבי השיקים(, העמדת שעבודים מתאימים וסדרי גודל 

ר מבטיחים משתנים של סכומי נושאי האשראי ו/או הממסרים הדחויים יוצרים פיזור וגיוון, אש

את יציבות החברה במקרה של אי עמידת הלקוחות ו/או המושכים בהתחייבויותיהם. כאמור לעיל, 

חלק מהאשראים מובטחים בשעבוד מתאים והחברה נוקטת בפעולות תיעוד, בדיקות מהימנות 

ושמירת מידע על מנת להימנע מפגיעה במצב של אי יכולת פירעון של ממסר או חילול ממסר דחוי. 

 דרכים אלו שומרת החברה על יכולת הפירעון שלה בעתיד.ב

 

 זור:פי עלשל תיק הלקוחות והמושכים של החברה המעידים שונים להלן פילוחים 

  :2016בדצמבר  31טבלת פיזור עשרת הלקוחות ועשרת המושכים הגדולים ביותר ליום  להן .9.3

 לקוח
 פיזור לקוחות 

 פיזור מושכים  מושך )% מכלל היתרה(
 כלל היתרה()% מ

 2.44 1 מושך 5.37 1לקוח 

 2.23  2 מושך 4.56 2לקוח 

 2.02 3 מושך 4.40 3לקוח 

 1.77  4 מושך 4.00 4לקוח 

 1.64  5 מושך 3.85 5לקוח 

 1.28 6 מושך 3.36  6לקוח 

 1.23 7 מושך 2.38 7לקוח 

 1.20 8 מושך 2.27 8לקוח 

 1.09 9 מושך 2.13 9לקוח 

 1.08  10 שךמו 2.01 10לקוח 
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 :2016בדצמבר  31ליום  ,לפי ענף פעילות , מסך המחאות לגביה ברוטו,הלקוחותהתפלגות יתרות  .9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

בדצמבר  31 ליום ,זמני פירעון לפי - מסך המחאות לגביה ברוטו - עסקה לפירעון הזמן משך להלן .9.5

2016: 

 
 לפירעון )*( ימים

 
 נפרע מיתרת התיק אחוז

 
 מצטבר מיתרת תיק אחוז

0-30 44% 44% 

31-60 26% 70% 

61-90 15% 85% 

91-120 6% 91% 

121-180 4% 95% 

181-365 2% 97% 

366מעל   3% 100% 

 , ועד מועד פירעון ההמחאה. 2016בדצמבר  31מספר הימים שנותרו מיום  –)*( ימים לפירעון 
 

 יום. 90 -מורכב מעסקאות בטווח של עד כ 2016בדצמבר  31 ליום המחאות לגביהמסך ה 85% -כ

 החברה הנהלת שלהערכת חובות בגיןבאופן ספציפי  הנקבע 2016ם בשנת ההוצאה לחובות מסופקי .9.6

כמו כן החברה מכירה בהפרשה כללית על בסיס יתרת תיק האשראי נטו  ,בספק מוטלת גבייתם

 אלפי ש"ח.  2,795 -בסך של כהסתכמה אשר  2016בדצמבר  31ליום 

  לקוחות מהותיים 9.7

 . 2016מסך הכנסות החברה לשנת  10% עלשסך ההכנסות ממנו מהווה מ לקוחחברה אין ל

להערכת החברה, ענף האשראי החוץ בנקאי בכלל ולקוחות החברה בפרט מאופיינים ברמת נאמנות  9.8

לקוחות גבוהה. לקוח מבצע בדרך כלל מסחר בממסרים דחויים בהתאם לצרכי המימון שלו. ישנם 

ישנם לקוחות המבצעים זאת לקוחות המבצעים מסחר בממסרים דחויים באופן שוטף ותדיר יותר ו

 בפרקי זמן ארוכים ומשתנים יותר.

 

 
  הפעילות ענף

 

 
 מסך תיק הלקוחות שיעור

 37% פיננסים

 25% בנייה ונדל''ן

 12%  הפצה ומכירות

 8% תשתיות

 5% שירותים

 4% סיטונאות וייבוא

 3% מזון וחקלאות

 2% ליסינג ורכבים 

 1% מחשוב

 1% מחזור ואנרגיה

 2% אחר
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 :לנאמנות הלקוחות החברה מספר גורמים עיקריים והם

להערכת הנהלת החברה, לקוח המתכנן לפעול לאורך זמן עם חברה בתחום  - נוחות 9.8.1

האשראי החוץ בנקאי יעדיף, לרוב, להמשיך לעבוד עם החברה מטעמי נוחות והרגל. 

ה יכולה לבוא לידי ביטוי בשירות מהיר יותר )לאור היכרות ארוכת טווח נוחות העבוד

לאור ותק פעילותו של הלקוח והיקפה יזכה הלקוח לתנאים טובים  .שתיווצר עם הלקוח(

 יותר כאמור.

החברה אשר מבקשים לסחור בממסרים לקוחות מיש  - קושי תזרימי של לקוחות החברה 9.8.2

תזרימית נקודתית כלשהי המקשה עליהם, בזמן  לקוחות אשר נקלעו למצוקה ;דחויים

 ,נתון, להמתין עד למועד פירעון הממסר אשר בו הם אוחזים כשורה. לאור מצוקה זו

לקוחות רבים אינם נמצאים בעמדה המאפשרת להם לבצע סקר שוק והשוואה בין 

 החברות העוסקות באשראי החוץ בנקאי שכן לעיתים לחץ הזמנים אינו מאפשר זאת.

מזהה לקוח במצוקה תזרימית אשר בעקבותיה החברה כשכי לעיתים  ,יין זה יובהרבענ

נפגמת, תשקול החברה  החברה מבקש לסחור עםאיכות הממסרים הדחויים אותם הוא 

אם להימנע מלקבל את אותם ממסרים אשר נראים בעיניה כפחות איכותיים 

 .להדחויים אותם אותו לקוח סוחר עם החברה בדרך כלמהממסרים 

ובתנאי השוק  , העמלותהחברה דואגת להתעדכן מעת לעת בגובה הריבית - גובה העמלה 9.8.3

המוצעים על ידי מתחריה, זאת, כמובן, ללא פגיעה בשמרנות הנדרשת בתחום פעילותה 

של החברה. כמו כן לאור קווי האשראי המסופקים לחברה על ידי מוסדות פיננסים 

ומהיר ללקוחותיה גם בגין מסחר בממסרים  בישראל, מסוגלת החברה לתת מענה ישיר

 דחויים בסכומים גבוהים.

 גבייה 9.9

החברה עומדת בקשר שוטף עם לקוחותיה לביצוע גבייה יעילה של חובותיהם. על אף כל הצעדים 

הדחויים  ממסריםהגביית ב, הרי שמעת לעת צפויה החברה להיתקל בקשיים נוקטת בהם שהחברה

 שנמסרו לה.

 :באופן הבא החברה לנהלי התאםב יתבצע וללדחוי שח ממסררה של הגבייה במק טיפול

 ממסריםבמסגרת מעקב קבוע המתבצע על ידי הנהלת החשבונות של החברה, המחלקה תזהה את ה

החברה תפנה ללקוח החברה  -שלא כובדו ותעביר אותן למנהלי הלקוחות בחברה להמשך הטיפול 

פירעונו ו/או הפקדתו מחדש וכד'. במרבית המקרים הממסר ויפעל ל ילוללחאשר יבדוק את הסיבה 

ישנם מקרים יצוין כי  תיפתר הבעיה בנקודה זו. במקרים אחרים תחל החברה בביצוע פעולות גבייה.

בהם הלקוח פונה לחברה בבקשה למשוך את הממסר מהבנק ובמקומו לתת ממסר אחר / מספר 

. במקרים מעין אלו, הלקוח וכד' דחויממסרים אחרים / לדחות את תאריך הפירעון של הממסר ה

מחויב או מזוכה בעמלה לפי מספר הימים בפועל בהם הוא השתמש באשראי. בנוסף, מחויב הלקוח 

על ידי הגורמים הישירים האמונים לכך בחברה, במקרים בהם פעולות הגבייה בעמלות הבנקים. 

חומי המשפט הרלבנטיים בת , בין היתר,משרד עו"ד המתמחה מולהחברה תצלחנה, פועלת לא 

ממסר דחוי שחזר החוב שנצבר בכרטיס הלקוח בגין אותו גביית שם לוזאת גביית חובות, לצורך 

פי כל -בהתאם לזכויות העומדות לחברה עלו/או כל חוב רלבנטי אחר הקשור עם הלקוח, וכל זאת 

ליכי גבייה מגוונים . בכלל זה, בהתאם לנסיבות העניין ומבלי למצות, נוקטים עורכי הדין בהדין

 בערכאות המשפטיות המוסמכות לדבר. 
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 שיווק והפצה .10

. הפעילות היא בשיטת "חבר מביא חבר", אשר מקובלת בתחום שיטת גיוס הלקוחות המרכזית של החברה

אתר פיתחה והקימה בשיטה זו, נהנית החברה משמם הטוב ומניסיונם של מנהלי החברה. בנוסף, החברה 

 .מוצריה משווקים, בין השאר, דרכו ,2016שני של שנת ק במהלך הרבעון ה, אשר הושאינטרנט

 .למעט האמור לעיל, נכון למועד הדוח, לא קיימים לחברה צינורות שיווק מהותיים אחרים

 תחרות .11

מאופיין במספר שחקנים רב  תחום השירותים הפיננסים החוץ בנקאיים ופרק תחום הפעילות 11.1

ום הלוואות חוץ בנקאיות ו/או אשר להם רישיון נותן שירותי בפריסה ארצית, אשר פועלים בתח

 מטבע, כאשר חלק עיקרי מתוכם פועל במרכז הארץ. 

כתוצאה מאפשרותה של החברה לגייס לקוחות חזקים ויציבים, ולאור הגידול בהונה העצמי 

באמצעות הזרמת הון במסגרת ההקצאה הפרטית, הלוואות הבעלים והאשראי אשר הועמד 

, מסוגלת החברה להתחרות בגורמים השונים בשוק ולהציע שירותים בתנאים לחברה

אשר ימצבו אותה כגורם משמעותי בשוק מתן האשראי החוץ בנקאי. החברה שמה  ,אטרקטיביים

 לה כמטרה למשוך לקוחות יציבים ואיכותיים וכך להגדיל את נפח פעילותה. 

אשר  הבנקיםתחרות העיקרית הינה מצד למיטב ידיעת החברה, בתחום האשראי כנגד שעבוד, ה 11.2

כן, פועלות בתחום מספר חברות -פעילים בתחום זה באמצעות מתן אשראי מגובה בטוחות. כמו

 מימון פרטיות וכן חברות כרטיסי האשראי אשר מספקות אשראי חוץ בנקאי. 

בנקים למיטב ידיעת החברה, על מתחריה הבולטים בענף המסחר בממסרים דחויים נמנים, מלבד ה 11.3

אחים נאוי בע"מ, אופל בלאנס השקעות בע"מ, קבוצת כאמור לעיל, הן חברות ציבוריות, כגון 

 ואחרים.  , אמפא קפיטל בע"מקבוצת פנינסולה בע"מ והן חברות פרטיות כגון כלל פקטורינג בע"מ

 לחברה אין יכולת להעריך באופן מדויק את חלקה בתחום האשראי החוץ בנקאי שכן אין לה גישה 11.4

 לנתוני יתר החברות העוסקות בתחום זה, לאור היות רובן חברות פרטיות. 

התנאים וזמינותו, התחרות בשוק נסובה סביב מספר פרמטרים מרכזיים: מוניטין, טיב השירות  11.5

. באשר להיבט טיב השירות, הרי שבשל התחרות העזה גובה העמלה ויחסים אישיים המוצעים

החברה מקפידה על  .ידה-החברה על טיב השירות המוענק על בשוק האשראי החוץ בנקאי מקפידה

קבלת החלטות ומתן שירות הנעשים תוך זמן קצר ככל הניתן. לדעת  כאשר נגישות גבוהה ללקוח

הכל תוך ניהול והחברה, התנאים המוצעים ללקוחות הינם אטרקטיביים לעומת אלו של מתחריה, 

 סיכונים לעניין טיב הלקוח. 

כי יתרונותיה, הנובעים בין היתר מהונה העצמי הגדל, מקורות האשראי ומקורות החברה מעריכה  11.6

המידע, יעילותה ועוד מאפשרים לה להתמודד בהצלחה עם המתחרים בשוק המימון ולהציע שירות 

 מהיר ובמחיר תחרותי ללקוחותיה וללקוחות פוטנציאלים. 

 עונתיות .12

 על היקף פעילות החברה בצורה ניכרת. איננו מאופיין בעונתיות המשפיעה תחום הפעילות 
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 כושר ייצור .13

כושר הייצור של החברה מבוסס על מידת ניצול מקורות המימון העומדים לרשותה במתן השירות 

 מימון החברה. לסקירת 17סעיף  וללקוחותיה. רא

 הון אנושי .14

 י החברה יד-מצבת העובדים המועסקים על 14.1

)לעומת חמישה עשר עובדים בשנה הקודמת(  עובדים עשר שמונההחברה נכון למועד הדוח מעסיקה 

 כמפורט להלן:

 31.12.2016 חלוקה

 4 הנהלה בכירה

 7 מנהלי לקוח ועסקאות

 4 עובדי כספים בקרה וחשבונות

 3 עובדי בקרת לקוחות ותיקים

 18 סה"כ

ם, זאת למעט בעל השליטה אשר הינו דירקטור פעיל בחברה לחברה לא קיימת תלות בעובד מסוי 14.2

ומשמש בין היתר כמנהל אשראי הלקוחות בחברה והפסקת עבודתו עלולה להביא לירידה 

בהכנסות החברה, זאת בשל ניסיונו העתיר והמוניטין שצבר בשוק אשר מסייעים בגיוס לקוחות 

בויות אישיות להבטחת האשראים ובשל התלות במימון החברה באמצעות הלוואות בעלים וער

 קצרי מועד מתאגידים בנקאיים בהיקפים משמעותיים.

  נושאי המשרה הבכירה בשנה האחרונההדירקטורים ושינויים במצבת  14.3

 כספים של החברה;החדל מר עופר נווה לכהן כסמנכ"ל  2016בינואר  31ביום  14.3.1

כדירקטוריות חיצוניות אביו וסמדר שילה לכהן -חדלו ה"ה ורז רז 2016ביולי  17ביום  14.3.2

 בחברה;

 חברה;של הכספים ההחל מר גיל הוכבוים לכהן כסמנכ"ל  2016באוגוסט  10ביום  14.3.3

לכהן כדירקטורים  החלו ה"ה רנאטו ערן יאראק ופנינה פרץ 2016באוגוסט  22ביום  14.3.4

 חיצוניים בחברה;

 .מכהונתו כחשב החברה אריאל אברהם שטריתמר חדל  2016באוקטובר  4ביום  14.3.5

לפרק ד' 'פרטים נוספים  א21 -ו 21 ותתקנראו נושאי משרה בכירה עדכנית דירקטורים ובת למצ

 על החברה', המצורף לדוח זה. 

פרטים נוספים על '  , ראו פרק ד', לרבות מר עדי ציםבדבר גמול נושאי משרה בכירים לפרטים 14.4

 , המצורף לדוח זה. 'החברה

אי משרה בכירה, כוללים משכורת חודשית נוששני תנאי ההעסקה של עובדי החברה, למעט  14.5

שני בעלי משרה פי חוק. -והסכמי העסקתם הינם משכורות לפי הסכם והפרשות סוציאליות על

 מעמידים את שירותיהם לחברה תמורת חשבונית בלבד.  בכירה

 בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה  התקשרות 14.6

 ליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברהלפרטים אודות התקשרות החברה בפו

והכללת דירקטורים ונושאי  )לרבות דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה(
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פרטים '  לפרק ד' 29 תקנהמשרה מכהנים נכון למועד זה בחברה בפוליסת הביטוח כאמור ראו 

 , המצורף לדוח זה.'נוספים על התאגיד

 OFF-RUNיסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג בפול קשרותהת 14.7

-RUN לפרטים אודות התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה מסוג

OFF  לפרק  א29והכללת הדירקטורים ונושאי משרה לשעבר בפוליסת הביטוח האמורה ראו תקנה

 המצורף לדוח זה. ',פרטים נוספים על התאגיד'ד' 

 מתן התחייבות לפטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה 14.8

לפרטים אודות הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים )לרבות לדירקטורים הנמנים על בעל 

, 'פרטים נוספים על התאגיד'לפרק ד'  א29השליטה בחברה( ולנושאי משרה בחברה. ראו תקנה 

 המצורף לדוח זה.

 בחברה וריםטודירק משרה נושאיגמול של החברה לתה מדיניות 14.9

החברה לנושאי משרה, כפי שאושרה על ידי  אודות מדיניות התגמול המתוקנת שללפרטים 

ראו דיווח מיידי של החברה  ,2015 בדצמבר 17של החברה ביום של בעלי המניות האסיפה הכללית 

 ')מס 2015בר בנובמ 18בדבר זימון אסיפה כללית והתיקון לו מיום  2015בנובמבר  10 מיום

פיהם מובא -, אשר המידע המובא על(, בהתאמה2015-01-158334-ו 2015-01-152718 ות:אסמכתא

 .בדוח זה בדרך של הפנייה

 ספקים .15

לחברה אין כל תלות בספקיה, ואין בסיום ההתקשרות עם אחד או יותר מהם כדי להביא לתוספת  15.1

 לספק חלופי במקום אותו ספק.  עלות מהותית מאד הנגרמת לחברה כתוצאה מן הצורך לעבור

 אשראי בנקאי כמפורט להלן. יספק שנייצוין כי לחברה  15.2

  הון חוזר .16

 67 -לעומת סך של כ ש"ח מיליון 82 -עומד כההון החוזר של החברה  2016בדצמבר  31נכון ליום  16.1

 .2015בדצמבר  31ליום  מיליון ש"ח

 :2016בדצמבר  31ן החוזר ליום להלן נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים של החברה על ההו 16.2

  2016בדצמבר  31ליום  
 "חש באלפי

 5,029 מזומנים ושווי מזומנים 

 5,000 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 220,804 לקוחות 

 115 חייבים 

 230,948 סה''כ רכוש שוטף

 77,030 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר 

 69,010 הלוואת בעלים לזמן קצר

 2,533 יתרות זכותזכאים ו

 148,573 סה''כ התחייבויות שוטפות

 82,375 סה''כ הון חוזר
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  מימון ואשראי .17

 88 -הון עצמי בסך של כ באמצעות הינם החברה של המימון מקורות 2016בדצמבר  31ליום  נכון 17.1

 מיליון 69 -''ח והלוואת בעלים בסך של כשמיליון  77 -של כ מבנקים בסך הלוואות"ח, ש מיליון

  ''ח.ש

ואשראי מעת לעת אשר עומדים לרשות החברה מבנקים  אשראי מסגרות אודות נתונים יובאו להלן 17.2

 הדוח )במיליוני ש"ח(:פרסום ולמועד  2016בדצמבר  31נכון ליום 

 הדוחפרסום מועד  2016בדצמבר  31ליום  

אשראי 
העומד לרשות 

 החברה

אשראי מנוצל 
 בפועל

 העומד אשראי
 החברה לרשות

 מנוצל ראיאש
 בפועל

 72 אשראי* מסגרות
 

77 72   82 

 * בהתאם לנתונים אשר נמסרו לחברה על ידי התאגידים הבנקאיים עימם התקשרה.       

  ("בנק לאומי"מסגרת אשראי של החברה מבנק לאומי לישראל בע"מ ) 17.3

ועדת  אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור והמלצת 2016במאי  29ביום  17.3.1

ידי בעל השליטה, לרבות באמצעות חברה -עלשניתן  הגדלת סכום הערבותאת , ורתהביק

 100של סכום ל , מעת לעת,קצר לזמןבשליטתו, לטובת בנק לאומי לצורך קבלת הלוואות 

עד אותה עת(. לפרטים נוספים אודות מסגרת  ש"חמיליון  65 )לעומת סך של ש"חמיליון 

במאי  30תקופה כאמור, ראו דיווח מיידי מיום האשראי של החברה מבנק לאומי נכון ל

 (. 2016-01-038217)מס' אסמכתא:  2016

לעיל( ובהמשך להחלטת ביהמ"ש  1.2יף , לאור החקירה )כמפורט בסע2016ביולי  7ביום  17.3.2

לשחרר את כל חשבונות הבנק של החברה, אישר  2016ביולי  4מחוזי מרכז מיום 

מיליון  52שראי עם בנק לאומי שיהא עד לסך של דירקטוריון החברה את עדכון תנאי הא

( בחשבון החברה 1ש"ח, כאשר יתר תנאי האשראי נותרו כפי שהיו, למעט כמפורט להלן: )

יהיו מופקדים בכל עת, שיקים דחויים מלקוחות חייבים )לא כולל שיקים של בעל השליטה 

בפועל של האשראי מסך הניצול  200%-וחברות בשליטתו( בסכום כולל שלא יפחת מ

 השליטה בעל התחייבות( 3)החשבון ותכולתו ישועבדו לטובת בנק לאומי;  (2בחשבון; )

הריבית המשולמת לבנק לאומי בגין  (4; )להלן, כאמור שעבוד נכס נדל"ן של בעל השליטהל

  .2.25%פריים + תהא  ON CALLהעמדת אשראי הלוואה לזמן קצר ובגין 

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת, כי בעל החברהדירקטוריון אישר  2016ביולי  7ביום  17.3.3

השליטה יעמיד נכס נדל"ן כבטוחה לטובת החברה וללא תמורה, זאת לטובת המשך 

רישום שעבוד הנכס  זהלתאריך פרסום דוח  נכון .הפעילות של החברה מול בנק לאומי

 . הושלם טרם

בטבלה ראו מועד הדוח ללאומי נכון  אודות מסגרת האשראי של החברה מבנקלפרטים נוספים 

 וכן דוחות זה לדוח ףהמצור 'כספייםה דוחות'' ג לפרק א7ור ביא וראלפרטים נוספים שלהלן; 

 2016 ביולי 7 -ו 6 2016, במאי 2015בנובמבר  24, 2015בנובמבר  10, 2015 בינואר 14מיידים מיום 

-2015(, 2015-01-152472 2015-01-152475, 2015-01-011206, 2015-01-011212אסמכתאות:  )מס'

-2016-01-ו 2016-01-075955, 2016-01-039471, 2016-01-038217, 2016-01-038214, 01-162045

 (.בהתאמה, 077431



 31 - א

 האשראי תנאי בכל עומדתהחברה , לעיל 17.3.3 בסעיף לאמור ובכפוףדוח זה, פרסום נכון למועד 

  .לעיל האמורים

 ("בנק מזרחי"טפחות בע"מ )מבנק מזרחי מסגרת אשראי של החברה  17.4

של בסך כי הפיקדון הנזיל  מזרחי בנקהגיעה החברה להסכמות עם  2016 אפרילב 20 ביום 17.4.1

ישוחרר לטובת שימושה של החברה ופיקדון  הבנקמיליון ש''ח שהועמד כבטוחה לטובת  10

 זה שוחרר.

והמלצת ועדת  אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור 2016במאי  29ביום  17.4.2

 , לטובת בנק מזרחיידי בעל השליטה-עלשניתן  את סכום הערבותאת הגדלת  ,הביקורת

 )לעומת סכום של ש"חמיליון  75, מעת לעת, לסכום של קצר לזמןלצורך קבלת הלוואות 

לפרטים נוספים אודות מסגרת האשראי של החברה מבנק (. עד אותה עת מיליון ש"ח 50

-2016)מס' אסמכתא:  2016במאי  30אמור, ראו דיווח מיידי מיום נכון לתקופה כ מזרחי

01-038217) . 

החלטת ביהמ"ש ללעיל( ובהמשך  1.2, לאור החקירה )כמפורט בסעיף 2016ביולי  12ביום  17.4.3

מחוזי מרכז לשחרר את כל חשבונות הבנק של החברה, אישר דירקטוריון החברה את 

, כאשר יתר תנאי מיליון ש"ח 20של  לסךד עשיהא בנק מזרחי עם תנאי האשראי עדכון 

הלוואות בעלים  בתוספתההון העצמי ( 1האשראי נותרו כפי שהיו, למעט כמפורט להלן: )

בית עסק בגין סה"כ שיקים של לקוחותיו חוב של ( 2; )מיליון ש"ח 100לא יפחת מסך של 

; לקוחותיהמסך כל האשראי שהעמידה החברה ל 7%יעלה על שהוסבו על ידו לחברה לא 

לא  בית העסקידי -ידי חייב בודד והוסבו על-החברה בגין שיקים שנמשכו על ( חשיפת3)

החברה תעביר לבנק  ;מסך כל האשראי שהעמידה החברה ללקוחותיה 3.5%תעלה על 

( בחשבון החברה 4( לעיל; )3)-( ו2דיווח חודשי אודות הפעולות כאמור בסעיפים קטנים )

 300% -שיקים דחויים מלקוחות חייבים בסכום כולל שלא יפחת מיהיו מופקדים בכל עת, 

מסך הניצול בפועל של האשראי בחשבון. השיקים יהיו ( 250% -)שהשתנה בהמשך ל

ידי נש"מים אחרים. -סחירים בעלי שני היסבים בלבד ולא יכללו בהם שיקים שמוסבים על

)שהשתנה בהמשך לעד השיקים שיופקדו בחשבון יהיו לתקופה של עד שלושה חודשים 

  ON CALL ( הריבית המשולמת לבנק מזרחי בגין העמדת אשראי5בלבד; )ששה חודשים( 

 .1.5%תהא פריים + 

בטבלה ראו מועד הדוח לאודות מסגרת האשראי של החברה מבנק מזרחי נכון לפרטים נוספים 

 ידיםמי דוחותוכן  זה חלדו ףהמצור 'דוחות כספיים'ג'  לפרק ב7ביאור  ונוספים רא לפרטיםשלהלן; 

אסמכתאות:  'מס) 2016ביולי  12 -ו 2016במאי  30, 2016באפריל  20, 2015בנובמבר  10 מהימים

2015-01-152472 ,2015-01-152475 ,2016-01-052966 ,2016-01-03822016-01-038217 ,2016-01-

 (.בהתאמה, 2016-01-080305 -ו 039471

  .לעיל האמורים האשראי תנאי בכל עומדת דוח זה, החברהפרסום נכון למועד 
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 המלווה
 מועד

 העמדת
 האשראי

 מועד
 פירעון

 סכום
 האשראי
 המקורי
)באלפי 

 "ח(ש

 קרן יתרת
 הלוואות

 ליום
31.12.2016 

)באלפי 
 "ח(ש

 קרן יתרת
 הלוואות
 בסמוך
 למועד
 פרסום
 הדוח

)באלפי 
 "ח(ש

 ריבית
 שנתית

 נוספים תנאים
 (הדוח וםפרס למועד בסמוך שהם)כפי 

בנק 
לאומי 

לישראל 
 בע"מ

 -החל מ
14.01.2015 

קבלת 
ההלוואות 

תיעשה 
בדרך של 

העמדת 
אשראי 

ON CALL 
ו/או 

הלוואות 
לטווח 

 קצר.

הלוואות 
 לזמן קצר.

 
ליום 

31.12.2016 
מועד  -

פירעון 
אחרון 

30.01.2017  
 

 בסמוך
למועד 
פרסום 

-דוח ה
מועד 

פירעון 
 אחרון

03.04.2017 

בגין  62,000 57,000 52,000
ההלוואה 
 לזמן קצר

 ובגין
העמדת 
אשראי 

ON CALL - 
פריים + 

2.25% . 
 

ליום  נכון
31.12.2016 

 ובסמוך
 למועד

פרסום 
 הדוח

הריבית 
הינה 

+ פריים 
2.25%  

 
 

לרבות באמצעות , על ידי בעל השליטהוהתחייבות לשעבוד נכס נדל"ן תן ערבות מ
 52של עד  בסכוםקצר  לזמן לוואותה קבלת לצורךהבנק  לטובתחברה בשליטתו, 

  .ח"שמיליון 
 

 :כדלקמן הבטוחות את הבנק לטובת העמידה החברה
 הניצול לגובה 200% של ביחס דחויים/ממסרים שטרות שיעבוד. 
  מיליון  100ההון העצמי של החברה כולל הלוואות בעלים לא יפחת מסך של

 ש''ח.
 יב בודד והוסבו על ידי החשיפה של החברה בגין שיקים שנמשכו על ידי חי

מסך כל האשראי שהעמידה החברה  3.5%לקוחות לחברה לא תעלה על 
 ללקוחותיה.

  לא בחשבון החברה יהיו מופקדים בכל עת, שיקים דחויים מלקוחות חייבים(
 -בסכום כולל שלא יפחת מכולל שיקים של בעל השליטה וחברות בשליטתו( 

 .וןמסך הניצול בפועל של האשראי בחשב 200%
  החברה יסנכ כל על, שוטף שעבוד כל ליצור להתחייב ולא ליצור לאהתחייבות ,

 לטובת, בעתיד שיהיו וכפי היום שהם כפי, שהוא וסוג ןמי מכל, חלקם או כולם
 .ומראש בכתב הבנק הסכמת קבלת ללא, שהוא גוף כל או אדם

 ובכלל זה: שלילי שוטף לשעבוד התחייבות 

סביר מראש ובכתב על כוונת החברה להתחייב לגוף המלווה, זמן  להודיע .1
כלפי צד שלישי כלשהוא, לרבות במסגרת הנפקה, בהתחייבויות שיש או 

 .כלשהוא באופן להגבילשעלול להיות בהן כדי 

 צד כלפי, עצמה על לקבל החברה כוונת על, ובכתב מראש סביר זמן להודיע .2
 פיננסיות ידהמ אמות, הנפקה במסגרת, רק לא אך לרבות, כלשהוא שלישי

עלולה להקנות, לאותו צד שלישי, עילה להעמיד את  או, תקנה שהפרתן
 לפירעון המיידי. החברה חובות

 לבנק שיגיעו או מגיעים עוד כל בתוקפן תעמודנה דלעיל החברה התחייבויות .3
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 שירותים/או ו אשראים, הלוואות חשבון על כלשהם סכומים מהחברה
 שההתחייבויות עוד כל/או ו בעתיד תןיי או הבנק שנתן אחרים בנקאיים

 .בתוקף תהיינה לטובתם או הבנק כלפי והערבויות

-2015)אסמכתאות:  2015בינואר  14 מיוםדיווחים מיידים  ונוספים רא לפרטים
-2015-01)אסמכתאות:  2015בנובמבר  10מיום  (,2015-01-011212 -ו, 01-011206

-2015-01)אסמכתא:  2015במבר בנו 24(, מיום 2015-01-152475 -ו 152472
( 2016-01-039471 -ו 2016-01-038214)אסמכתאות:  2016במאי  30(, מיום 162045
 (.2016-01-075955)אסמכתא:  2016ביולי  6ומיום 

בנק 
מזרחי 

טפחות 
 בע"מ

 -החל מ
10.11.2015 

קבלת 
ההלוואות 

תיעשה 
בדרך של 

העמדת 
אשראי 

ON CALL  

הלוואות 
 לזמן קצר.

 
 ליום

31.12.2016 
מועד 

פירעון 
 אחרון 

01.01.2017 
 

בסמוך 
למועד 
פרסום 

 - דוחה
מועד 

פירעון 
 אחרון

02.04.2017 

20,000 
 

בדרך של  00020, 20,000
העמדת 
אשראי 

ON CALL 
+  פריים
1.5% . 

 
נכון ליום 

31.12.2016 
ובסמוך 

למועד 
פרסום 

הדוח 
הריבית 

הינה 
פריים + 

1.5%  
 
 

קצר  לזמןלצורך קבלת הלוואות  הבנקהשליטה לטובת  מתן ערבות על ידי בעל
  מיליון ש"ח. 20בסכום של עד 

 בנק את הבטוחות כדלקמן:ההחברה העמידה לטובת 

  לגובה הניצול. 250%שיעבוד שטרות/ממסרים דחויים ביחס של 
 .עמידה בהתחייבות של אי שיעבוד שוטף על החברה ונכסיה 
  מיליון  100בעלים לא יפחת מסך של ההון העצמי של החברה כולל הלוואות

 ש''ח.
  מסך כל האשראי שהעמידה החברה  7%חוב של לקוח בודד לא יעלה על

 ללקוחותיה.
  החשיפה של החברה בגין שיקים שנמשכו על ידי חייב בודד והוסבו על ידי

מסך כל האשראי שהעמידה החברה  3.5%לקוחות לחברה לא תעלה על 
 ללקוחותיה.

 יהיו מופקדים בכל עת שיקים דחויים מלקוחות חייבים  נקבבחשבון החברה ב
 מסך הניצול בפועל של האשראי בחשבון. 250%-בסכום כולל שלא יפחת מ

השיקים יהיו סחירים בעלי שני היסבים בלבד ולא יכללו בהם שיקים שמוסבים 
חודשים  ששהע"י נש"מים אחרים. השיקים שיופקדו יהיו לתקופה של עד 

 בלבד.
 ת לשעבוד שוטף שליליהתחייבו. 

-2015)אסמכתאות:  2015בנובמבר  10דיווחים מיידים מיום  ולפרטים נוספים רא
-2016-01)אסמכתא:  2016באפריל  20(, מיום 2015-01-152475 -ו 01-152472

 (2016-01-039471 -ו 2016-01-038214)אסמכתאות:  2016במאי  30מיום  ,(052966
 (.2016-01-080305א: )אסמכת 2016ביולי  12ומיום 
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 מצד בעל השליטה בחברה התחייבות להשקעות נוספות 17.5

לחברה, בעצמו  )על תיקוניו השונים(, התחייב בעל השליטה להעמיד ההקצאהבהתאם להסכם 

יום ממועד תחילת הפעילות, הלוואה ו/או  90 -לא יאוחר מ ,ו/או באמצעות חברות בשליטתו

י יעמיד אשראי לחברה, לרבות מסגרת אשראי, בין אם על אשראי ו/או לגרום לכך שצד שליש

ידי העמדת בטוחה ו/או כל תנאי אחר שבעקבותיו יועמד אשראי ו/או מסגרת אשראי כאמור, 

"(. המימון לשלב הראשון יהיה מימון השלב הראשוןמיליון ש"ח )" 17 -בסך שיהיה שווה ל

בדצמבר  31כאמור לא ייפרע לפני יום  לשנה ובאופן שמימון 2%בריבית שלא תעלה על פריים + 

. בנוסף, התחייב בעל השליטה להעמיד בעצמו ו/או באמצעות חברות בשליטתו או לגרום 2016

 150מיליון ש"ח בתוך  50סך נוסף של  ,לכך שצד שלישי יעמיד, מעבר למימון השלב הראשון

, בעל השליטה )בעצמו (. בנוסף לאמור לעיל"מימון השלב השני"יום ממועד תחילת הפעילות )

ו/או באמצעות חברות בשליטתו( יהיה רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ולהחלטת החברה 

כי דרוש לה מימון, להעמיד הלוואה ו/או אשראי ו/או יגרום לכך שגוף שלישי יעמיד אשראי 

 לשנה.  2.5% מיליון ש"ח בריבית שלא תעלה על פריים + 150כמפורט להלן, בסך של עד 

ש"ח,  מיליון 69 -כ ו, הינ2016בדצמבר  31סך המימון אשר העמיד בעל השליטה, נכון ליום 

המימון האמור. לפרטים נוספים את מלוא ניצלה החברה  הדוחכמפורט להלן. נכון למועד 

 .לעיל 1.1.5 בדבר התקשרות החברה עם בעל השליטה כחלק מעסקת ההקצאה ראו סעיף

 17בעל השליטה לחברה את מלוא המימון לשלב הראשון, קרי  , העמיד2015בינואר  25ביום 

, העמיד בעל השליטה לחברה את מלוא המימון לשלב 2015בפברואר  19ביום ו ש"חמיליון 

מיליון ש"ח אשר הועמדו על ידי  43מיליון ש''ח, הסך האמור מורכב מסך של  50השני, קרי 

אסמכתא: מס' ) 2015בינואר  14ם בנק לאומי בהתאם לאמור בדוח מיידי של החברה מיו

מיליון ש"ח  7וסך של  ,(, בין היתר, באמצעות ערבויות שהעמיד מר עדי צים2015-01-011206

שהעמיד מר עדי צים לחברה כהלוואה, כך שבסה"כ העמיד מר עדי צים או גרם לכך שיועמדו 

 ותם ראו דוחשלב השני. לפרטיהמיליון ש"ח, קרי: מלוא המימון  50לחברה סך כולל של 

 -ו 2015-01-017977: ות)מס' אסמכתא 2015בפברואר  2מיום ו 2015בינואר  25מיום  יםמיידי

 , בהתאמה(. 2015-01-032134

צים )בעצמו ו/או באמצעות חברות בשליטתו(, עדי , רשאי מר הקצאהבנוסף, בהתאם להסכם ה

אמור, להעמיד הלוואה בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי ולהחלטת החברה כי דרוש לה מימון כ

מיליון  150ו/או אשראי ו/או יגרום לכך שגוף שלישי יעמיד אשראי כמפורט להלן, בסך של עד 

 ש"ח. 

מיליון  146 -, הינה בסך של כ2016בדצמבר  31בגין סך המימון הנוסף כאמור, היתרה ליום 

  ש''ח )היתרה הנ''ל ניתנת לסילוק בכל זמן נתון(.

 התקשרות החברה עם בעל השליטה כחלק מהסכם ההקצאה ראולפרטים נוספים בדבר 

 לעיל. 1.1.6-1.1.6 פיםסעי

, קאינכון למועד דוח זה, סך המימון הכולל שהועמד לחברה מהלוואת הבעלים והאשראי הבנ 17.6

 מיליון ש''ח. 146 -כאמור לעיל, הסתכם לסך של כ

 ערבויות 17.7

אישיות עד ת יוערבושתי בעל השליטה העמיד לטובת החברה לעיל  17.4-17.5 ור בסעיפיםכאמ

ובנוסף ניתנה ערבות לא מוגבלת מיליון ש"ח,  75וסכום של עד מיליון ש"ח  100 דלסכום של ע

   .בסכום ע"י חברת עדי צים אחזקות בע"מ, חברה בשליטתו של מר עדי צים
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 מיסוי  .18

 (ב()2())א145לפי סעיף  ,בלו במשרדי החברה שומות מס שלא בהסכםהתק 2016בדצמבר  11ביום 

 2014עד  2012בגין השנים  (," בהתאמהמס הכנסה פקודת" -" והמס שומות")לפקודת מס הכנסה 

. שומות המס מבוססות בעיקרן על קביעותיו של פקיד השומה, לפיהן אין להתיר קיזוז (כולל)

מיליון ש"ח, כנגד הכנסותיה של החברה  85 -כולל של כ הפסדים לצורכי מס שנצברו בחברה בסך

 .באותן שנים

החברה קיימה התייעצות עם יועציה המשפטיים בתחום המס, ובהתבסס על הערכת יועציה 

החברה חולקת על קביעותיו של פקיד השומה וסבורה כי יש לה טענות כבדות משקל , המקצועיים

ור האמור לא .פסיקות בית המשפט העליון בנושאים דומים וזאת, בין היתר, לאור, כנגד קביעות אלו

לעיל, החברה בדעה, כי בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והפסיקה בנושא, יש להתיר לחברה את 

 . קיזוז ההפסדים כמוצהר על ידה

 שומות על השגה, המס בתחום המשפטיים יועציה באמצעות, החברה הגישה 2017 בינואר 12 ביום

 .להשגה השומה פקיד תשובת התקבלה לא, זה דוח פרסום למועד נכון. המס

המקצועיים העוסקים בכך, בשים לב לטענות להערכת החברה, ובהתבסס על הערכת הגורמים 

כי  סבורההחברה כנגד שומות המס, וכן בשים לב לסכום ההפסדים אשר נעשה בהם שימוש, החברה 

בדצמבר  11ראו דוח מיידי מיום  לפרטים .הליךבסוף ה יותר צפוי מאשר לא שעמדת החברה תתקבל

 (.2016-01-138358)מס' אסמכתא:  2016

לאמור לעיל, במסגרת שומות המס, פקיד השומה קבע כי אין להתיר את קיזוז הפסדי ההון  בנוסף

 "ח. שמיליון  254 -סך של כב יםהמועבר סחיריםההפסדים מניירות ערך ו

ים השוטפים לצורכי מס המועברת לתקופות הבאות מסתכמת , יתרת ההפסד2016בדצמבר  31ליום 

ויתרת הפסדי ההון ויתרת ההפסדים מניירות ערך סחירים המועברות  ש"חמיליון  18 -בסך של כ

מיליון ש"ח. בהסתמך על חוות דעת משפטית שקיבלה  254 -לתקופות הבאות מסתכמות בסך של כ

יהיה לקזז את ההפסדים  , ניתן2017 מרץ בחודש אושררה אשר ,2015 אוגוסט במהלך החברה

 הצבורים כאמור כנגד הכנסות החייבות במס שתיווצרנה בשנים שלאחר מכן. 

 חלקמיליון ש''ח כנגד  9 -מס בסך של כלהוצאות הפרשה החברה לא רשמה במהלך תקופת הדוח 

חים בגין . בשלב זה לא הוכרו מסים נד''חשמיליון  34 -של כ בסך יםהמועבר יםמיתרת ההפסד

לפרק  10ר אודות המיסוי החל על פעילות החברה, ראו ביאונוספים לפרטים  .המועברים ההפסדים

 .לדוח זההמצורף  'דוחות כספיים' ג'

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .19

 הון הלבנת איסור חוק זה ובכלל, עליה שחלים השונים הדינים להוראות כפופה החברה פעילות

  .טרור מימון איסור חוק הוראות וכן מכוחו והצווים

 על פעילות החברה: יםלהלן יוצגו המגבלות והפיקוח החל

 מטבע שירותי נותני במרשםפעילות החברה  רישום 19.1

, להרשם בניכיון שקים על פי חוק איסור הלבנת הון, נדרשת כל חברה המעוניינת לעסוק

"תעודת  -חברה מחזיקה בולקבל תעודה המעידה על הרישום. השירותי מטבע במרשם נותני 

 ם"הנש תעודת. "(םתעודת נש")" חוק איסור הלבנת הון פי-עלרישום לנותן שירותי מטבע" 

  .הפיקוח חוק להוראות בכפוף, 2017 בדצמבר 31 ליוםהינה בתוקף עד שניתנה לחברה 
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  הפיקוח חוק 19.2

קובע דרישות רשיון אשר  פורסם ברשומות חוק הפיקוח 2016באוגוסט  1ביום  19.2.1

עוסקים במתן שירותים פיננסיים )לרבות היתרים לבעלי שליטה ובעלי עניין(, ל

 הגבלות על ניהול העסקים בתחום וחובות דיווח שיחולו על העוסקים. 

מכח חוק הפיקוח ולצורך יישום הוראותיו, מונה הממונה על שוק ההון, ביטוח  19.2.2

י שירותים וחיסכון באגף שוק ההון במשרד האוצר כרגולטור המפקח על נותנ

הכוללות, בין היתר, ניהול  פיננסיים. לצורך האמור הוקנו למפקח סמכויות אסדרה

פיקוח, אכיפה ובירור מנהלי נרחבות, מרשם בעלי רשיון למתן שירותים פיננסיים, 

 לרבות הטלת עיצומים כספיים. 

 1 -מועד כניסתו של החוק לתוקף ביחס למי שעיסוקו במתן אשראי צפויה להיות ב 19.2.3

 .(ומו)מועד זה ניתן להארכה על ידי שר האוצר לשם היערכות לייש 2017יוני ב

יצוין כי החברה סבורה כי להגברת דרישות הרישוי והפיקוח בתחום פעילותה עשויה  19.2.4

להיות השפעה חיובית על מעמדה של החברה בתחום הפעילות, היות והחברה מעריכה 

עה על חלק ממתחריה של החברה כי הגברת הדרישות הרגולטוריות בתחום תשפיע לר

בתחום הפעילות, אשר היקף פעילותם קטן מהיקף פעילותה של החברה, היות 

ומנגנוני הבקרה הקיימים של החברה במהלך עסקיה הרגיל אמורים לסייע לה 

בהתמודדות עם הדרישות הרגולטוריות המנויות בחוק הפיקוח. להערכת החברה 

לותם בתחום הפעילות כתוצאה מחוסר את פעיחלק ממתחריה יאלצו להפסיק 

 יכולתם להתמודד עם דרישות הרישוי והחובות שמטיל חוק הפיקוח. 

בשלב זה, אין ביכולת החברה להעריך באופן מדויק כיצד ואם ישפיע חוק הפיקוח על  19.2.5

את השפעתו של כעת ההיקף ומתכונת הפעילות של החברה ומשכך, לא ניתן לאמוד 

 עילותה.חוק הפיקוח על החברה ופ

החברה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום, על מנת להיערך מוקדם ככל  הנהלת 19.2.6

 האפשר, למכלול השינויים הצפויים. 
 

 החברה פעילות על הפיקוח חוק של האפשרית עתופהש לעניין לעיל המובא המידע כי יצויין

ית ואינה אינה ודא והתממשות אשר ערך, הינו מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות

. יודגש כי אין כל ודאות כי כלל החברה הערכות על מבוססבלבד והוא  בשליטת החברה

אותו, אם וככל שהדבר יידרש, לשנות את יאף מרביתם, הגורמים מולם פועלת החברה, או 

מתכונת הפעילות הנוהגת אצלם כיום למתכונת פעילות שתעלה בקנה אחד עם דרישות חוק 

כל ודאות כי החלת דרישות רישוי ופיקוח מוגברות אכן יביאו לייצוב בנוסף, אין  הפיקוח.

תחום הפעילות וישפיעו באופן חיובי על פעילות החברה באופן שתואר לעיל. לפיכך, אי 

התממשות איזה מההנחות צוינו לעיל עלולים לשנות מהותית את הערכות החברה ביחס 

 להשפעות האפשריות של חוק הפיקוח.

  דחויים מסחר בממסרים 19.3

מתמקדת במסחר בממסרים דחויים. מסחר בממסרים דחויים, כולל החברה פעילות  19.3.1

בממסר דחוי רכישת ממסרים דחויים של צדדי ג' ו/או ממסרים עצמאיים, מסחר 

, והעמדת מקדמות על חשבון רכישת ממסרים דחויים, המשורטט עליו למוטב בלבד

 כפי שיפורט בהרחבה להלן. 
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המסחר . בעלי מאפיינים הקבועים בפקודת השטרות ממסרים הינם שטרות 19.3.2

פעילות בה נרכשים מסמכים סחירים לשם קבלת דמי  הינהבממסרים דחויים 

, בניכוי עמלה המשקפת את עלות הפירעון המוקדם של הממסר פירעונם או פדיונם

 . הדחוי ואת הסיכון הגלום בו

בחודש  שנערכה עבורה לגישת החברה, המסתמכת, בין היתר, על חוות דעת משפטית 19.3.3

, לא חלות על פעילות החברה הוראות חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, 2016מרץ 

(, ומשכך אין היא כפופה למגבלותיו, "חוק הלוואות חוץ בנקאיות") 1993 -התשנ"ג 

 לרבות מגבלות על שיעור עלות האשראי המירבי ואופן העמדת ההלוואה. 

תן להחתים את מושך השיק על המסמכים בעסקאות בממסרים עצמאיים, ני 19.3.4

הנדרשים בהתאם להוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות, והחברה עושה כן. יחד עם 

זאת, למעט היכולת להחתים את הלקוח על המסמכים הנדרשים, אין כל שוני בניתוח 

ובפרשנות, לעומת ממסרים דחויים של צד ג', כך שלדעת החברה, המתבססת על חוות 

ממסר צד ג', ממסר עצמי לבין  :עסקאותסוגי הכל שוני בין  לא קייםית, דעת משפט

 ., אינן חלות על עסקאות ממסר עצמיחוק הלוואות חוץ בנקאיות והוראות

ניכיון ממסרים דחויים הינה עסקת מכר בה הממכר הינו הממסר הדחוי, משמעות  19.3.5

מסר הדחוי הדבר היא כי החברה העוסקת בניכיון ממסרים דחויים רוכשת את המ

 עילה חוזית כנגד הלקוח אלא עילה שטרית בלבד. אין לחברה ומהלקוח, 

נקבע כי מסחר בממסרים דחויים היא עסקת מכר,  8בפסיקת בית המשפט העליון 19.3.6

המצמיחה לחברה זכות שטרית ולא זכויות חוזיות, כפי שהיה מצמיח חוזה הלוואה, 

רבית לקוחותיה של החברה הינם עליו חל חוק הלוואות חוץ בנקאיות. יתרה מכך, מ

 .תאגידים, אשר כלל אינם נכללים בהגדרת "לווה" בחוק ההלוואות חוץ בנקאיות

בפעילות רכישת זכויות, בממסרים דחויים עליהם משורטט למוטב בלבד, לא ניתן  19.3.7

לבצע פעולת ניכיון. לפיכך, כאשר המדובר בממסר דחוי המשורטט עליו למוטב בלבד, 

שת את הממסר הדחוי אלא מקבלת זכות חוזית לקבל את תקבולי החברה אינה רוכ

הממסר הדחוי מהלקוח. תקבולי הממסר הדחוי משועבדים על דרך המחאת זכות 

לטובת החברה. כך, שהלקוח מפקיד את הממסר הדחוי בחשבון הבנק שלו, אך ממחה 

 על דרך השעבוד את התקבולים הנובעים מהממסר הדחוי. החברה מבצעת עסקאות

בממסרים דחויים עליהם משורטט למוטב בלבד מול תאגידים בלבד, שאינם נכללים 

 בהגדרת "לווה" בחוק ההלוואות חוץ בנקאיות. 

כמו כן, במסגרת הפעילות המסחרית השוטפת, ובמהלך עסקים רגיל של החברה,  19.3.8

החברה מעמידה מקדמות ללקוחות, במסגרת פעילות זו, הלקוח מקבל תחילה את 

כיון, טרם המצאת ההמחאות לניכיון, ובהמשך )סגירת המקדמה באותו תמורת הני

ככלל, יום עסקים או בשלב מאוחר יותר(, ממציא הלקוח את ההמחאות לניכיון. 

החברה מעניקה מקדמות ללקוחות שהעמידו לטובת החברה בטוחות ובטחונות 

 מתאימים.

                                                 
 (.2010) 2434(, 4)2010על -תק הממונה על אגף שוק ההון, –דוד אביגדור ניהול בע"מ נ' שר האוצר  5305/10בג"ץ       8
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נדונו בבית משפט האמור לעיל, במקרים מסוימים שכל , כי על אף ויודגש יובהר 19.3.9

עסקת ניכיון כהלוואה חוץ בנקאית. עם זאת, בהתאם לחוות הדעת  הוכרה, 9השלום

המשפטית שקיבלה החברה, קיים שוני בין העובדות בפסקי הדין הנ"ל, לבין 

העסקאות אותן מבצעת החברה, המוביל למסקנה כי הקביעות בפסקי הדין הנ"ל 

עת החברה בממסרים דחויים. השוני, אינם רלוונטיים לסוג העסקאות אותן מבצ

, יחידמתבטא בין היתר, בשיעורי הריבית שנגבו בהליכים הנ"ל, בביצוע עסקאות מול 

 ואי יכולת להמציא מסמכי התקשרות עם הלקוחות.

 זיהוי, דיווח וניהול רישומים אודות עסקאות 19.4

חלות על החברה  על פעילות החברה חל חוק איסור הלבנת הון וצו איסור הלבנת הון, מכוחם

ידי החברה ו/או בדבר ביצוע -חובות דיווח שונות בדבר ביצוע עסקאות בהיקפים מהותיים על

לאופן זיהוי לקוחות, אימות פרטים  יםהנוגע יםוכן חובות שונ הנחזות כבלתי רגילותעסקאות 

 ושמירת מסמכים. 

 ("קצין ציות"לחוק איסור הלבנת הון ) 8אחראי חובות החברה לפי סעיף  19.5

בהתאם  ,קצין ציות אשר אחראימינתה החברה בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, 

 למערך הדינים הרלבנטי, למילוי דרישות שונות החלות על החברה בתחום הלבנת ההון.

 מכחלקיום החובות המוטלות על החברה  הציותבמסגרת תפקידו ותחומי אחריותו פועל קצין 

רה באשר לקיום החובות המוטלות עליהם החב ומנהלי עובדי של עיתית להדרכה, החדש הצו

בנהלי העבודה בחברה.  החדש הצואסור הלבנת הון ו וכן להטמעת הדרישות העולות מחוק

במסגרת זו, קיימים נהלים מתאימים בחברה ובתוך כך הוטמעה מדיניות הולמת בתחום 

 הנדון.

 חוק איסור מימון טרור 19.6

בשני היבטים עיקריים: הגדרת עבירות בקשר למימון טרור חוק איסור מימון טרור עוסק 

ומתן כלים מנהלים ושיפוטיים מתאימים למלחמה במימון הטרור. החברה פועלת בהתאם 

א לחוק איסור מימון טרור שעיקרו הטלת חובת 10להוראות הכלליות כפי שנקבעו בסעיף 

הגדרתו בחוק זה, או כשיש דיווח למשטרת ישראל על פעולה ברכוש אשר הינו רכוש טרור, כ

 בפעולה זו לאפשר ו/או לקדם ו/או לממן ביצוע של מעשה טרור.

 "( החוק הצעת)" 2015 –הצעת חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה  19.7

המלצות אימוץ ( את "החלטת הממשלה"אישרה הממשלה ) 2014באוקטובר  22ביום  19.7.1

(. ההמלצות "ועדת לוקר"הוועדה לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי )

, הראל לוקר, דאז ידי צוות בראשותו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה-גובשו על

הכלכלה השחורה והלבנת ההון, ובתיאום עם בנק ישראל, במטרה לצמצם את היקף 

 . תוך מזעור הפגיעה במהלך העסקים הרגיל בקרב ציבור שומרי החוק

-על ה, שהוגשהצעת החוקראשונה את  , אישרה הכנסת בקריאה2015ליולי  27ביום  19.7.2

, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת בהון השחורבמטרה להילחם  משה כחלון ידי שר האוצר

 .הון

                                                 
א. סי.  10-07-33218תא"מ  ;טל מוריס עזאלדין נ' 04-131תא"מ  ;שלמה סרור נ' דורונה בן דור ואח' 10-12-51596ת"א      9

 ;אם גרופ בע"מ נ. שולמית רוטשטין

http://www.globes.co.il/news/כסף_שחור.tag
http://www.globes.co.il/news/כסף_שחור.tag
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ידי ועדת לוקר כוללת הפחתת שימוש במזומן והגבלתו, -הרפורמה שהוצעה על 19.7.3

 אלקטרוניים.  מסרים מוסבים והגדלת שימוש באמצעי תשלוםהפחתת שימוש במ

מגבלה  תקובע הצעת החוקעיקר הצעת החוק, כאמור, הוא הגבלת השימוש במזומן.  19.7.4

-על עסקאות במזומן בטווח המיידי, כשלאחר מכן תוקטן המגבלה ל ש"ח 10,000של 

העסקה  , ואיסור סיחור שיקים בסכומים דומים. כמו כן, יוגבל סכוםש"ח 5,000

בטווח המיידי,  ש"ח 50,000בעסקאות מזומנים בין צדדים פרטיים לסכום של עד 

 .ש"ח 15,000 -ל -ובשלב הבא 

הפרת האיסור על ביצוע עסקאות במזומן מעל לסף שהוגדר, תיקבע כעבירה פלילית  19.7.5

 .שבגינה יוטל קנס מנהלי או עיצום כספי לעוסק

לסכום המגבלה תבוצע באמצעות בנוסף נקבע בהצעת החוק, כי כל עסקה מעל  19.7.6

שיקים, העברה בנקאית, כרטיסי חיוב מיידים וכרטיסים נטענים. תיירים המבקרים 

 ש"ח 25,000בישראל יוכלו לבצע רכישות במזומן ללא הגבלה, כאשר ברכישות מעל 

 באשר להגבלת השימוש בשיקים .יהיה המוכר הישראלי חייב בדיווח לרשות המסים

כי יוטלו מגבלות על שיקים סחירים, המשמשים תחליף למזומן.  נקבע בהצעת החוק,

-ועדת לוקר המליצה להגביל את האפשרות לפרוע שיק שסוחר יותר מפעם אחת. על

פי הצעת החוק, בטווח הקצר ניתן יהיה להסב שיקים פעם אחת, ובתנאי שכל פרטי 

לגוף פיננסי  כלל, למעט הסבהקים שיהנסב יפורטו. בשלב הבא לא ניתן יהיה להסב 

בנוסף, הוצאת שיקים ללא רישום שם המוטב  .מפוקח, תאגיד בנקאי או בנק הדואר

 תהא אסורה. 

פי -ועדת לוקר המליצה גם על קידום השימוש באמצעים אלקטרוניים, ובין היתר, על 19.7.7

הצעת החוק, הבנקים יחויבו להציע כרטיס דביט )כרטיס חיוב מיידי( לכל לקוח, 

קחו, ויינקטו צעדים משמעותיים לקידום השימוש באמצעי עמלות הכרטיס יפו

 .תשלום אלקטרוניים מתקדמים

כמו כן יצוין כי ככל ותאושר הצעת החוק במתכונת שתוארה לעיל, ככלל, תינתן  19.7.8

לנש"מים תקופת היערכות בת שנה ממועד אישור החקיקה, על מנת שאלו יוכלו 

. עם זאת לגבי נש''מים שהיו להתאים עצמם ולהיערך בהתאם להוראות הצעת החוק

רשומים עובר למועד אישור החקיקה במרשם של נש''מים במשרד האוצר, קרי 

 בינואר שלאחר מועד אישור החקיקה האמור.  1החברה, יחולו ההוראות רק מיום 

 השפעת ההמלצות על החברה 19.7.9

  מתחום הפעילות של החברה ומהיקף הכנסות  קטן, חלק דוחפרסום הנכון למועד

רה מבוסס על עסקאות במסגרתן נעשה ניכיון לממסרים שסוחרו יותר החב

למגבלת ההסבה ולמגבלת הסכום עלולה להיות  ,מפעם אחת. כך שעל פניו

 היקפי פעילותה והכנסותיה. על השפעה לרעה על החברה ו

 בכפוף לאמור להלן, כי הסבירות להיווצרות השפעה כאמור על  ,החברה מעריכה

 אולם, אין כל ודאות לכך. החברה הינה נמוכה.

  הצעת החוקת להערכתה זו של החברה הינה שכנלמד מוהעיקריאחת הסיבות ,

כוונת ההמלצות הינן לשרת את המלחמה בהון השחור ולא לפגוע שלא לצורך 
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אינה להציב  מטרת הצעת החוקבכל פעילות עסקית ובמתן אשראי עסקי בפרט. 

ם דוגמת החברה )וזאת מבלי לגרוע חסמים שיקשו באופן בלתי מידתי על גופי

מהעובדה שהכוונה היא שיחולו על נש"מים )עליהם נמנית החברה( יובחנו לעניין 

, ת הצעת החוקהמגבלות האמורות ו/או היקפן מגורמים אחרים להם נוגע

והחקיקה תוסדר באופן שיאפשר, בצורה כזו או אחרת, את שימור מתכונת 

ות באמצעות יצירת כלים חלופיים לכלים הפעילות הנוכחית של החברה, לרב

הקיימים כיום וזאת על מנת לאפשר לגופים כגון נותני אשראי ונותני שירותי 

להמשיך ולספק את השירותים המועמדים על אשר החברה נמנית עליהם מטבע 

 ידם כיום לצורך הבטחת ההתנהלות העסקית השוטפת.

 נוגע למגבלות ההסבה, הנהלת , אזי, בכל השגויהגם אם הערכת החברה תתברר כ

החברה מעריכה, מתוך הכרת צורכי האשראי של הגורמים הפועלים בשוק, כי 

מרבית הגורמים בתחום פעילותה של החברה יבצעו התאמה לדרישותיה 

החדשות של הרגולציה, באופן שניתן יהיה לבצע את פעילות הניכיון אגב הסבה 

בלות ההסבה על פעילות החברה אחת בלבד של ממסרים, כך שתקטן השפעת מג

 והיקפיה ואלו, במקרה כאמור, לא ייפגעו באופן מהותי.

  .עם זאת, חשוב לציין, כי הנאמר בפסקה דלעיל נכון בעיקר לטווח הזמן הקצר

תהיה בכל הנוגע לטווח הזמן הבינוני והארוך, התממשות הערכת הנהלת החברה 

 בהסדרתוכן  ,ף פיננסיאם החברה תוגדר כגוהשאלה תלויה, בין היתר, ב

ובכלל זה על נותני שירותי אשראי, אם לאו )שכן בהתאם  ,הרגולציה על נש"מים

להמלצות הועדה, בכפוף להחלת רגולציה בנושא נש"מים, תותר, גם בטווח 

 הארוך, הסבה אחת לגוף פיננסי מפוקח לצורך קבלת אשראי(. 

תכונת הפעילות כאמור, ככל שהתשובה לכך תהא חיובית, הרי שבכפוף לשינוי מ

השפעת מגבלות ההסבה על פעילות החברה לא תהיה מהותית שכן, הלכה 

כיון לצד ג' החברה אינה נדרשת ליותר מהסבה אחת. ילמעשה, על מנת לבצע נ

מאידך, היה והחברה לא תוגדר כגוף פיננסי ו/או לא תוסדר הרגולציה על 

החברה בדבר נכונות מרבית נש"מים ובכלל זה על נותני אשראי ו/או שהערכת 

הגורמים בשוק לשנות במקרה כאמור את מתכונת הפעילות הנוהגת כיום תתברר 

, כפי שפורטו ועדת לוקר אזי כאמור, אם וככל שתאומצנה המלצות – כשגויה

עשויה להיות למגבלות ההסבה  והצעת החוק תתקבל בכנסת, בדוח הביניים,

 קפי פעילותה.השפעה מהותית מאוד לרעה על החברה והי

 כי במסגרת החלטת הממשלה נקבע כי עד למועד הסדרת הרגולציה על  ,יצוין

נש"מים, תותר הסבה אחת של ממסרים גם למי שאינו גוף פיננסי מפוקח )בכפוף 

 לדרישות טכניות בנוגע לאופן ההסבה האחת(. 

 ניין יצוין כי ההסתייגויות שהוזכרו לעיל רלבנטיות, בשינויים המחויבים, גם לע

מגבלת הסכום, מה גם שבשלב זה לא ידוע מהו האופן בו תיבחן המגבלה האמורה 

 )אם וככל שתעוגן בחקיקה כלשונה( ואילו כללים יקבעו לעניין זה.

בקריאה  הצעת החוקואישור  כך לדוגמא, לא ברור אם לאחר אימוץ ההמלצות

יעשה ניכיון ( ניתן יהיה לבצע עסקאות במסגרתן יאושרתו)ככל  שלישית בכנסת
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למספר ממסרים, שסכום כל אחד מהם נמוך מסכום המגבלה ואולם סכומם 

המצרפי גדול מסכום המגבלה )עסקאות שמסוגן עושה החברה רבות(, או האם 

ניתן יהיה לבצע מספר עסקאות. באותו מעמד, עם אותו לקוח, כשגובה כל ממסר 

 נמוך מסכום המגבלה.  השינוכה לו יהי

 להעריך את היקף ההשפעה של מגבלת לחברה קשה , בשלב זה כפועל יוצא מכך

הסכום )אם וככל ותעוגן בחקיקה או תוגבל על ידי בנק ישראל( על החברה 

והיקפי פעילותה. עם זאת, יודגש כי ככל וסכום המגבלה יהיה נמוך, וכן כי 

החקיקה לא תקל בעניין זה עם נש"מים דוגמת החברה ולא תבחין בינם לבין יתר 

ורמים עליהם תחול המגבלה, אזי צפויה מגבלת הסכום להשפיע מהותית הג

לרעה על היקפי פעילות החברה והכנסותיה. עם זאת, יצוין בשנית, כי מהסיבות 

שהוזכרו לעיל, להערכת החברה הסבירות להתרחשות השפעה מהותית לרעה 

 הינה נמוכה.

  ,יחולו שייני השינויים היקף ומאפהיצוין, כי לעניין ההשפעה הצפויה על החברה

, אינם אושר בכנסתתהחוק הצעת שעל תחום הממסרים הדחויים, אם וככל 

ודאיים וייתכן אף להערכתה הראשונית של החברה, כי בצד הפגיעה שעלולה 

להיגרם לפעילות החברה, אשר תאושר לעיל, אימוץ ההמלצות האמורות במלואן 

או דווקא להפסקת פעילות וכן החלת דרישות רישוי ופיקוח מוגברות, יבי

נש"מים שהיקף פעילותם קטן אל מול היקף פעילות החברה )אם כי אין כל 

 וודאות לכך(.

  בשלב זה, אין ביכולתה של החברה להעריך באופן מדויק כיצד ואם תשפענה

, על ההיקף ומתכונת הפעילות המלצות ועדת לוקר, כפי שהובאו בהצעת החוק

אמוד את השפעתו הישירה של החוק )ככל ויאושר ומשכך, לא ניתן ל של החברה

 .בכנסת( על החברה ופעילותה

. התממשות ערך המידע המובא לעיל, הינו מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות 

ומבוססת על הצעת חוק המבוססת על המלצות בשליטת החברה, המידע אינה וודאית, ואינה 

ור, עברה בקריאה ראשונה בכנסת. בשלב זה, אין כל , אשר כאמועדת לוקר כפי שהובאו לעיל

ודאות בהתייחס לטיב והיקף הרגולציה שתחול על נותני שירותי מטבע, ובמיוחד בהתייחס 

לשאלה האם נותני שירותי מטבע יובחנו מגורמים אחרים, והאם תוגדר החברה כגוף פיננסי 

כמו כן, אין כל וודאות כי כלל  ותוסדר הרגולציה על נותני שירותי מטבע ו/או כלים אחרים.

הגורמים מולם פועלת החברה, יבצעו התאמות נדרשות, אם וככל והדבר יידרש, למתכונת 

דין. לפיכך, אי התממשות איזה מההנחות שצוינו לעיל  פי-עלהפעילות שתידרש בעתיד 

המלצות הוועדה ביחס להשפעות האפשריות של עשויים לשנות מהותית את הערכות החברה 

 ות החברה.על היקפי הפעילות והכנס כאמור

הנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום, על מנת להיערך מוקדם ככל האפשר,  

 למכלול השינויים הצפויים. 

  2015 -(, התשע"ה 3הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות )תיקון מס'  19.8

הסדרת הצעת חוק " , אישרה ועדת השרים לחקיקה את הצעת חוק2015 ביוני 26ביום  19.8.1

 הסדרת הצעת חוק)" "2015 -(, התשע"ה 3)תיקון מס'  הלוואות חוץ בנקאיות
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 "(. הלוואות

תיקון הסדרת הלוואת חוץ בנקאיות,  הינו, הסדרת הלוואות הצעת חוקעיקר  19.8.2

ובמסגרתו עדכון מנגנון תקרת הריבית והרחבת תחולת החוק גם על תאגידים 

 אותה על הצרכנים בשוק האשראי.בנקאיים, לצד הבטחה של הגנה נ

כוללת מספר תיקונים מהותיים, שיש בהם לשנות את הסדרת הלוואות הצעת חוק  19.8.3

הפעילים בשוק האשראי החוץ הבנקאי, לווים ומלווים,  השחקניםאופן הפעולה של 

תוך החלת הוראות החוק על תאגידים בנקאיים, והרחבת בסיס ההגדרה עליו יחול 

 החוק. 

, מציעה לתקן בהגדרות חוק הלוואות חוץ בנקאיות, את סדרת הלוואותה חוק הצעת  19.8.4

עם השלמת שלבי החקיקה, וכניסה ". לפיכך, לווה" וכן את המונח "הלוואההמונח "

"לווה"  -לתוקף של חוק אשראי הוגן, לפחות בהתייחס לתיקון המונחים "הלוואה" ו

הסדרת סחם בהצעת חוק )בכפוף להגדרות המונח תאגיד על ידי שר המשפטים(, כנו

מתייתרת, והאמור בה אינו תקף,  תנה לחברהישנ היום, אזי, חוות הדעתהלוואות 

כך שהוראות חוק אשראי הוגן ]חוק , בהתייחס לשאלות המשפטיות העולות הימנה

 .הלוואות חוץ בנקאיות[ יחולו על פעילותה המסחרית של החברה

אלה על הכנה לקריאה שניה ושלישית  ועדת החוקה חוק ומשפט עמלה בימיםיצוין כי  19.8.5

 .הסדרת הלוואות הצעת חוקשל 

 :אם וככל שיאושר יקרי התיקון לחוק והשפעתו על המצב כיוםע 19.8.6

  ,התיקון המוצע, כולל עסקאות ניכיון שטרות, בהגדרת המונח הלוואה. כך

שהוראות חוק הלוואות חוץ בנקאיות או בשמו החדש, חוק אשראי הוגן, יחולו 

 .ת ניכיון המחאות, לכל דבר ועניןעל עסקאו

  למעט תאגיד" ומגדירה "לווה",  -הצעת החוק מציעה לתקן את הגדרת "לווה

בשונה מהמצב המשפטי נכון להיום, כמי שהינו יחיד המקבל הלוואה וכן תאגיד 

מסוג התאגידים שיקבע שר המשפטים בהסכמת שר האוצר בתקנות שיותקנו 

  .בהמשך

 חישוב תקרת הריבית לכל הגופים אשר נותנים הלוואות קביעת נוסחה אחידה ל

 ים קטנים.לאנשים פרטיים או לתאגיד

 כגון: ביצוע עסקה ללא חוזה בכתב  -הפרת הוראות מסוימות בחוק אשראי הוגן

הכולל פרטים נדרשים או אי שמירה על הגבלת שיעור העלות הממשית של 

ות מאסר. כמו כן, לצד האשראי, משמעותן עבירה פלילית שדינה עד שלוש שנ

העבירות הפליליות קבע המחוקק בחוק אשראי הוגן קנסות בהתאם לסוגי 

 העבירות. 

 ידי כניסה של -חוק יאפשר הגדלת תחרות במתן הלוואות, עלבאופן זה, התיקון ל

יגדיר מתן הלוואה ואות בהשוואת התנאים ואף שחקנים נוספים לשוק ההלו

ך כוונה למגר את המצב הקיים היום בשוק פלילית, מתובריבית נשך כעבירה 

ע מצב בו אדם ייקח הלוואה מתוך מצוקה כלכלית ולא יוכל לעמוד האפור ולמנו

  .בתנאיה
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כיון שיק מסחרי לתאגידים ועוסקים כאילו הוא הלוואה, יחיל יסיון להגדיר נינ

י שינובגביית עמלות טיפול נלוות. על שירות זה הגבלות בגובה הריבית והגבלות 

כיון ינ ישירות דאיות מסחרית אצל גופים פיננסים להעניקזה עשוי ליצור אי כ

   .עסקים בינונים וקטנים מלקבל שרות זה ואף יגרום לחסימת ללא בטחונות

  ביחס להחלת החוק המוצע על תאגידים, הרי שככלל, הדבר עשוי להשפיע על

הנו מהגנת החוק. פעילות החברה, שהרי טרם נקבעו מהם סוגי התאגידים אשר י

עם זאת, מעיון בדברי ההסבר של הצעת החוק, ניתן להבין כי סוגי התאגידים 

שיקבעו בתקנות יהיו כאלה שבשל מאפייניהם מוצדק לתת להם את ההגנה 

הצרכנית הניתנת בחוק, כך שיובאו בחשבון מאפיינים הקשורים לגודל העסק, 

 מחזור העסקי ותחום העיסוק. 

 ריך באופן מדויק כיצד ואם ישפיע תיקון החוק חברה להעה ולתבשלב זה, אין ביכ

ומשכך, לא ניתן לאמוד את  על ההיקף ומתכונת הפעילות של החברההמוצע 

בכנסת( על בקריאה שניה ושלישית השפעתו הישירה של החוק )ככל ויאושר 

 .החברה ופעילותה

 דם ככל הנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום, על מנת להיערך מוק

 . , אם וככל שיתממשוהאפשר, למכלול השינויים הצפויים

. התממשות ערך המידע המובא לעיל, הינו מידע הצופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות

שינויים המידע אינה וודאית, ואינה בשליטת החברה. בשלב זה, אין כל ודאות בהתייחס ל

י התממשות איזה מההנחות שצוינו . לפיכך, א, אם תתקבלהסדרת הלוואות הצעת חוקשל 

 הצעת חוקלעיל עשויים לשנות מהותית את הערכות החברה ביחס להשפעות האפשריות של 

 על היקפי הפעילות והכנסות החברה. הסדרת הלוואות

הנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתחויות בתחום, על מנת להיערך מוקדם ככל האפשר,  

 למכלול השינויים הצפויים. 

 לחוק הבנקאות התיקון  19.9

נכנס לתוקפו התיקון לחוק הבנקאות, המאפשר לתאגיד שאינו תאגיד  2015בדצמבר  1ביום 

א לחוק ניירות ערך( החייבות בתשקיף 35בנקאי להנפיק תעודות התחייבות )כהגדרתן בסעיף 

 לחוק ניירות ערך ולעסוק במתן אשראי כאחת, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים: 15לפי סעיף 

רך הנקוב של תעודות ההתחייבות שהנפיק התאגיד לציבור לא יעלה על שני סך הע .א

מיליארד וחצי ש"ח )מבלי להביא בחשבון ערך נקוב של תעודות התחייבות שנפרעו 

 במלואן או באופן יחסי(;

הכנסתו השנתית בשנה שקדמה  –מקבל האשראי הוא יחיד או תאגיד, ואם הוא תאגיד  .ב

 מליון ש"ח או סכום אחר שקבע שר האוצר; 400על למועד מתן האשראי לא עלתה 

תעודות ההתחייבות מדורגות במועד ההנפקה על ידי חברת דרוג, כהגדרתה בחוק  .ג

 ומעלה; Baa3או  BBBבדירוג  2014-התשע"ו \להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי

ישום . ר1האשראי הניתן אינו אשראי למטרות דיור שפרעונו מובטח על ידי אחד מאלה:  .ד

. משכון 3. התחייבות לרישום משכנתא שבשלה נרשמה הערת אזהרה; 2משכנתא; 

 זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון.
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. 1האשראי הניתן אינו אשראי שפרעונו מובטח על ידי אחד מאלה על דירת מגורים:   .ה

. 3. התחייבות לרישום משכנתא שבשלה נרשמה הערת אזהרה; 2רישום משכנתא; 

 משכון זכויות לגבי מקרקעין, הרשום לפי חוק המשכון.

 הסכמים מהותיים .20

תיחום הפעילות  הסדרלעיל,  1.1.5-1.1.6ההקצאה כמפורט בסעיפים  הסכםלמעט נכון למועד הדוח, 

לעיל, אין החברה קשורה בהסכמים  17והסכמי המימון שתוארו בסעיף  לעיל 2.3כמפורט בסעיף 

  מהותיים נוספים כלשהם.

 ליכים משפטייםה .21

והחברה אינה צד מהותיים הליכים משפטיים כנגד החברה  לא מתנהלים נכון למועד פרסום דוח זה,

 למעט כמפורט להלן:מלבד הליכי גביית חובות, , להליכים משפטיים מהותיים כלשהם

לפרטים בדבר חקירת המשטרה ורשויות המס ראו  - חקירת משטרת ישראל ורשויות המס 21.1

 יל. לע 1.2סעיף 

לפרטים בדבר שומות מס שלא בהסכם שהתקבלו בחברה בחודש  –מס שלא בהסכם  שומות 21.2

דוחות ' לפרק ג'ב 10ביאור לעיל וכן  18סעיף )כולל( ראו  2014עד  2012בגין השנים  2016דצמבר 

 .זה לדוחהמצורף  'כספיים

 בקשר עם ניכיון שיקיםתביעה  21.3

, אשר הוגש על ידי צד שלישי שאינו הומצא לחברה כתב תביעה 2015ביולי  20ביום  21.3.1

לבית המשפט המחוזי בתל אביב, וזאת כנגד ארבעה  ("התובעת"קשור לחברה )

(, החברה ומר עדי צים "2הנתבע "( ומנהלה )"1הנתבע "נתבעים, ביניהם צד שלישי )

 (."כתב התביעה")

יותיו התביעה הוגש בטענה לנזקים כספיים שנגרמו לכאורה בגין הפרת התחייבוכתב  21.3.2

והתובעת, וזאת בידיעת  1בקשר עם חוזה בניה בו התקשרו הנתבע  1של הנתבע 

 . ש"חמיליון  6.64 -החברה והיא עומדת ע"ס של כ

התביעה להתקבל נמוכים כתב החברה, סיכויי יועציה המשפטיים של להערכת  21.3.3

 להידחות. ומסיכויי

תביעה, בין היתר,  1בע הגישה החברה כנגד התובעת והנת 2015ביולי  21בנוסף, ביום  21.3.4

מכוח עילות מדיני החוזים, דיני הנזיקין ודיני עשיית עושר ולא במשפט. התביעה 

 .ש"חמיליון  1.265עומדת ע"ס של 

, המקבל את התביעה וזאת 1החברה מחזיקה כיום בפסק דין שניתן כבר נגד הנתבע  21.3.5

ין כאמור לא הגיש כתב הגנה. החברה פועלת לביצוע פסק הד 1בהינתן שהנתבע 

 בלשכת ההוצאה לפועל המוסמכת לדבר.

וביחס לתובעת, היא הנתבעת כאן על ידי החברה, מעיון בכתב ההגנה מטעמה שכבר  21.3.6

יועציה המשפטיים של החברה מעריכים כי התביעה כוללת עילות הוגש לבית המשפט, 

כי סיכויי התביעה שהוגשה על ידי החברה, להתקבל, כולה או ו, תביעה מוצקות

 .קה, גבוהים מסיכוייה להידחותחל

 .(2015-01-077946)מס' אסמכתא:  2015ביולי  21 דיווח מיידי מיום ולפרטים רא
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 יעדים, אסטרטגיה עסקית וצפי להתפתחות בשנה הקרובה  .22

ולהרחיב  פעילותדוח, מעוניינת החברה להמשיך ולבסס את מעמדה בתחום ההנכון למועד פרסום 

פעלה ופועלת החברה לגיוס אשראי בנקאי וכן בודקת אפשרויות נוספות  את חוג לקוחותיה. לשם כך,

על מנת להרחיב את פעילותה וכן עומלת על גיוס לקוחות חדשים ואיכותיים. בד בבד עם כוונתה 

לגייס מקורות מימון נוספים, פועלת החברה להכשרת עובדים נוספים בעלי מומחיות וניסיון בתחום 

עם אישור הגדלת מסגרות האשראי את נפח הפעילות בה. החברה מעריכה כי פעילותה על מנת להגדיל 

יגדל משמעותית נפח פעילותה בתחום האשראי החוץ בנקאי במתן של החברה במערכת הבנקאית, 

 אשראים והמסחר בממסרים דחויים.
 

מבוסס יודגש כי המידע הכלול בסעיף זה לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, הצפי להתפתחות החברה 

על הערכות החברה ומנהליה ועל ניסיונה בתחום. התממשות מידע זה כפופה לסיכוני אי התממשות 

 שאינו ניתן להערכה מראש ואינו מצוי בשליטת החברה נכון למועד הדוח.

 גורמי סיכוןדיון ב .23

 להלן גורמי הסיכון העיקריים הקשורים לפעילותה של החברה: 

 סיכונים מאקרו כלכליים 23.1

 ותית במצב המשקהרעה מה 23.1.1

הרעה מהותית בתנאי המשק עלולה להשליך על יכולת הפירעון של הלקוח ו/או 

להגדיל משמעותית את שיעור פושטי הרגל של מושכי הממסרים. כפועל יוצא עלולה 

החברה להיפגע בשני אופניים עיקריים: להתקשרות בגביית חובות וכן בגיוס לקוחות 

מעה האטה בהיקף ביקוש הלוואות ו/או היקף חדשים שכן האטה בצמיחה במשק מש

 המסחר בממסרים דחויים. 

 סיכון ריבית 23.1.2

שגיאה!  לפרטים בדבר סיכון תנודות הריבית במשק על פעילות החברה ראו סעיף

 לעיל לפרק זה. מקור ההפניה לא נמצא.

 מצב ביטחוני, מדיני ופוליטי 23.1.3

דיני, הביטחוני והפוליטי בישראל קיימת השפעה ישירה על המצב הכלכלי למצב המ

והפעילות העסקית במשק, וכפועל יוצא מכך על פעילות החברה כפי שהוסבר בסעיף 

 עיל. מצב בטחוני מדיני ופוליטי קשה מביא לרוב לירידה בתוצאות הכלכליותל 23.1.1

של המשק, ואלו, לקשיי גביה הן מלקוחות החברה והן מהמושכים בה וכן לירידה 

בהיקף המסחר בממסרים הדחויים במשק ונטילת ההלוואות אשר משליך ישירות על 

 היקף פעילות החברה.

 סיכונים ענפיים 23.2

 תחרות 23.2.1

שוק האשראי החוץ בנקאי מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה בין מספר רב של שחקנים 

עיקרם פועל במרכז הארץ. כחלק מהאסטרטגיה של החברה בהתמודדות עם אשר 

הסביבה התחרותית, מבליטה החברה את יתרונותיה ברמת השירות, זמינות, תנאים 

 אטרקטיביים ומתן פתרון ייחודים ללקוחותיה. 
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 מוניטין 23.2.2

כפי שצוין, פעילות החברה מושתת על מוניטין רב השנים של מנהליה ועל המוניטין 

יצבר במרוצת השנים. פגיעה במוניטין החברה כמוסר פיננסי יציב ואמין אצל שי

לאור  הלקוחות או גופים רגולטורים עלולה להביא לפגיעה בתוצאות ורווחיות החברה.

, לעיל 1.2החקירה שמנהלות משטרת ישראל ורשויות המס כמפורט בסעיף 

והחליטה לשנות את  והשתלשלות האירועים בחברה בעקבותיה, הנהלת החברה שקלה

 .בינונית להשפעה גדולה מהשפעהגורם סיכון המוניטין  סיווג מידת ההשפעה של

 שינויי חקיקה ואימוץ מדיניות וכללים רלוונטיים לתחום פעילות החברה 23.2.3

בין אם מכוח חוק, לעיל,  19 שינוי הרגולציה החלה על פעולות החברה כמפורט בסעיף

תקנות או פסיקה, עשוי להגביל את פעילותה, להטיל דרישות משאבים ועלויות לא 

 מבוטלים על החברה ולפגוע בתוצאותיה. 

 סיכונים ייחודיים לחברה 23.3

 סיכון גביה 23.3.1

 יםהניתנ אשראיםבשל אופי תחום פעילות החברה קיים סיכון שלא תוכל לפרוע את ה

ויים אשר ניתנו לה לא יפרעו. קיים סיכון לאי יכולת ידה ו/או כי הממסרים הדח-על

גביה מצד החברה במקרה והחוב הפך חוב אבוד, ולחלופין, הוצאות גביה הפוגעות 

 ברווחיותה. 

יצוין, כי במקרה של חילול ו/או אי כיבודו של ממסר דחוי שהוסב לטובת החברה, 

וגם מהערבים  מסרגם מהלקוח וגם ממושך המ , בין היתר,יכולה החברה להיפרע

. עם זאת אין זה המצב במקרים בהם מסב הממסר הינו אישית החתומים בגב הממסר

מושך הממסר, כפי שקורה במצבים של ניכיון ממסרים עצמיים, אשר בהם יכולה 

ו/או מהערבים אישית לפירעון  להיפרע החברה ממושך הממסר בלבד שהינו הלקוח

 .הממסר, ככל וישנם

למושך  הן לפנות שטרית לחברה קיימת זכותמכח פקודת השטרות,  כי ,יצויןבנוסף 

אף אם מסיבה  , כמו גם לערב אישית לפרעון הממסר וזאתלמסב הממסר הןהממסר ו

כזה או אחר בעסקת היסוד אשר נערכה בינו לבין  כלשהי טוען מושך הממסר לסכסוך

עלנה על ידי הלכה פסוקה היא, כי טענות אשר תו ,עסקת היסוד"(מסב הממסר )"

מושך השטר ביחס לעסקת היסוד, אינן יפות כלפי צד ג', היא החברה האוחזת כשורה 

 בשטר, בתום לב ובתמורה בעד ערך.

לעיל,  1.2שראל ורשויות המס כמפורט בסעיף החקירה שמנהלות משטרת י לאור

והשתלשלות האירועים בחברה בעקבותיה, הנהלת החברה שקלה והחליטה לשנות את 

 .מהשפעה בינונית להשפעה גדולה גורם סיכון זהג מידת ההשפעה של סיוו

 מפתח באנשי תלות 23.3.2

בעל  ,לעיל 1.1.5-1.1.6בסעיפים זה, וכחלק מעסקת ההקצאה כמפורט דוח נכון למועד 

מיליוני  146 -כסך של בהעמיד וסייע בקבלת אשראי, נכון למועד דוח זה, השליטה 

תמכת על ניסיונו העשיר, היכרותו עם לקוחות ש"ח לטובת פעילות החברה. החברה מס

עדי צים, בתחום האשראי החוץ  מרהחברה הקיימים, העתידיים ומומחיותו של 
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צים אשר מהווה דמות מפתח עדי מר בהבנקאי. לאור האמור לחברה קיימת תלות 

 בחברה ובניהול עסקיה.

 ידי מוסד פיננסי -תלות בגיבוי פיננסי המוענק לחברה על 23.3.3

לעיל הינו תלוי  17ועד זה, המימון הפיננסי מתאגיד בנקאי כמפורט בסעיף נכון למ

כן, -בהיקף הבטוחות והערבות האישית אותה העמיד בעל השליטה לטובת החברה. על

ידי בעל השליטה עלול להשפיע על היקף -ירידה בהיקף הבטוחות המועמדת לבנק על

 אשראי הבנקאי שיועמד לחברה מעת לעת.ה

  סיכוני נזילות ומקורות מימון 23.3.4

לחברה תלות מסוימת בהלוואות מתאגיד בנקאי יחיד. כל קושי של החברה בהשגת 

מקורות מימון יפגעו בהיקף פעילותה, הן מבחינת זמינות השירות ללקוחותיה והן 

 היא נוטלת.  מבחינת גובה הריבית אותה היא משלמת בגין ההלוואה אותה

 טיבם והשפעתם על עסקי החברה פי-עללהלן דירוג גורמי הסיכון, בהתאם להערכת החברה,  23.4
 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה בכללותה 

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה 

 סיכוני מאקרו 

הרעה מהותית 
 במצב השוק

 V  

  V  סיכון ריבית

מדיני מצב ביטחוני, 
 ופוליטי

V   

 סיכונים ענפיים 

 V   תחרות

   V מוניטין

שינויי חקיקה 
ואימוץ מדיניות 
וכללים רלוונטיים 
לתחום פעילות 

 החברה

V   

 סיכונים ייחודים לחברה 

   V סיכון גביה

   V תלות באנשי מפתח

תלות בגיבוי 
הפיננסי המוענק 

ידי בעלי -לחברה על
 המניות

V   

ילות סיכוני נז
 ומקורות מימון

 V  
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 אס.אר. אקורד בע"מ

 
 ב' פרק
 

 6201בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום 
 

, הדירקטוריון מתכבד 1970-(, התש"לבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים

"( לשנה החברהדוח הדירקטוריון של אס.אר. אקורד בע"מ )"בזאת להגיש לבעלי המניות את 

ה, תהיה להם ב' ז פרקמונחים שאינם מוגדרים ב "(.שנת הדוח)" 2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

הדוחות  "(.א' פרקהכלול בדוח תקופתי זה )" 'תיאור עסקי התאגיד' - א' פרקבהמשמעות שהוגדרה 

"( הדוחות הכספייםג' לדוח זה )" פרקכהמצורפים  2016בדצמבר  31 רה ליוםהכספיים של החב

 .(IFRS)ערוכים על פי כללי הדיווח הבינלאומיים 

 מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו .א

 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .1

 כללי .1.1

 בורסאי שלד הייתה החברה"( מועד תחילת הפעילות)" 2014בנובמבר  23עד ליום 

בנובמבר  23ביום  הנוכחית החברה החלה את פעילותהכל פעילות עסקית.  וללא

 בפני שהוצגו, עת התקבלה ההחלטה בדירקטוריון החברה לאחר 2014

 מספר חלופות שונות לפעילות עסקית מוצעת.  הדירקטוריון

 העסקית וסביבתו התאגיד של תמציתי תיאור .1.2

 לדוח המצורף ',א פרקל 1 סעיף ראו והתפתחותה החברה פעילות תיאור לתמצית

 .זה

 התאגיד של העיקרית פעילותו

בשוק  - אחד פעילותלמועד פרסום הדוח התקופתי, החברה עוסקת בתחום  נכון

מסחר  ,מסחר בממסרים דחויים באמצעות בעיקר ,בנקאיהחוץ האשראי 

 "(.תחום הפעילות)" בממסרים דחויים של צדדי ג' ו/או ממסרים עצמאיים

 המצורף, א' פרקל 2סעיף  ונוספים בדבר תחום הפעילות של החברה רא לפרטים

 .זה לדוח

 ולאחריה שנת הדוחמהותיים במהלך  אירועים .2

 החקירהולאחריה, לרבות בדבר  שנת הדוחבדבר אירועים מהותיים במהלך  לפרטים

לפרק א', המצורף  1.2המתנהלת נגד החברה ובעל השליטה בה, מר עדי צים, ראו סעיף 

 ."(החקירה)" לדוח זה

 

 

 



 3 - ב

 

 

 כספי מצב .3

 31 ליוםעל המצב הכספי של החברה הכספיים מתוך הדוחות  עיקרייםנתונים  להלן

 :(במיליוני ש"ח) שנת הדוחב מהותיים לשינויים והסברים 2016 בדצמבר

 

  בדצמבר 31 ליום 
2016 2015 

   

     
 4.0  5.0  מזומנים ושווי מזומנים 

 10.0  5.0  מזומנים מוגבלים בשימוש

 237.3  220.8  אשראי ללקוחות, נטו 

 0.1  0.1  חייבים ויתרות חובה 

  230.9  251.4 
     

 0.1  5.4  נטו לזמן ארוך ,ללקוחותאשראי 

 0.1  0.1  רכוש קבוע
     

  5.5  0.2 
  

 

 
 

     

 251.6  236.4  הכל נכסים  סך

     

     

 108.2  77.0  אשראי מתאגידים בנקאיים

 72.9  69.0  הלוואת בעלים

 3.7  2.6  התחייבויות שוטפות אחרות
 

 148.6  184.8 

     

     

 66.8  87.8  הון סך הכל 
     

     
 251.6  236.4  סך הכל התחייבויות והון

     

 

 בהשוואה"ח ש מיליון 230.9 -של כ בסך 2016בדצמבר  31הרכוש השוטף הסתכם ביום 

, ללקוחות אשראי מיתרת עיקרמורכב בו, 2015מיליון ש"ח בתום שנת  251.4 -סך של כל

 .מיליון ש"ח 220.8 -בסך של כ החברה של נטו

 מקדמותנטו מהווה את יתרת הלקוחות וההמחאות לגביה בקיזוז  ,הלקוחות יתרת

)דמי ניכיון צבורים בגין עסקאות בממסרים דחויים אשר טרם נפרעו ושטרם  מלקוחות

 לדוחות 6 ביאורגם  ו( ובניכוי הפרשה לחובות מסופקים. ראשנת הדוחהוכרו כהכנסה ב

 הכספיים. 

 החברהביתרת האשראי ללקוחות, נטו של  קיטוןמה בעיקרברכוש השוטף נובע  הקיטון

. החקירה לאור ,טנת מסגרות האשראי של החברה בבנקיםמהק כתוצאהבעיקר  שנבע
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 5.0 -יתרת הרכוש השוטף כוללת גם פיקדון בסך של כבנוסף, וכתוצאה מהחקירה, 

ישראל מבלי שניתן לעשות המופקד בחשבון בנק של החברה לטובת מדינת מיליון ש"ח 

 .בפיקדון כל שימוש

 77.0 -כ של לסך הסתכמה 2016 בדצמבר 31 ליום בנקאיים מתאגידים שראיהא יתרת

מזרחי טפחות  ומבנק"( ''לבל''מ )"בע לישראל לאומי בנקמ הלוואות לעניין"ח. ש מיליון

בערבות אישית של בעל השליטה בחברה מר עדי צים, ראו  המובטחות "(מזרחי)"בע"מ 

 דוחות הכספיים.ל 7ר ביאו

, א' פרקל 17.5סעיף  ושל בעל השליטה להעמדת אשראי לחברה רא התחייבותלעניין 

הסתכמה לסך  2016בדצמבר  31. יתרת הלוואת הבעלים כאמור ליום המצורף לדוח זה

הכספיים. יתרת הלוואת הבעלים  לדוחות 8 ביאורגם  וש"ח. רא מיליון 69.0 -של כ

 ש''ח. מיליון 68.4 -בסמוך למועד הדוח הסתכמה בכ

 66.8 -של כמיליון ש"ח, לעומת סך  87.8 -הסתכם בכ 2016בדצמבר  31 ליום החברה הון

 -בסך של כ שנת הדוחב מהרווחנובע  הוןב הגידול. 2015בדצמבר  31ביום ש"ח מיליון 

 מיליון 0.5 -כ של בסך שנת הדוחב מניות של פרטית הקצאה בתוספת"ח שמיליון  32.7

 מיליון 0.9 -כ של בסך שנת הדוחב שליטה בעל עם מעסקאות הון קרן ובתוספת"ח ש

 .שנת הדוח''ח ששולם בש מיליון 13.1 -בסך של כ דיבידנד בניכויו"ח ש

 תוצאות הפעילות של החברה  .4

 ש"ח(:  ליוניימתוך הדוחות הכספיים )במ תוצאות הפעילות של החברהתמצית  להלן

 

 2014שנת   2015שנת    )*( 2016שנת    

    
 0.5 )**( 49.0 55.8 הכנסות מימון

 0.5 49.0 55.8 סך הכל הכנסות

    
 -   (4.4)   (7.9)   הוצאות מימון ועלות ההכנסות

 0.5 44.6 47.9 הכנסות מימון, נטו הכל סך
    

 (0.5)  (6.2) (8.8) מסופקיםאבודים והוצאות חובות 

 (2.7) ( )**(4.0) (6.4)  הוצאות הנהלה וכלליות

 (3.2) (10.2) (15.2) הוצאות ך הכלס

    

    
 (2.7) 34.4 32.7 לשנה נקי)הפסד(  רווח

    

פרטים ' - ד'א' בפרק  10תקנה  והפעילות לפי רבעונים, ראבאשר למידע על תוצאות   )*(

 , המצורף לדוח זה.על התאגיד' נוספים

 סווג מחדש. )**(

לעניין מספרי  .מיליון ש"ח 32.7 -בסך של כ נקי ברווח שנת הדוחסיימה את  החברה

בסוף חודש  הפעילותבתחום , יצוין כי החברה החלה את פעילותה 2014לשנת וואה ההש

 .2014נובמבר 
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 55.8 -הדוח בסך של כ שנתבהסתכמו המימון של החברה מתחום פעילותה  הכנסות

 .13.7% -גידול של כ – 2015ליון ש"ח בשנת ימ 49.0 -ש"ח לעומת סך של כמיליון 

 מיליון 7.9 -בסך של כ שנת הדוחשל החברה הסתכמו ב ועלות ההכנסות המימון הוצאות

. הוצאות המימון ועלות ההכנסות 2015ליון ש"ח בשנת ימ 4.4 -לעומת סך של כש"ח 

 ,בנקאיים מתאגידים אשראי עם בקשר החברה של המימון עלויות את בעיקר מהווים

הגידול בהוצאות המימון ועלות ההכנסות  .והוצאות גביית חובות הבעלים הלוואות

מתאגידים בגין הלוואות לזמן קצר נובע בעיקר מגידול בהוצאות מימון  2016בשנת 

ליה בריביות ששולמו לאותם מיליון ש"ח, אשר נבע בעיקר עקב ע 1.5 -בנקאיים בסך של כ

החקירה, וכן מגידול בהוצאות גביית חובות בסך של  מיד לאחר פרוץתאגידים בנקאיים 

, מסווגת החברה את 2016החל מהרבעון הראשון של שנת לציין כי מיליון ש"ח.  1.2 -כ

ההוצאות בגין גביית חובות מלקוחות במסגרת סעיף הוצאות מימון ועלות ההכנסות, 

ל מנת לשקף נכונה את מהות פעילותה. מספרי ההשוואה סווגו מחדש לשם ע וזאת

, סווג מחדש מהוצאות הנהלה 2015שנת  בגין''ח, שמיליון  0.4 -כעקביות, כך שסכום של 

על תוצאות  הכל השפע יתהוכלליות להוצאות מימון ועלות ההכנסות. לסיווג זה לא הי

 לות.יהפע

 -כ של בסך והסתכמ שנת הדוחב מסופקים לחובות ההפרשההוצאות חובות אבודים ו

. הוצאות חובות אבודים 2015מיליון ש"ח בשנת  6.2 -לעומת סך של כ"ח ש מיליון 8.8

וכן  שנת הדוחחובות אבודים שנרשמו בל יםמתייחס מסופקים לחובות ההפרשהו

 31יום בהתאמה ליתרת האשראי ללקוחות, נטו  מסופקים חובותהפרשה ללהתאמת ה

מיליון ש"ח. לעניין מדיניות ההפרשה לחובות מסופקים  226.2 -של כ בסך 2016צמבר בד

  .לדוחות הכספיים ב3ביאור  ורא

סך של מיליון ש"ח לעומת  6.4 -כסך של ב שנת הדוחהנהלה וכלליות הסתכמו ב הוצאות

 גידול בהיקףמהנובע הנהלה וכלליות  הוצאותב הגידול. 2015בשנת מיליון ש"ח  4.0 -כ

בשינוי בתמהיל צוות העובדים וגידול בהוצאות  בעיקרהתבטא ו החברה פעילות

 .ומשרדיות , שכ"דמשפטיות

 34.4 -מיליון ש"ח לעומת סך של כ 32.7 -הסתכם בסך של כ בשנת הדוחהנקי  הרווח

 .2015בשנת מיליון ש"ח 

 עד 2012 השנים בגיןושומות מס שלא בהסכם בקשר עם מיסים על ההכנסה  לפרטים

 10ביאור לפרק א' ו 18סעיף  ורא, 2016שהתקבלו בחברה בחודש דצמבר )כולל(  2014

 . , המצורפים לדוח זהלדוחות הכספיים

 מימון ומקורות נזילות .5

 -יתרת המזומנים ושווי מזומנים של החברה הינה בסך של כ ,2016 בדצמבר 31 ליוםנכון 

 ש"ח.  מיליון 5.0

 שוטפת מפעילות מזומנים תזרים .5.1

 מיליון 44.0 -לסך של כ מוהסתכ הדוח שנתבמפעילות שוטפת  שנבעונטו  מזומנים

שנבעו מפעילות שוטפת בשנת הדוח מיוחסים בעיקר לקיטון  המזומנים "ח.ש

מיליון ש"ח ולרווח בשנת הדוח  11.2 -ביתרת האשראי ללקוחות, נטו בסך של כ
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  ."חש מיליון 32.7 -בסך של כ

 מזומנים מפעילות השקעה תזרים .5.2

 מיליון 5.0 -כ של בסך הסתכמו הדוח בשנת השקעה מפעילות שנבעו נטומזומנים 

בסכום  לירידה מיוחסיםהדוח  בשנתהשקעה  מפעילות שנבעו המזומנים"ח. ש

 6א1 ביאוריםב"ח, כאמור ש מיליון 5.0 -בסך של כ בשימוש המוגבליםהמזומנים 

 .זה לדוח המצורפים, הכספיים לדוחותב 7 -ו

 מזומנים מפעילות מימון תזרים .5.3

 47.9 -בסך של כ מוהסתכ שנת הדוחפעילות מימון בל שימשוש נטומזומנים 

בעיקר  מיוחסיםהדוח  בשנתמימון  לפעילות ששימשו המזומנים .ש"ח מיליון

מיליון ש"ח,  31.1 -אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים בסך של כ לפרעון

 .מיליון ש''ח 13.1 -ששולם בסך של כ לדיבידנדו

 םואשראי בעלים הלוואות, עצמי הון באמצעותממומנת  החברה פעילות

כולל של  סךל הסתכמו אשרבעל השליטה,  בערבות יםהמגוב יםבנקאי יםמתאגיד

 . 2016 בדצמבר 31 ליוםש"ח  מיליון 233.9 -כ

 ל"להאשראי מבלפרטים אודות מסגרות אשראי מבנקים, בין היתר, מסגרות  .5.4

 .זהלפרק א', המצורף לדוח  17סעיף ראו  ,מזרחימו

  :בעלים הלוואת .5.5

 

 העמדת מועד המלווה
 האשראי

 מועד
 פירעון

 קרן יתרת
 ליום הלוואות

631.12.201 

 "ח(ש)באלפי 

 קרן יתרת
 הלוואות

 בסמוך
 למועד

 פרסום
 הדוח

)באלפי 
 "ח(ש

 נוספים תנאים שנתית ריבית

 צים עדי
 אחזקות

 "מבע

 חברה
 בשליטתו

 מר של
 צים עדי
 בעל

 השליטה
 בחברה

 -מ החל
31.12.2014 

 

 הלוואות
 לזמן
 .קצר

 

+  פריים עד 68,400 010,69
2.5%. 

ליום  נכון
31.12.2016 

 למועד ובסמוך
 הריבית הדוח
+  פריים הינה

2.05% 
)בהתאמה 

 לריבית
 המשולמת

 יםלתאגיד
 (םהבנקאי

 2014 במאי 20 ביום שנחתם המניות הקצאת להסכם בהתאם
, לחברה להעמיד השליטה בעל התחייב(, השונים תיקוניו על)

 יום 90-מ יאוחר לא בשליטתו חברות באמצעות או/ו בעצמו
 לכך לגרום או/ו אשראי או/ו הלוואה, הפעילות תחילת ממועד

 בין, אשראי מסגרת לרבות, לחברה אשראי יעמיד שלישי שצד
ו/או כל תנאי אחר שבעקבותיו יועמד  בטוחה העמדת ידי על אם

 17 -אשראי ו/או מסגרת אשראי כאמור, בסך שיהיה שווה ל
"(. המימון לשלב הראשון מימון השלב הראשוןמיליון ש"ח )"

לשנה ובאופן שמימון  2%יהיה בריבית שלא תעלה על פריים + 
. בנוסף, התחייב 2016בדצמבר  31כאמור לא ייפרע לפני יום 

להעמיד בעצמו ו/או באמצעות חברות בשליטתו  השליטהבעל 
או לגרום לכך שצד שלישי יעמיד, מעבר למימון השלב הראשון 

יום ממועד תחילת  150מיליון ש"ח בתוך  50סך נוסף של 
הפעילות. בנוסף לאמור לעיל, בעל השליטה )בעצמו ו/או 

באמצעות חברות בשליטתו( יהיה רשאי, בכפוף לשיקול דעתו 
החלטת החברה כי דרוש לה מימון, להעמיד הלוואה הבלעדי ול

ו/או אשראי ו/או יגרום לכך שגוף שלישי יעמיד אשראי כמפורט 
מיליון ש"ח בריבית שלא תעלה על פריים  150להלן, בסך של עד 

 לשנה.  %2.5+
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   שוק סיכוני .ב

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .6

 בחברה שוק סיכוני ניהול על האחראי .6.1

, ניר (אודי) יהודה החברה מר "למנכהינו  חברהעל ניהול סיכוני שוק בהאחראי 

לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של  .2014ביולי  15 אשר מונה לתפקיד זה ביום

 מר אודות לפרטים; ( 2014-01-113934אסמכתא: ) 2014 ביולי 15החברה מיום 

 המצורף, 'התאגיד על נוספיםפרטים ' -' ד בפרקא 26 תקנה ראו ניר (אודייהודה )

  .זה לדוח

 סיכוני השוק  תיאור .6.2

 סיכוןהשוק אליהם חשופה החברה במהלך העסקים הרגיל שלה הינם  סיכוני

 עם)בקשר  ריבית סיכון(, לחברה שנמסרו דחויים ממסרים עם בקשר) אשראי

 בהעמדת)תלות  נזילות וסיכון( מבנקים אשראי ומסגרות קצר לזמן הלוואות

 :להלן כמפורט והכל, (אשראי

 לא החברה שלקוחות מהסיכון נובע האשראי סיכון - אשראי סיכון .6.2.1

על ידי  שניתנודחויים  וממסריםכלפיה במידה  בהתחייבויותיהם יעמדו

 .במועדםאו  במלואם יפרעוהלקוחות לא 

אשר צמודה  יםבנקאי יםת אשראי מתאגידולחברה מסגר - ריבית סיכון .6.2.2

 לדוח המצורף, א' לפרק 17 -ו 6גם סעיפים  ולשינוי בריבית הפריים. רא

 .זה

 םימתאגידומבעל השליטה  בהלוואות תלחברה תלו - נזילות סיכון .6.2.3

 "להנ יםהבנקאי יםתאגידל המועמדות הבטוחות בהיקף וכן ,יםבנקאי

 על ידי בעל השליטה.

וביאור  'א פרקל 23 ףסעי ראה החברה של הסיכונים תיאור אודות נוספים לפרטים

 ., המצורפים לדוח זהלדוחות הכספיים 17

 החברה בניהול סיכוני שוק  מדיניות .6.3

על מנת להקטין סיכון זה פועלת החברה לתמחור  – אשראי סיכון .6.3.1

סיכונים יעיל על ידי בחינה וסינון לקוחות. כמו כן, לחברה אפשרות 

לפעול בדיעבד, על ידי נקיטת צעדים משפטיים ו/או אמצעי גבייה 

החברה מבצעת בדיקות ללקוחותיה טרם העומדים לרשותה. 

לחברה  .פיננסיההתקשרות ובדיקות לגבי מושכי השיקים ומצבם ה

מנגנוני בקרה המשולבים בהליך קליטת לקוחותיה הבוחנים את 

כן החברה -כמו .הפרמטרים הנחוצים לה בקשר עם מזעור סיכונים

לאחר בדיקות אלו מעריכה החברה  .פועלת לקבלת בטחונות מלקוחותיה

את הסיכון הפיננסי המבוסס בעיקר על הלקוח ומושך השיק ונקבע מחיר 

 ם. לעסקה בהתא
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כמו כן החברה שומרת על פיזור תיק האשראי, יתרת המושך הגדול 

 מסך תיק הממסרים ברוטו. 2.4% -ביותר עומדת על כ

 3האשראי שניתן ללקוחות החברה הינו לתקופות קצרות ובדרך כלל עד 

 חודשים.

ות במשק בכלל ואחר התפתחות חויהנהלת החברה עוקבת אחר ההתפת

על פי נתונים מהשטח ובהתאם לכך  כלכלית של לקוחות ומושכים

ראה גם מנהלת את הסיכונים ומנתבת את מתן האשראי ללקוחות. 

 .זה לדוח המצורף, א' לפרק 23.3.1 -ו 7 סעיפים

החברה נוטלת הלוואות לטווח קצר מתאגידים בנקאיים  – ריבית סיכון .6.3.2

וכן נוטלת הלוואה מבעל השליטה בהתאם לשיקול דעת ההנהלה. מאחר 

וההלוואות נלקחות לפרקי זמן קצרים, להערכת החברה חשיפה זו אינה 

מהותית לה. בנוסף חשיפה זו יכולה לגרום להקטנת הרווח המימוני 

להפסד באף אחת מעסקאות  הגולמי מעסקה אך לא סביר שתגרום

 העשויות להיות חשופות לחוסר התאמה זה בשיעורי הריבית. 

האשראי שניתן ללקוחות החברה הינו כאמור, לתקופות קצרות ובדרך 

חודשים ולכן החברה מספיקה להגיב לשינויים בריבית כאמור,  3כלל עד 

על ידי עדכון העמלה שנקבעת בהתאם. לאור האמור להערכת הנהלת 

 החברה, חשיפת החברה לשינויי ריבית הינה קטנה יחסית.

 תקטןאם  .תאגידים בנקאייםי נשחברה פועלת עם  – נזילות סיכון .6.3.3

אשראי הגדיל מסגרת נסות למסגרת האשראי בבנק אחד יכולה החברה ל

 אחר.הבבנק 

ידי בחינת תזרים המזומנים שלה -החברה מנהלת את סיכון הנזילות על

הן לגבי פירעון התחייבויותיה לבנקים השונים ולבעל  ,על בסיס יומי

רעונות ממסרים דחויים בגין עסקאות שבוצעו והגיע יהשליטה והן לגבי פ

רעונם. בנוסף, החברה מנהלת את סיכון הנזילות על ידי פיקוח ימועד פ

מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת מאפייני 

 בויות פיננסיים.הבשלה של נכסים והתחיי

 על מדיניות ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה  הפיקוח .6.4

, הדירקטוריון בפני מפרט בחברה שוק סיכוני ניהול על האחראי, החברה"ל מנכ

 . החברה חשופה אליהם השוק סיכוני את, לרבעון אחת לפחות

 החברה השלימה את בחינת היישום מחדש של התקנות בדבר הערכת אפקטיביות 

(, בהתאם לתחום פעילותה "ISOX"הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי )

נקבעה תוכנית היערכות לפרויקט, ויישומה בפועל ע''י המבקר הפנימי של  הנוכחי.

 .2017שתושלם במהלך שנת כוונה  תוךהחברה, 
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  ממשל תאגידי היבטי .ג

 תרומות .7

החברה לא תרמה  שנת הדוחמדיניות בקשר למתן תרומות, ובמהלך  קבעה לאהחברה 

 .כלשהן תרומות

 בלתי תלויים דירקטורים .8

החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת 

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט 219מונח זה בסעיף 

 ת חשבונאית ופיננסיתחיומבעלי מו דירקטורים .9

ת חשבונאית ופיננסית על פי קביעת החברה חיוהמזערי של דירקטורים בעלי מומהמספר 

 הינו שניים. 

חשבונאית ופיננסית.  מומחיותבעלי  חברים שלושהכיום בדירקטוריון החברה מכהנים 

לפירוט בדבר זהותם ובדבר הכישורים, ההשכלה, הניסיון והידע שבהסתמך עליהם 

, 'ד בפרק 26ראה תקנה  -נאית ופיננסית שבורואה בהם החברה כבעלי מומחיות ח

 .זה לדוח המצורף

 מנהלית אכיפה תכנית .10

 של פנימית אכיפה תכנית לאשר החברה דירקטוריון החליט 2015 באוגוסט 31 ביום

מסמך ב הקבועים לעקרונות בהתאם, "(התכנית)" ממנה הנובעים והנהלים החברה

ידי -בתחום ניירות הערך" שפורסם על"קריטריונים להכרה בתכנית אכיפה פנימית 

 רשות ניירות ערך.

לאתר ולוודא ציות ועמידת החברה, חברי הדירקטוריון שלה,  הינה התוכנית מטרת

נושאי המשרה בה, מנהליה ועובדיה בהוראות הדין המחייבים אותה, מתוקף היותה 

ירות ערך חברה ציבורית, ובמיוחד בקשר עם החובות החלות על החברה על פי חוק ני

 והתקנות שהותקנו מכוחו. 

התכנית קובעת נהלים שמטרתם, בין היתר, להסדיר נושאים מרכזיים כגון: אופן 

פרסומם של דיווחים מיידיים, איתור, אישור ודיווח עסקאות עם בעל השליטה ונושאי 

משרה, איסור שימוש במידע פנים, ניהול ושמירת מידע וכן קביעת כללי פעילות 

ליצור בקרות, דרכי טיפול, הפקת לקחים לצד תהליכי עבודה שמטרתם  והתנהגות

לתהליכים מרכזיים בנושאים המוסדרים במסגרת התכנית, תוך  ציות נורמות הטמעתו

 .המנהלית האכיפה אמצעילו להליך ועובדיה מנהליה, חברהה חשיפת צמצום

 בדבר ולעובדים למנהלים הדרכות זאת ובכלל, התוכנית להטמעת פעולות ערכה החברה

 .עקרונותיה והסברת התוכנית של קיומה

 האכיפה על הממונה ,2017במרץ  30מיום  החברה דירקטוריון להחלטת בהתאם

 .החברההכספים של "ל מנכס, גיל הוכבוים מר הינו בחברה המנהלית
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  גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .11

 שפירא דניאל מר - החברה של פנימי מבקר

 2014באוגוסט  28מיום  דניאל שפירא מכהן כמבקר הפנימי של החברהרו"ח  1הפנימי המבקר פרטי

 לחברה. ISOXמשמש גם כיועץ לענייני  מיבקר הפנימה"(. הפנימי המבקר)"

 24בעל משרד רו"ח המתמחה בביקורת פנים. למשרד ניסיון של המבקר הפנימי הינו 

והוא מתמחה במגוון רחב של תחומי  שנים בביצוע ביקורת פנים בחברות ציבוריות,

 פעילות.

)ב( לחוק החברות, 146המבקר הפנימי עומד בהוראות סעיף למיטב ידיעת החברה, 

"חוק ) 1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8, ובהוראות סעיף 1999-התשנ"ט

 (. הביקורת הפנימית"

האם המבקר הפנימי 

הוא עובד החברה או 

אדם המעניק שירותי 

ביקורת פנים מטעם 

 גורם חיצוני לתאגיד

. אלא מעניק לה שירותי ביקורת פנים חיצוניים המבקר הפנימי אינו עובד החברה

בהתאם למינוי אישי, כגורם חיצוני,  ביקורת פנים שירותיהמבקר הפנימי מעניק 

 (. "משרד רו"ח המבקר הפנימי")" דניאל שפירא, רואה חשבון" באמצעות משרדו

ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של התאגיד או של למיטב 

גוף הקשור אליו. אין למבקר הפנימי קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם התאגיד 

  המבוקר או גוף הקשור אליו.

אופן מינוי המבקר 

 הפנימי

 באוגוסט 28ביום  ידי דירקטוריון החברה בישיבתו-המבקר הפנימי אושר עלמינוי 

"ח רו משרד שלהעמוקה ו מינוי נעשה, בין היתר, בהסתמך על היכרות. ה2014

וכן בהתחשב בסוג החברה,  יםהרב בעריכת ביקורת פנ ווניסיונ הפנימי המבקר

 .גודלה, היקף פעילותה, ומורכבות פעילותה

זהות הממונה הארגוני 

 על המבקר הפנימי

 יו"ר הדירקטוריון.  הינו הממונה הארגוני על המבקר הפנימי 

ידי המבקר הפנימי לועדת -תכנית הביקורת השנתית והרב שנתית מוגשת על תכנית עבודה

-מאושרת על הפנימימבקר ה פועלפיה -התוכנית השנתית עלהביקורת של החברה. 

ועדת הביקורת  ידי ועדת הביקורת בעקבות המלצותיו והנחיותיו של המבקר הפנימי.

תוך התייעצות עם הנהלת החברה, ולאחר מכן מחליטה על בוחנת את הנושאים 

אישור התכנית )בשינויים או ללא שינויים(, כאשר השיקולים שמנחים את ועדת 

הביקורת הינם, בין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה נבחנו 

 הנושאים בשנים קודמות וכן המלצותיו של המבקר הפנימי.

וועדת הביקורת האפשרות להרחיב את היקף התוכנית וזאת  הת החברבידי הנהל

בהתאם לפניות המבקר הפנימי, הנחיות ועדת הביקורת ו/או דירקטוריון החברה. 

תכנית הביקורת מותירה למבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה. הביקורת 

 הפנימית מבוצעת באופן שוטף בהתאם לתוכנית הביקורת והשינויים המתחייבים.

מגיש המבקר הפנימי לועדת הביקורת ולדירקטוריון הצעה לתכנית עבודה די שנה מ

או נושאים אחרים אשר לדעתו  מספר נושאים מתוך רשימה זושנתית, הכוללת 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה דנים ומאשרים את תכנית . טעונים בדיקה

נושאים אלה ו ידי המבקר הפנימי,-העבודה השנתית ואת הנושאים שיבדקו על

  בעבודתו השנתית. מימבקר הפניהידי -נבדקים על

                                                           
 2014באוגוסט  28 החברה מיוםלפרטים אודות מינוי מר דניאל שפירא למבקר הפנימי של החברה ראו דוח מיידי של  1

 (.2014-01-145767)אסמכתא מס': 
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 יםידו הנושא-על ו, נבדק2016במסגרת פעילותו של המבקר הפנימי של החברה בשנת 

בנוסף, ליווה  ., כולל ניגוד עניניםעסקאות עם צדדים קשורים ובעלי ענין: יםהבא

 המבקר הפנימי את דירקטוריון והנהלת החברה בתקופת החקירה.

מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת של המבקר הפנימי אינה תכנית העבודה 

תכנית הביקורת מתייחסת לכל התאגידים המוחזקים המהותיים של . לסטות ממנה

 ישראל בלבד.ב החברה

ת בידי הנהל .שעות עבודה 160 -בכ הסתכם 2016נימי בשנת המבקר הפ העסקתהיקף  היקף העסקה

 .בהתאם לנסיבות מימבקר הפניההאפשרות להרחבת היקף העסקה של  החברה

היקף העסקת המבקר הפנימי נקבע בכל שנה עם אישור תכנית העבודה, בין היתר 

 בשים לב להיקף תכנית העבודה לשנה הרלבנטית, למורכבות תכנית העבודה

 הנושאים הנבדקים באותה שנה. לרגישותו

בהתאם  המקובלים המקצועיים התקניםעל פי המבקר הפנימי עורך את הביקורת  עריכת הביקורת

-, המתפרסמים ומתעדכנים שוטף עלחוק הביקורת הפנימית)ב( ל4סעיף להוראות 

  .הבינלאומיתהמבקרים הפנימיים ידי לשכת 

לדעת הדירקטוריון, המבקר הפנימי עומד בדרישות שנקבעו בתקנים הנ"ל, וזאת 

ידי החברה, -בשים לב למקצועיותו של המבקר הפנימי, כישוריו, תקופת העסקתו על

היכרותו עם החברה, והאופן בו הוא עורך, מגיש ומציג לחברה את ממצאי הביקורות 

 ידו. -הנערכות על

ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות מידע של למבקר הפנימי  גישה למידע

לחוק  9, לרבות לנתונים כספיים, כאמור בסעיף והחברות המוחזקות החברה

 הביקורת הפנימית.

דין וחשבון המבקר 

 הפנימי

יושב ראש הנהלת החברה, לבכתב  מוגשיםהמבקר הפנימי על ממצאי  דין וחשבון

ועדת הביקורת ודירקטוריון  חבריה.ו הביקורת וליושב ראש ועדת הדירקטוריון

 .החברה דנו בממצאי המבקר הפנימי

 .החברה להנהלת הדוח את הפנימי המבקר הגיש 2016שלהי שנת ב

התקיים דיון בועדת הביקורת בממצאי המבקר הפנימי ביחס  2017במרץ  30ביום 

 .ונושאים שנבדקל

הערכת הדירקטוריון 

את פעילות המבקר 

 הפנימי

היקף אופי ורציפות  של החברה, כלל, דירקטוריון וועדת הביקורתהלהערכת 

ביחס לאופי פעילות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי, הינם סבירים 

  החברה ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.

הסתכם לסך של  2016שכרו של המבקר הפנימי בגין השירותים שניתנו על ידו בשנת  המבקר הפנימי שכר

דירקטוריון החברה בחן את שכר טרחתו של המבקר הפנימי, לרבות  ש"ח. אלפי 36 -כ

היקף ואופי תכנית  היקף ואופי תכנית העבודה וקבע, כי שכר הטרחה הינו סביר,

ות העניין ויש בהם כדי ליישם את העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים בנסיב

מטרות הביקורת הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים בחברה ונבדקו 

. למבקר הפנימי ניתן חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מאספקטים שונים

 9מערכות המידע של החברה, לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף 

ת וכי לאור היות השכר קבוע מראש ומחושב לפי שעת עבודה, לחוק הביקורת הפנימי

 אין באמור כדי ליצור תלות בחברה וכן אין כדי להשפיע על שיקול דעתו המקצועי. 
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  רואה חשבון מבקר .12

 המבקר החשבון רואה זהות 11.1

 שטיינמץ -משרד רואי החשבון  פירמת הינוהחשבון המבקר של החברה  רואה

 '.ושות עמינח

 המבקר שכר 11.2

 :2015 -ו 2016להלן פירוט שכר רואי החשבון של החברה בשנים 

 

 

 ידי-על המבקר בגין שירותי ביקורת מאושר החשבון הטרחת רוא שכר

הביקורת בדבר היקף  ועדת של המלצותיהקבלת  החברה, לאחר דירקטוריון

 החשבון הלרוא המשולם עבודתו ושכרו של רואה החשבון המבקר. השכר

פי תעריף לשעה, -"ל עלהמנכ לבין המבקר בין ומתן במשא ענקב המבקר

 עבודת להיקף פעילות בהתייחס וכן קודמות בשנים נהוג שהיה לשכר בהתייחס

 הדוח.  בשנת הצפויה הביקורת

להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות  בהתאם

)"תקנות אישור דוחות"( החברה, אשר הינה "תאגיד  2010-"עהכספיים(, תש

-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ג לתקנות5פי תקנה -קטן" על

, דוחות אישור לתקנותב 3בתנאים הקבועים בתקנה  עומדת, )"התקנות"( 1970

 שדוחותיה כך, הכספיים הדוחות לבחינת ועדה למנות שלא רשאית ולפיכך

 .בלבד הדירקטוריון ואישור לדיון יובאו הכספיים

 עומדתעדיין  החברה כי החברה דירקטוריון ואישר קבע 2017במרץ  30 ביום

 ללא וזאת הכספיים הדוחות את אישר ובהתאם בתקנות הקבועים בתנאים

 .הכספיים הדוחות לבחינת הועדה של כינוסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016 2015 

 אלפי ש"ח שעות אלפי ש"ח שעות

ושירותים ומס שירותי ביקורת 
 63 688 70 992 ומס לביקורתהקשורים 



 13 - ב

 

 של התאגיד ווח הפיננסייהדבקשר עם  גילוי הוראות ד.

 ים חשבונאיים קריטיים נאומד .12

 קריטייםבשיקולי דעת חשבונאיים  שימוש המצריכים או הנחשבים בדבר נושאים

 ז2יאור ראה ב –החברה ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  של בדוחות הכספיים

 .זה לדוח המצורפים ,לדוחות הכספיים

 מהותיים לאחר תאריך המאזן אירועים .13

 בדוחות 18 וביאור' א פרק ראו, המאזן תאריך לאחר מהותיים אירועים אודות לפרטים

 .זה לדוח המצורפים, הכספיים

 

 
 

   
 יהודה )אודי( ניר

 מנהל כללי
 יאיר פודים 

דירקטוריוןהיו"ר   
 
 

 2017 במרץ 30תאריך: 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 
 

 דוחות כספיים 

 2016בדצמבר  31ליום 
 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31דוחות כספיים מאוחדים ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכן העניינים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמוד 

  

  

 2 החשבון המבקר הרוא דוח

  

  

  הדוחות הכספיים:

  

 3 דוחות על המצב הכספי

  

  

 4 הפסד ואווח רה על דוחות

  

  

 5-6  דוחות על השינויים בהון

  

  

 7 דוחות על תזרימי המזומנים 

  

  

 8-30 ים לדוחות הכספיים ביאור

  

 



 

2ג

 

 

 

 

 

 

 
 החשבון המבקר לבעלי המניות של הדוח רוא

 אס.אר. אקורד בע"מ
 
 

 ,בדצמבר 31 מים( לי"החברה" – )להלןאס.אר. אקורד בע"מ של  פיםעל המצב הכספי המצור ותביקרנו את הדוח
שלה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה  בהון ותזרימי המזומנים , השינוייםאו הפסדעל הרווח  ותואת הדוח 2015 -ו 2016
 היא החברה. אחריותנו של וההנהלה באחריות הדירקטוריון הינם אלה כספיים . דוחות2016בדצמבר,  31יום הסתיימה ב בהן

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים וחותד על עהד לחוות
 
 

חשבון )דרך  רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו

 להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-. על1973-ג"רואה חשבון(, התשל של פעולתו
 ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת מהותית. ביקורת מוטעית הצגה הכספיים ין בדוחותביטחון שא של סבירה

 המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת שבדוחות הכספיים. ביקורת ובמידע בסכומים
 סבורים בכללותה. אנו הכספייםבדוחות  ההצגה נאותות וכן הערכת החברה הדירקטוריון וההנהלה של ידי על שנעשו

 .לחוות דעתנו נאות בסיס תמספק שביקורתנו
 
 

 המצב את הבחינות המהותיות, מכל נאות, באופן ל משקפים"הנ הכספיים , הדוחותוביקורתנ על לדעתנו, בהתבסס
לכל אחת ומנים שלה ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המז 2015 -ו 2016 ,בדצמבר 31 וםשל החברה לי הכספי

( והוראות IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ,2016בדצמבר,  31משלוש השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום 
 .2010-תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 

לדוחות הכספיים  (6)א1 אוריהנ"ל אנו מפנים את תשומת הלב לארועים המפורטים בב חוות דעתנומבלי לסייג את 
 ולהשפעתם האפשרית.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עמינח ושות'  -שטיינמץ            תל אביב,
 רואי חשבון                    2017 ,במרץ 30
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 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 דוחות על המצב הכספי

 

 
 בדצמבר 31ליום   
  2016 2015 
 אלפי ש"ח ביאור 

    נכסים

    

    נכסים שוטפים

 3,992 5,029 5 מזומנים ושווי מזומנים

 10,002 5,000 ב7/6א1 מזומנים מוגבלים בשימוש 

 237,332 220,804 6 נטו לקוחותאשראי 

 חייבים ויתרות חובה

 

115 51 

 251,377 230,948  סה"כ נכסים שוטפים

    

    נכסים לא שוטפים

 90 5,393 6  נטו לקוחותאשראי 

 119 69  רכוש קבוע

 209 5,462  סה''כ נכסים לא שוטפים 

    

 251,586 236,410  סה"כ נכסים

    

    התחייבויות והון

    

    התחייבויות שוטפות

 108,166 77,030 7 אשראי מתאגידים בנקאיים

 72,856 69,010 8 הלוואת בעלים 

 3,734 2,533 9  זכאים ויתרות זכות

    

 184,756 148,573  פותסה"כ התחייבויות שוט

    

    

 66,830 87,837 11 הון 
    
    

 251,586 236,410  סה"כ התחייבויות והון

    

 

 

 

   

 סמנכ"ל כספים - גיל הוכבוים מנהל כללי – יהודה )אודי( ניר יו"ר הדירקטוריון -ים דיאיר פו

 

 

 

 2017 במרץ 30הכספיים:  תאריך אישור הדוחות 

 

 

 

 

 

 

 יאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הב
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 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 הפסד וארווח על הדוחות 

 

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2016 2015 2014 
 אלפי ש"ח ביאור 

 

    

 414 49,025 55,753  הכנסות מימון 

     

 414 49,025 55,753   סה"כ הכנסות

     

 36 (*) (4,448) (7,902) 13 הכנסות מימון ועלות ההכנסות

     

 450 44,577 47,851  הכנסות מימון, נטו

     

 (473) (6,207) (8,816)  מסופקים  אבודים והוצאות חובות 

     

 (23) 38,370 39,035  מסופקיםאבודים והכנסות מימון, נטו בניכוי הוצאות חובות 

 

    

 (2,710) (*)( 3,939) (6,347) 14  הנהלה וכלליותאות הוצ

     

 (2,733) 34,431 32,688  נקי לשנה)הפסד( רווח 

     

 מניות החברה למניה רגילה אחת המיוחס לבעלינקי )הפסד( רווח 

 :)בש"ח(

 

   

 (0.71) 4.94 3.00 15 :למניה רווח )הפסד( בסיסי

 (0.71) 2.90 2.75  :מניהמדולל לרווח )הפסד( 

 

    

 

 

 5א1אור יב ראוסווג מחדש  (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 דוחות על השינויים בהון

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות וקרנות 
אות קרן מעסק

 סך הכל יתרת הפסד עם בעל שליטה 

 אלפי ש"ח 

      

 66,830 (197,139) 628 230,200 33,141  2016בינואר  1יתרה ליום 

      

 32,688 32,688 - - - שנהלנקי  רווח

      

 32,688 32,688 - - - שנהכולל לרווח סך הכל 

      

 489 - - 489 - (ה11ביאור  ראוהקצאה פרטית של מניות )

 (13,089) (13,089) - - - (ו11ביאור  ראודיבידנד ששולם )

 919 - 919 - - (7אור יב ראו) קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

 87,837 (177,540) 1,547 230,689 33,141 2016בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

      

 2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 הון מניות 
פרמיה על 

 מניות וקרנות 
קרן מעסקאות 
 סך הכל יתרת הפסד עם בעל שליטה 

 אלפי ש"ח 

      

 31,771 (231,570) - 230,200 33,141  2015בינואר  1יתרה ליום 

      

 34,431 34,431 - - - שנהלנקי  רווח

      

 34,431 34,431 - - - שנהכולל לרווח סך הכל 

      

 628 - 628 - - (7ר אויב )ראו ל שליטהקרן הון מעסקאות עם בע

 66,830 (197,139) 628 230,200 33,141 2015בדצמבר  31סה"כ הון ליום 
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 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 דוחות על השינויים בהון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 מניות הון 
פרמיה על 

 מניות וקרנות 

מניות החברה 
המוחזקות על 

 סך הכל יתרת הפסד ידי החברה

 אלפי ש"ח 

      

 3,548  (228,837) (21,586) 220,830  33,141   2014בינואר  1יתרה ליום 

      

 (2,733) (2,733) - - - שנהלהפסד 

      

 (2,733) (2,733) - - - שנהכולל ל סך הכל הפסד

      

 25  21,586 (21,561) - מכירת מניות באוצר 

 217 - - 217 - מימוש אופציות בלתי סחירות 

 30,714 - - 30,714 - (ג11ר ביאו ראוהקצאה פרטית של מניות, נטו )בניכוי הוצאות הנפקה( ) 

 31,771 (231,570) - 230,200 33,141 2014בדצמבר  31סה"כ הון ליום 
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 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 דוחות על תזרימי המזומנים

 

 

 

     :מידע נוסף על תזרימי המזומנים

     

     מזומנים ששולמו במשך השנה עבור:

 - (971) (4,424)   ריבית

     

     מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור:

 44 - 10  ריבית

     

 ם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מה 

 

 

 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

  2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח ביאור 

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (2,733) 34,431 32,688  רווח )הפסד( לשנה

 

     :התאמות

 730 - -  הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות

 - 33 50  פחת והפחתות 

 - 71 -  אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצרשערוך 

 - 1,806 364  , נטוריבית בגין הלוואת בעלים

 - 628 919  הטבת ערבות בעל שליטה

  1,333 2,538 730 

     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

 (31,101) (206,365) 11,161  בחייבים ויתרות חובה ובלקוחות )עלייה(  ירידה

 850 2,714 (1,201)  זכאים ויתרות זכותלעלייה )ירידה( בהתחייבויות 

 - (2) -  התאמת ערכו של פיקדון 

  9,960 (203,653) (30,251) 

 (32,254) (166,684) 43,981  שוטפת)ששימשו לפעילות( פעילות משנבעו  טומזומנים נ

     

     תזרימי המזומנים מפעילות השקעה

 (8) (144) -  רכישת רכוש קבוע

 ירידה )עליה( במזומנים מוגבלים בשימוש

 

5,002 (10,000) - 

 (8) (10,144) 5,002  השקעה( ששימשו לפעילות)מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

     

     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 - 108,095 (31,136) 7 ,נטואשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר)פרעון( קבלת 

 1,000 151,400 116,830 8 קבלת הלוואת בעלים 

  (81,350) (121,040) 8 פרעון הלוואת בעלים 

 29,984 - 489 11 הקצאה פרטית של מניות

 217 - -  מימוש אופציות

 25 - -  מכירת מניות באוצר

 - - (13,089)  ששולםדיבידנד 

 31,226 178,145 (47,946)  מימון)ששימשו לפעילות( מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 (1,036) 1,317 1,037  במזומנים ושווי מזומנים  (ירידהעליה )

 3,711 2,675 3,992  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 5,029  תרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנהי

 

3,992 2,675 

     



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים
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 כללי - 1ביאור 

 

 כללי: א.

 

. מניות החברה מלהאס.אר. אקורד בע"מ )"החברה"( התאגדה בישראל ומשרדה הרשום ממוקם בר (1)

 אביב.-נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל
 

 350סעיף  פי-עלבעלי מניותיה ו, לאחר השלמת הסדר בין החברה לבין נושיה 2013ביולי  14החל מיום  (2)

שלד בורסאי,  היתה החברה(, , בהתאמה"ההסדר" -"חוק החברות" ו) 1999 –ברות, התשנ"טלחוק הח

 .ללא פעילות עסקית
 

השליטה בחברה  בעל ,ג11 יאור, מועד השלמת עסקת ההקצאה המפורטת בב2014ביולי  14החל מיום  (3)

מצעות חברות בבעלותו ובא דוח זה, בעצמו פרסוםנכון למועד המחזיק )"בעל השליטה"( הינו מר עדי צים 

ביאור  ראו - 2014י ביול 27מניות רגילות של החברה )לאחר איחוד הון מיום  10,010,189ובשליטתו, 

 מהונה 84.34% -( המהוות כה11ביאור  ראו – 2016במרץ  7ולאחר ההקצאה הנוספת מיום  ב11

 המונפק והנפרע של החברה.
 

)"מועד תחילת הפעילות"( לא הייתה  2014בנובמבר  23ם ההקצאה כאמור ועד ליועסקת מיום השלמת  (4)

 בחברה כל פעילות. 
 

, עת התקבלה ההחלטה בדירקטוריון 2014בנובמבר  23ביום העסקית החברה החלה את פעילותה 

 מספר חלופות שונות לפעילות עסקית מוצעת.  הדירקטוריון בפני שהוצגוהחברה לאחר 
 

 ,מסחר בממסרים דחויים באמצעותסקת בתחום האשראי החוץ בנקאי החברה עו הדוח, פרסוםנכון למועד 

 . עצמאיים ממסרים/או ו' ג צדדי של דחויים בממסרים מסחר
 

 המוחזקים, דחויים ממסרים רוכשת החברה בה המרה עסקת הינו( דחויים)שיקים  דחוי בממסר מסחר

 הם אותם הדחויים הממסרים של הכספי ערכם את הלקוחות מקבלים ובתמורה, לקוחותיהידי -על כשורה

 הפירעון למועד עדעמלה הנקבעת בין החברה ובין הלקוח עבור יתרת התקופה  בניכוי, לחברה מסבים

ו/או מי  הלקוח לחשבון ישירה בנקאית העברה/  הלקוח לפקודת מזומן)ממסר  שונות בדרכים, המקורי

 מזומן(.  /מטעמו 
 

מסווגת החברה את ההוצאות בגין גביית חובות מלקוחות ברווח או , 2016החל מהרבעון הראשון של שנת  (5)

הפסד במסגרת סעיף הוצאות מימון ועלות ההכנסות, על מנת לשקף נכונה את מהות פעילותה. מספרי 

אלפי ש"ח סווג מחדש מהוצאות  436סכום של  2015בשנת כך שההשוואה סווגו מחדש לשם עקביות, 

 ועלות ההכנסות. לסיווג זה לא היו כל השפעות על תוצאות הפעילות.הנהלה וכלליות להוצאות מימון 
 

 :חקירת משטרת ישראל ורשויות המס     (6)

נערכו חיפושים במשרדי החברה ובמשרדים של חברות הקשורות לבעל השליטה  2016ביוני  20ביום 

אשר למיטב ידיעת  במסגרת חקירה כלכלית של משטרת ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ורשויות המס,

החברה, וככל שהינה נוגעת לחברה, עוסקת בחבות הדיווח של החברה מתוקף צו איסור הלבנת הון 

, בהתייחס ללקוחות 2002-)חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי מטבע(, התשס"ב

 , , מטבע הדבריםספציפיים שקיבלו שירות מהחברה )"החקירה"(. בשלב זה, המידע שברשות החברה

  .מוגבל
 

מנכ"ל החברה. על בעל השליטה ו/או מי בעל השליטה ומספר נושאי משרה ועובדים בחברה נחקרו, ובהם 

בע''מ  חזקותאצים חברת עדי ידו בחברה ו/או ב-מטעמו נאסר לבצע דיספוזיציה במניות המוחזקות על

חזקות ו/או מי מטעמן, לבצע כל פעולה א חזקות"(, אשר בשליטתו, וכן נאסר על החברה ועל ציםא)"צים 

 שיש בה כדי להשפיע על אחזקותיו של מר צים בחברות כאמור. 
 

צווי "במסגרת החקירה הוטלו מספר מגבלות על פעילות החברה בחלק מחשבונות הבנק של החברה )

מנת להחזיר את פעילות החברה -(. יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה פעלו על"ההקפאה

 וחשבונותיה ולהמשיך את פעילותה העסקית של החברה.
 

 חשבונות לשחרור"( השלום ש"בימ)" לציון בראשון השלום המשפט לבית דחופה בבקשה פנתה החברה

 ש"בימ החלטת החברה בידי התקבלה, 2016 ביוני 23 ביום שהתקיים דיון ולאחר, החברה של הבנק

 יוחזרו וכן יבוטלו החברה של הבנק לחשבונות ההקפאה ויצו כי קבעה אשר, 2016 ביוני 26 מיום השלום

 ש"בימ בקופת ח"שמיליון  15 של סך להפקדת בכפוף, המשטרה ידי על שנתפסו השיקים כל לחברה

 של הבנק לחשבונות ההקפאה צווי ביטול לעניין 2016 ביוני 26 מיום השלום ש"בימ החלטת כנגד. השלום

 החלטה למתן עד ההחלטה לעיכוב צו ניתן הםבעקבותי אשר ים הדדייםערר הגישו הצדדים החברה

 .יםבערר



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים
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 )המשך( כללי - 1ביאור 

 
 )המשך( חקירת משטרת ישראל ורשויות המס     (6)

 
 צווי לביטול חדש צו וניתן"( ש"ביהמ)" מרכז מחוזי המשפט בבית בערר דיון התקיים 2016 ביולי 4 ביום

"( הפיקדון)" ח"ש מיליון 5 של בסך פיקדון להפקדת בכפוף רההחב של הבנק חשבונות ולשחרור ההקפאה

 לעשות שניתן ומבלי ישראל מדינת לטובת מ"בע לישראל לאומי בבנק החברה של הבנק מחשבונות באחד

,  המשפטים משרד של החילוט יחידת מטעם ח"רו, משקיף ימונה כי, ש"ביהמ קבע עוד. שימוש כל בפיקדון

 מהו, דעת חוות להגיש יהיה תפקידו אשר, שלה החשבון ורואי החברה מול פעולה בשיתוף שיעבוד

 כתב יוגש אם חילוט של במקרה למדינה לעמוד שיוכל כדי להפקיד תצטרך החברה אשר, לדעתו, הסכום

 בדצמבר 4 ליום בנושא דיון ונקבע ש"לביהמ הוגשה דעת חוות"(. דעת חוות)" תורשע והחברה אישום

דים נדחה הדיון מעת לעת לצרכי הדברות. הדיון בעררים נקבע לתזכורת בעקבות בקשת הצד .2016

 .2017באפריל  18פנימית ליום 
 

 פעולות וביצעו החקירה הליכי מתחילת פעלו החברה עובדי ויתר החברה הנהלת, החברה דירקטוריון

 פעולות גרתבמס. השגרתי הפעילות מסלול אל החברה עסקי את להשיב מנת-על ונרחבות מגוונות, שונות

 כספים, מחשוב ומערכות הקלטות ציוד וכן החברה הבנק שחשבונות לכך לגרום החברה הצליחה אלו

 הבנקים מול אל הפעילות המשך על להסכמות הגיעה וכן שוחררו המשטרה ידי-על נתפסו אשר, והמחאות

 לאחר של פההתקו לעומת העסקאות בהיקף משמעותי באופן גדלה החברה(. להלן 7בביאור  כמפורט)

 אירועי קרות טרם, כן לפני בה שהייתה הפעילות היקף לרמת הגיעה טרם אך, החקירה אודות הפרסום

  .החקירה
 

העמדת  ,אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת של החברה 2017במרץ  16ביום 

נכס )"הנכס"( לטובת המדינה בעל השליטה יעמיד  .בטוחה על ידי בעל השליטה לטובת שחרור הפיקדון

כאשר בתמורה להעמדת הנכס, החברה תוכל לשחרר את הפיקדון )"העסקה"(, וזאת כעסקה מזכה 

העמדת הנכס הינה בהתאם להסכמות אשר הושגו עם רשות  ( לתקנות ההקלות.2)1בהתאם לתקנה 

 השליטה דדים, בעלש לטובת אישור ההסכמה כאמור. בהתאם להסכמות הצ"המיסים. הצדדים יפנו לביהמ

, החברה בפני התחייב בעל השליטה כן, לעשות ויבקש במידה אולם הנכס, את לשחרר לבקש רשאי יהא

הוא במקום הנכס, כך  ממקורותיו ש"ח ןמיליו 5תשלום בסך של  להעמיד שלו, חתומה התחייבותל בהתאם

 שהחברה לא תידרש להעמיד מחדש את סכום הפיקדון.
 

בכל הנוגע לחברה, נותר צו  ה.חקירה הסתיימה טרם, החברה ידיעת ולמיטב, דוחפרסום הנכון למועד 

לא תבוצע דיספוזיציה במניות החברה המוחזקות ע"י בעל השליטה שבמסגרתו בהסכמת בעל השליטה, 

  .מהאחזקות האמורות, בגינן לא תחול מגבלה זו 5% -כ  ע"י צים אחזקות, למעטהמוחזקות ו/או 

 

לתקנות. הסיבה  ג9, החברה לא צרפה לדוחותיה הכספיים מידע כספי נפרד לפי תקנה לתקנות 4בהתאם לתקנה  ב.

לאחר השלמת ההסדר, אין לחברה חברות , 2013שבגינה לא כללה החברה מידע כספי נפרד הינה כי החל מיולי 

  .מוחזקות

 

 הגדרות בדוחות כספיים אלה: ג.

 

 .2010-ך )דוחות כספיים שנתיים( התש"עכהגדרתו בתקנות ניירות ער  - שליטההבעל 

 

 , על תקנותיו.1968-כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - בעלי עניין

 

  .אס.אר. אקורד בע"מ - החברה

 

 .1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל    -  התקנות 

 

 .IAS 24  -כהגדרתם ב - צדדים קשורים

 

 .2000-ס"עניין(, התש בעלי עם בעסקאות החברות )הקלות קנותת    - תקנות ההקלות 
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים - 2ביאור 

 

 (:IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים ) א.

"( ופרשנויות להם שפורסמו על ידי IFRSנערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )" החברהשל  הדוחות הכספיים

 . (IASB)הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 
 

 :יישום תקנות ניירות ערך ב.

 .2010-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע נערכו גםהדוחות הכספיים 
 

 מתכונת הצגת דוח על המצב הכספי: .ג

 ולא שוטפים.מציגה נכסים והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים  החברה
 

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה: .ד

מטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היא פועלת. הדוחות ש"ח, שהינו הערוכים ב החברההדוחות הכספיים של 

 .תלמעט אם צויין אחר ומעוגלים לאלף הקרוב הכספיים של החברה מוצגים באלפי ש"ח
 

 בסיס המדידה .ה

 הפרשות.ת למעט הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההסטורי
 

 תקופת המחזור התפעולי .ו

עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות של  המחזור התפעולי של החברה הינו עד שנה.תקופת 

 החברה פריטים המיועדים והצפויים להתממש במהלך תקופה של שנה.
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת  .ז

שת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אמדנים , נדרIFRS -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר 

 שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

פיים של החברה, נדרשה הנהלת החברה להניח בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכס

הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האמדנים, מתבססת החברה 

על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירויות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.  

בסיסן נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים וההנחות שב

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

מידע בדבר הנחות שהניחה החברה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, שקיים סיכוי 

רים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה, תיאום מהותי לערכים בספמשמעותי שתוצאתם תהייה 

 אורים הבאים:ינכללו בב
 

 הפניה  השלכות אפשריות  הנחות עיקריות  אמדן

       

  הערכת סיכויי תביעות תלויות 
האם יותר סביר מאשר לא כי יצאו 

משאבים כלכליים בגין תביעה 
 משפטית שהוגשה כנגד החברה

 
ביטול או יצירת 

 בגין תביעההפרשה 
 

למידע בדבר חשיפת 
 ראוהחברה לתביעות 

ר , בדב12ור ביא
 התחייבויות תלויות

       

  עמדות מס לא וודאיות 

מידת אי הוודאות לעניין עמדות המס 
 uncertain taxשל החברה )

position והסיכון כי תשא בהוצאות )
מס וריבית נוספות. זאת בהתבסס 

רבות על ניתוח של מספר גורמים, ל
 פרשנויות של חוקי המס.

 
הכרה בהוצאות מיסים 

 על הכנסה 
 

בדבר שימוש למידע 
בעבודת מומחה בדבר 

 ניצול הפסדים
ביאור  ראומועברים 

בדבר מיסים על  ,10
 הכנסה.

       

  הפרשה לחובות מסופקים

החברה בוחנת חובות שעבר מועד 
פרעונם וטרם נפרעו ויוצרת הפרשה 

הנכסים שלא  בהתאם. לגבי קבוצת
קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת 

ערך החברה מבצעת הפרשה כללית 
 בהתאם להערכות הנהלת החברה.

 
גידול או קיטון 

בהוצאות בגין חובות 
 אבודים ו/או מסופקים

 
למידע בדבר הפרשה 

 ראולחובות מסופקים 
  ב6וביאור  ב3ר ביאו
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  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 
מדיניות החשבונאית המפורטים בהמשך יושמו באופן עקבי לגבי כל תקופות הדיווח המוצגות בדוחות כספיים מאוחדים אלה, עיקרי ה

פרט לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות אשר נכנסו לתוקף במועד הדוחות הכספיים 
 :כמפורט להלן

 

 :םפיננסיי מכשירים .א

 פיננסיים נכסים .1

מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה ישירות,  IAS 39פיננסיים בתחולת  נכסים

למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או 

 הפסד.

 לאחת מקבוצות הסיווג.  סיווגם על מבוסס פיננסיים בנכסים חשבונאיה הטיפול, הראשונית ההכרה לאחר

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם קבוצת הנכסים הפיננסיים אשר רלבנטית לחברה הינה הלוואות וחייבים. 

אשונה בשווי נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לר

הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת 

 בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים מירידת ערך.

 הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות וחייבים אחרים.

מנים הניתנות לשימוש מיידי ופקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר מזומנים כוללים יתרות מזו

חודשים, ברמת נזילות גבוהה אשר ניתנות  3אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

 ים בשווי.לסיכון בלתי משמעותי של שינוי תלהמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופו

 
 פיננסיות התחייבויות .2 

מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת מוצגות בניכוי  ההתחייבויות

  ישירות. עיסקהעלויות 

 קבוצת סיווג הנמדדת בעלות מופחתת.התחייבויות פיננסיות מסווגות ל

תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות  פי-עליות אחרות, מוצגות ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבו לאחר

 תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.  

 
 פיננסיים מכשירים קיזוז .3

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות שניתנת 

מים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש לאכיפה משפטית לקזז את הסכו

 את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.

הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם במקרה 

ת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנ

 תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

 
 פיננסיים מכשירים גריעת .4

 פיננסיים נכסים
 

יננסי, או כאשר החברה העבירה נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפ

את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי 

העבירה באופן ממשי את כל החברה המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף 

עבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס, או לא ה

 אך העבירה את השליטה על הנכס. ,לנכס
 

 ותפיננסי התחייבויות
 

התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או פקעה. התחייבות פיננסית 

די תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, את ההתחייבות על י תפורע החברהמסולקת כאשר 

 או משוחרר משפטית מההתחייבות.
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 )המשך( –עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 

 
 פיננסיים נכסים ערך ירידת . 5

ייקטיבית לכך ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אוב

שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס, ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי 

 המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
 

דש של ראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול הפרת חוזה על ידי חייב, ארגון מח

לא הייתה שוקלת במקרים אחרים, קיום סממנים לכך שחייב יפשוט רגל,  חברהבתנאים שה חברהסכום המגיע ל

שינויים שליליים בסטאטוס התשלומים של לווים, שינויים כלכליים שמעידים על חדלות פירעון צפויה של חייבים או מידע 

 ם מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים פיננסיים.נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה בתזרי
 

בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי יתרות לקוחות וחייבים אחרים ברמת הנכס הבודד וברמה הקולקטיבית. נכסים  חברהה

 בגין חובותהפרשה לחובות מסופקים שלגביהם חלה ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נבחנים ספציפית באופן פרטני. 

לא תוכל לגבות את הסכומים להם  חברהמוכרת כאשר קיימת ראיה אובייקטיבית לכך שה לגבייה תוהמחאו לקוחות

בחינה  חברהעורכת ה, המחאההיא זכאית. בכל מקרה כאמור של ראיה אובייקטיבית או אינדיקציה לאי כיבוד ה

עם הלקוח או ההתקשרות ומצבו הפיננסי, הביטחונות והיסטורית , איכות המושך החייבאיכות נבחנים  ספציפית בה

הדוחות  אישורסמוך למועד לצורך עדכונה, ב . בנוסף, נבחנת התפתחות במצב ההפרשההמושך, ככל שקיימת

מבצעת בחינה קולקטיבית לירידת ערך  חברה. בנוסף, לגבי חייבים לגביהם לא זוהתה ירידת ערך ספציפית, ההכספיים

מכירה בהפרשה כללית לירידת  חברהביית חובות. במסגרת כך, התוך שהיא עושה שימוש במגמות היסטוריות לאי ג

ערך בגין סך יתרת ההמחאות שנמסרו לה לניכיון וטרם נפרעו בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים, בהתאם 

. שיעור ההפרשה הכללית מבוסס, בין הפסד אשראי עתידי בגינן חברהלאומדניה לגבי הסיכון הפוטנציאלי שיגרם ל

 .מתחילת פעילותה חברהניתוח נתוני הגביה והחזרות ההיסטוריים של ה היתר, על
 

הפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד בעלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הנכס בספרים לבין הערך הנוכחי 

פים לדוח של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס. הפסדים נזק

 רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת הלקוחות או החייבים. 
 

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך 

פי עלות מופחתת נזקף )כגון פירעון החוב על ידי החייב(. ביטול הפסד מירידת ערך בגין נכסים פיננסיים הנמדדים ל

 ב.6וביאור  להלן בסעיף  ראו לרווח והפסד.

 
 הפרשה לחובות מסופקים .ב

ומוכרת כאשר ישנה ראיה  נבחנת בכל תאריך מאזן ועד מועד אישור הדוחות הכספיים ההפרשה לחובות מסופקים

בכל מקרה של קיום ראיה אובייקטיבית לכך שקיים סיכון שהחברה לא תצליח לגבות את הסכומים להם היא זכאית. 

אובייקטיבית או אינדיקציה לאי כיבוד חוב או ממסר, נערכת בחינה של יתרת החוב בהתאם לסיכון הספציפי של יתרת 

 החוב האמורה ובהתחשב בגורם החייב ומצבו הפיננסי, בטחונות קיימים והיסטורית התקשרות עימו.
 

 יהלקוחות יתרתבגין כללית החברה מכירה בהפרשה קטיבית עבור חובות שלא קיימת בגינם ראיה אובייכמו כן, 

 . ובהתאם להערכת ההנהלה ונסיונה בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם
 

 חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם, נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.

 
 רכוש קבוע: .ג

 כללי: (1) 

שר מוחזק לצורך שימוש בייצור או בהספקת סחורות או שירותים, או להשכרה רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, א

מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה באופן  חברהלאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת. ה

 הבא:

 דת ערך שנצברו.פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירי

 

 הפחתת רכוש קבוע: (2) 

פחת בעל עלות משמעותית ביחס לסך -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בנפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של 

נכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים מרכיבי הפריט מהמועד בו ה

 השימושיים.
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 )המשך( – עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 
 )המשך( רכוש קבוע .ג

 )המשך( הפחתת רכוש קבוע (2) 

 אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

 שיעור פחת אורך חיים שימושיים         
 33%              שנים 3                         מחשבים וציוד אלקטרוני  

 
 חברההידי -מכשירים הוניים שהונפקו על .ד

לאחר הפחתת כל התחייבויותיה. מכשירים הוניים  חברהמכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי ה

 נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות המתייחסות במישרין להנפקת מכשירים אלו. חברההשהונפקו על ידי 

 

 הפרשות .ה

קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע  חברהמוכרת כאשר ל IAS 37-הפרשה בהתאם ל

וניתן לאמוד אותה באופן  ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבותושהתרחש בעבר, 

צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק  חברהמהימן. כאשר ה

 במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.

 

 בהכנסה הכרה ו.

 מחושבת הריבית לפיה ,האפקטיבית הריבית שיטת לפי הינה דחויים בממסרים מסחר עסקאות בגין בהכנסה הכרה

 .הדיווח תקופת תום ועד בממסרים המסחר עסקת ממועד שנצבר היחסי החלק בגין זו שיטה לפי

 

 הטבות עובדים: .ז

 הטבות עובדים לטווח קצר                         

חודש לאחר תום תקופת הדיווח  12ת להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויו

השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, 

ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או תוכנית  ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי

קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין  חברהתתפות ברווחים, מוכרת כאשר ללהש

 שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 

 העסקה סיום לאחר הטבות

 כתוכניות וכן מוגדרת להפקדה כתוכניות מסווגות והן ביטוח לחברות הפקדות ידי על כלל בדרך ממומנות התוכניות

 .מוגדרת להטבה
 

משלמת באופן קבוע  חברהלחוק פיצויי פיטורין שלפיהן ה 14להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף  תוכניות חברהל

משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים  מחוייבותתשלומים מבלי שתהיה לה 

 לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות 
 

 במקביל לתוכנית ההפקדה בעת כהוצאה מוכרות, תגמולים בגין או פיצויים בגין מוגדרת להפקדה לתוכנית הפקדות

 .מהעובד העבודה שירותי לקבלת

 

 מסים על ההכנסה: .ח

 כללי: (1) 

ות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השינוי ביתרות המסים הנדחים, הוצאות )הכנסות( המסים על ההכנסה כולל

 למעט מסים נדחים הנובעים מעסקאות שנזקפו ישירות להון, ולעסקאות צירופי עסקים.
 

 מסים שוטפים: (2)

בהתבסס על ההכנסה החייבת לצרכי מס של החברה וחברות מאוחדות במהלך  ותהוצאות המסים השוטפים מחושב

ווח. ההכנסה החייבת שונה מהרווח לפני מסים על הכנסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכנסות תקופת הדי

 ניתנים לניכוי. שאינם והוצאות אשר חייבים במס או ניתנים לניכוי בתקופות דיווח שונות, או שאינם חייבים במס או 
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 )המשך( – עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 
 )המשך( – מסים על ההכנסה .ח

 )המשך( מסים שוטפים (2)

בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם  יםחושבמנכסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים 

 הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.
 

לקזז את הסכומים  נכסים והתחייבויות מסים שוטפים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה

 שהוכרו וכן כוונה לסלק על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו זמנית.
 

 מסים נדחים: (3)

יוצרות מסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות  החברה

ת( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן, בהתבסס על הכספיים. יתרות המסים הנדחים )נכס או התחייבו

שיעורי המס וחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך הדוח על המצב הכספי. 

התחייבויות מסים נדחים מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות 

ם בדוחות הכספיים. נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי לבין ערכ

 שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.
 

נכסי מסים נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז 

שוטפים כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס, 

 לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו. חברהובכוונת ה

 

 רווח למניה .ט

 המשוקלל הרגילות המניות במספר רההחב מניות לבעלי המיוחס הנקי הרווח של חלוקה ידי על מחושב למניה רווח

 .התקופה במהלך בפועל הקיים

 למניה הרווח את מדללת שהשפעתן במידה למניה המדולל הרווח בחישוב נכללות פוטנציאליות רגילות מניות

 למועד עד רק למניה המדולל ברווח נכללות התקופה במהלך שהומרו פוטנציאליות רגילות מניות. נמשכות מפעילויות

 חלקה לפי מחושב מוחזקות חברות ברווחי החברה של חלקה. למניה הבסיסי ברווח נכללות מועד ומאותו, הההמר

  .החברה ידי על המוחזקות המניות במספר מוכפל מוחזקות חברות אותן של למניה ברווח

 

 :עם בעל שליטה אותעסק י. 

ה בה או בין חברות תחת אותה שליטה נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה בין החברה לבין בעל השליט

 מוכרים במועד העסקה לפי שווי הוגן. ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה שנקבעה בעסקה נזקף להון. 

 

 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי - 4ביאור 

 כשירים פיננסייםמ - IFRS (2014) 9תקן דיווח כספי בינלאומי      .א

IFRS 9 (2014)  הינו גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, וכן

 .2013שפורסם בשנת  IFRS 9( 2013) -מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות אלו מתווספות ל

 סיווג ומדידה

סיים: עלות מופחתת, שווי הוגן דרך רווח והפסד ושווי בהתאם לתקן, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות למדידת נכסים פיננ

הוגן דרך רווח כולל אחר. בסיס הסיווג לגבי מכשירי חוב מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים 

ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי. השקעה במכשירים הוניים תימדד בשווי הוגן דרך רווח 

 הפסד )אלא אם החברה בחרה, בעת ההכרה, להציג את השינויים בשווי ההוגן ברווח הכולל האחר(. ו
 

התקן דורש כי השינויים בשווי ההוגן של התחייבויות פיננסיות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד המיוחסים לשינוי 

 בסיכון האשראי העצמי יוכרו לרוב ברווח כולל אחר.

 ים פיננסייםירידת ערך של נכס

נכסי החוב  עבור (expected credit loss’ model‘)  אשראי חזויים להכרה בהפסדי התקן החדש כולל מודל חדש 

 מציג גישת מדידה דו שלבית של ירידת ערך:  הפיננסיים שאינם נמדדים לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. המודל החדש
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 )המשך( כשירים פיננסייםמ - IFRS (2014) 9תקן דיווח כספי בינלאומי א.    

 תימדד לראשונה, ההפרשה להפסד ממועד ההכרה אם סיכון האשראי של הנכס הפיננסי לא עלה באופן משמעותי

 התרחשותם חזויה בתוך שניםבסכום השווה להפסדי האשראי החזויים הנובעים מאירועי כשל בנכס הפיננסי אשר 

עשר חודשים לאחר מועד הדיווח. אם סיכון האשראי עלה באופן משמעותי, במרבית המקרים, ההפרשה להפסד תגדל 

 ותימדד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי הנכס הפיננסי.
 

  אימוץ מוקדם. התקן ייושם למפרע, עם אפשרות ל 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

ללא תיקון של מספרי ההשוואה, תוך  2018בינואר  1בכוונת החברה לאמץ את התקן החל מיום  למעט מספר הקלות.

 .2018בינואר  1התאמת יתרת העודפים ליום 
 

בעיקר בגין  בהתאם למודל החדש להכרה בהפסדי אשראי כאמור לעיל, החברה צופה גידול של ההפרשה לירידת ערך

נכסי החוב הפיננסיים המוחזקים )לקוחות והמחאות לגביה( ביחס להפרשה לירידת ערך שנכללה בדוחות כספיים אלה, 

(. 2018בינואר  1טרם אימוץ התקן. גידול זה צפוי להקטין את ההון של החברה למועד היישום לראשונה של התקן )

 .על דוחותיה הכספיים פויה של יישום המודלהחברה טרם השלימה את אמידת ההשפעה הכמותית הצ

 

  הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות - IFRS 15 תקן דיווח כספי בינלאומי .ב

התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסה ומציג מסגרת מקיפה לצורך קביעה האם יש להכיר 

 .בהכנסה וכן מהו מועד העיתוי והסכום שיוכר
 

 , עם אפשרות ליישום מוקדם.2018בינואר  1תקופות שנתיות המתחילות ביום התקן ייושם ל
 

ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות ה בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת חברהה

 הכספיים.

 

 חכירות  – IFRS 16 תקן דיווח כספי בינלאומי .ג

( ואת הפרשנויות הקשורות אליו. התקן מציג, לעניין IAS 17, חכירות )17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 

חוכרים, מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו 

 הכספיים.
 

 ה מיישמת, עם אפשרות ליישום מוקדם, ובלבד שהחבר2019בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 הכנסה מחוזים עם לקוחות.הכרה ב, IFRS 15באימוץ מוקדם גם את 
 

. להערכת החברה הוראות התקן בוחנת את השלכות התקן על הדוחות הכספיים ללא כוונה ליישום מוקדם החברה

זרימי יחולו על הסכמי חכירת משרדים של החברה וצפויות להשפיע, בין היתר, על סך הנכסים וההתחייבויות ועל ת

המזומנים מפעילות שוטפת ופעילות מימון. עם זאת, אין ביכולתה של החברה לאמוד את ההשלכות הכספיות של 

 האמור על דוחותיה הכספיים בשלב זה.
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 מזומנים ושווי מזומנים - 5 ביאור

 

 ההרכב:
 בדצמבר 31ליום  
 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

   

 3,992 5,029 ויתרות בבנקים במטבע ישראלי מזומנים

 5,029 3,992 

 
 , נטולקוחותאשראי ל – 6יאור ב

 

 ההרכב: .א
 בדצמבר 31ליום  
 2016 2015 )*( 
 אלפי ש"ח 

   

 236,765 209,424 (2( )1) המחאות לגבייה

 15,746 40,452 והלוואות פתוחיםחשבונות 

 (8,409) (8,959) (3) דמי ניכיון, נטו 

 (6,680) (14,720) (4בניכוי הפרשה לחומ"ס )

 237,422 226,197 (6(, )5סה"כ אשראי ללקוחות נטו )

 

 סווג מחדש )*(       

 

אלפי ש"ח משועבדות לטובת תאגידים בנקאיים  183,166 -כהמחאות לגבייה בסך של  2016בדצמבר  31ליום  (1)

   .7אור יב ואלפי ש"ח(. לפרטים נוספים רא 217,182 -כ -2015בדצמבר  31בשעבוד קבוע ראשון )

 

   .נפרעואלפי ש"ח אשר עבר זמן פרעונן וטרם  7,048 -היתרה כוללת המחאות בסך כ 2016בדצמבר  31(    ליום 2)

 

פרעונן טרם הגיע.  דמי ניכיון צבורים שהוכרו בגין עסקאות מסחר בממסרים דחויים שנעשו עד ליום הדוח ומועד (3)

 לאותו מועד. דמי הניכיוןו לא הוכרה מעסקאות אלה מהווה את יתרת החלק היחסי של דמי הנכיון שההכנסה בגינ

החלק היחסי של ההכנסות שנצבר ממועד עסקת המסחר בממסרים דחויים ועד תום תקופת הדיווח נרשם 

כהכנסות בדוח רווח והפסד. דמי הניכיון מחושבים בגין החלק היחסי של ההכנסות שנצברו ממועד עסקת המסחר 

 ם ועד תום תקופת הדיווח.בממסרים דחויי

 

    הניכיון. בפעילות נוצרו אשר מסופקים לחובות מיוחסת מסופקים לחובות הפרשהה     .א ( 4)

 (.ב) 17אור י( וב1)(ה)3אור יבראה  -לפרטים נוספים     .ב

 .ב לעיל3לגבי מדיניות ההפרשה לחובות מסופקים ראו ביאור ג.      

 

בדצמבר  31אלפי ש"ח נכון ליום  90 -, ושל כ2016בדצמבר  31לפי ש"ח נכון ליום א 5,393 -כולל יתרה של כ (5)

 המוצגים במסגרת הנכסים הלא שוטפים. 2015

 

בעל מסך יתרת הלקוחות, נטו נובעת מעסקאות עם  אלפי ש"ח 20 -, יתרה של כ2016בדצמבר  31נכון ליום  (6)

 .ד16 , לפרטים נוספים ראו ביאורשליטה

 

 בדבר מכשירים פיננסיים. 17אור ילגבי לקוחות ושטרות לגבייה מפורטת בב ונזילותריבית  ,לסיכון אשראי החברחשיפת ה
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 לקוחות )המשך( - 6ביאור 

 

 :ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים .ב
 
 להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:   

 
 אלפי ש"ח  

   

 473  2015בינואר  1ום יתרה לי

   

 6,207  הפרשה במשך השנה

   

 6,680  2015בדצמבר  31יתרה ליום 

   

 8,816  הפרשה במשך השנה

   

 (776)  הפסד שהוכר מירידת ערך

   

 14,720  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 

רה צופה שהם לא יוכלו לשלם את מתייחסת למספר לקוחות שהחב 2016בדצמבר  31יתרת ההפסד מירידת ערך ליום 

שלא הוכרה בגינם ירידת ערך, הינם בני גבייה, בפיגור חובם, בעיקר בשל המצב הכלכלי. החברה סבורה כי סכומים 

בהתבסס על בטוחות קיימות, דפוסי תשלום היסטוריים ועל ניתוחים מעמיקים של סיכון האשראי של הלקוחות, כולל דירוגי 

 אמורים, כאשר זמינים.האשראי של הלקוחות ה
 

 11,925 -סך של כבהינה  2016בדצמבר  31נכון ליום לחובות מסופקים, ספציפית ההפרשה יתרת הבגין הלקוחות הנ''ל 

 .ח"אלפי ש

 

מבטוחות  , בין היתר,בגין יתרות שנבחנו לצורך הפרשה ספציפית נובע , מלאה או חלקית,ין כי אי ביצוע הפרשהייצו

בכלל זה נכסי נדל''ן, כלי ועל נכסים וזכויות  מדרגה ראשונה יםד חובות הלקוחות הנ''ל כגון: שיעבודשעומדות לחברה כנג

וכיוצ''ב,  , שעבודים ספציפיים לרכישת נכס )שסל"ן(שעבודים שוטפים )שש''כ( וכן ציוד הנדסי, שעבוד חשבונות בנקורכב 

ת זכות ורבויות אישיות, שטרי חוב, אגרות חוב, המחא: עכגוןמעבר לבטוחות נוספות המתקבלות מכלל לקוחות החברה 

 ועוד.

 

 .פי ש"חאל 14,720 -עומדת על סך של כ 2016בדצמבר  31סך יתרת ההפרשה לחובות מסופקים ליום 

 

כחלק ממהלך העסקים השוטף, החברה העבירה לבעלותה מספר רכבים של לקוחותיה לצורך בטוחה בחשבונות הלקוחות 

ככל שהלקוחות יעמדו בהתחייבויותיהם ו/או יפרעו את מלוא האשראי שניתן להם בהתאם  .רת אשראי()עבור עסקה או מסג

כמו כן, לחברה לא קיימת זכות להעברה  להסכם, החברה תיתן את הסכמתה להעביר את הרכבים חזרה על שם הלקוחות.

   .או מכירה
 

הזכויות בגין השימוש ברכבים חלים על הלקוחות הנ"ל מובהר כי בהתאם להסכמים עם הלקוחות הרלבנטיים, כל החובות ו

 והעברת הבעלות על שם החברה, כאמור, הינה לצרכי בטוחה בלבד.
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 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר  - 7ביאור 

 
 בדצמבר 31ליום  
 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

   

 3,265 -  משיכת יתר

 104,901 77,030 הלוואות מתאגידים בנקאיים לזמן קצר

 77,030 108,166 

 

בסכום של "( בנק א'תאגיד בנקאי )"אישר דירקטוריון החברה קבלת הלוואות לחברה מעת לעת מ 2015בינואר  14ביום  .א

 . ON CALL/או העמדת אשראי וקצר  לזמןבדרך של הלוואות  נעשיתקבלת ההלוואות  .מיליוני ש"ח 50עד 
 

מיליון ש"ח ובנוסף, ניתנה  50העמיד לטובת החברה ערבות אישית עד לסכום של בעל השליטה  כנגד העמדת ההלוואות,

 ערבות לא מוגבלת בסכום על ידי חברת עדי צים אחזקות בע"מ, חברה בשליטתו של בעל השליטה. 
 

של בעל השליטה  הגדלת סכום הערבות אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2015בנובמבר  10 -ו 8בימים 

 בהתאם.  מבנק א'מיליון ש"ח לטובת הגדלת סכום ההלוואה  65לסך כולל של עד  בחברה
 

הגדלת סכום הערבות את אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור והמלצת ועדת הביקורת,  2016במאי  29ביום 

קצר, מעת  לזמןלצורך קבלת הלוואות  א'יטתו, לטובת בנק ידי בעל השליטה, לרבות באמצעות חברה בשל עלשניתן 

 . מיליון ש"ח 100סכום של ללעת, 
 

 2016ביולי  4( ובהמשך להחלטת ביהמ"ש מחוזי מרכז מיום 6א1 בביאור, לאור החקירה )כמפורט 2016ביולי  7ביום 

שיהא עד לסך  א'האשראי עם בנק לשחרר את כל חשבונות הבנק של החברה, אישר דירקטוריון החברה את עדכון תנאי 

( בחשבון החברה יהיו מופקדים בכל עת, שיקים דחויים מלקוחות חייבים )לא כולל שיקים של 1) -ומיליון ש"ח,  52של 

ההון ( 2)מסך הניצול בפועל של האשראי בחשבון;  200% -בעל השליטה וחברות בשליטתו( בסכום כולל שלא יפחת מ

החשיפה של החברה בגין שיקים ( 3) מיליון ש''ח; 100הלוואות בעלים לא יפחת מסך של  כוללהעצמי של החברה 

מסך כל האשראי שהעמידה החברה  3.5%שנמשכו על ידי חייב בודד והוסבו על ידי לקוחות לחברה לא תעלה על 

שוטף, על כל נכסי החברה,  לא ליצור ולא להתחייב ליצור כל שעבוד( 5; )התחייבות לשיעבוד שוטף שלילי( 4; )ללקוחותיה

כולם או חלקם, מכל מין וסוג שהוא, כפי שהם היום וכפי שיהיו בעתיד, לטובת אדם או כל גוף שהוא, ללא קבלת הסכמת 

שעבוד נכס נדל"ן התחייבות בעל השליטה ל( 7; )א'( החשבון ותכולתו ישועבדו לטובת בנק 6); הבנק בכתב ומראש

לזמן קצר ובגין  ותבגין הלווא א'( הריבית המשולמת לבנק 8; )הדוח טרם הושלמה , שנכון לתאריך פרסוםבעלותוש

 . 2.25%תהא פריים +  ON CALLהעמדת אשראי 
 

 .א' עומדת החברה באמות המידה הפיננסיות שנקבעו על ידי בנק 2016בדצמבר  31נכון ליום למעט האמור לעיל, 
 

 ש''ח. אלפי 57,020 -סתכמו בסך של כה 2016ר דצמבב 31ליום  מבנק א'יתרת ההלוואות 
 

בגין הלוואה זו העמיד בעל השליטה ערבות כאמור, ובהתאם רשמה החברה בתקופת הדוח הוצאה בגין עמלת ערבות 

ונזקפה כנגד  1%ש''ח. עמלת הערבות הרעיונית כאמור חושבה על בסיס שיעור שנתי של  אלפי 614 -של כבסך רעיונית 

 .ליטהקרן מעסקאות עם בעלי ש

 

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מתן ערבות על ידי בעל השליטה, לרבות  2015 בנובמבר 10 -ו 8בימים  .ב

 "(. בנק ב')"תאגיד בנקאי מיליון ש"ח מ 50קצר בסכום של עד  לזמןבאמצעות חברה בשליטתו, לצורך קבלת הלוואות 
 

סכום הערבות את הגדלת  ,בלת אישור והמלצת ועדת הביקורתאישר דירקטוריון החברה, לאחר ק 2016במאי  29ביום 

קצר, מעת  לזמןלצורך קבלת הלוואות  ב'לטובת בנק לרבות באמצעות חברה בשליטתו, ידי בעל השליטה,  עלשניתן 

 מיליון ש"ח.  75לעת, לסכום של 
 

חוזי מרכז לשחרר את כל ( ובהמשך להחלטת ביהמ"ש מ6א1 ביאור, לאור החקירה )כמפורט ב2016ביולי  12ביום 

מיליון  20שיהא עד לסך של  ב'חשבונות הבנק של החברה, אישר דירקטוריון החברה את עדכון תנאי האשראי עם בנק 

( חוב של בית עסק בגין סה"כ 2מיליון ש"ח; ) 100( ההון העצמי בתוספת הלוואות בעלים לא יפחת מסך של 1) -וש"ח, 

( 3מסך כל האשראי שהעמידה החברה ללקוחותיה; ) 7%דו לחברה לא יעלה על שיקים של לקוחותיו שהוסבו על י

מסך כל האשראי  3.5%ידי בית העסק לא תעלה על -ידי חייב בודד והוסבו על-חשיפת החברה בגין שיקים שנמשכו על

( לעיל; 3)-( ו2החברה תעביר לבנק דיווח חודשי אודות הפעולות כאמור בסעיפים קטנים ) שהעמידה החברה ללקוחותיה;

)שהשתנה  300% -( בחשבון החברה יהיו מופקדים בכל עת, שיקים דחויים מלקוחות חייבים בסכום כולל שלא יפחת מ4)

מסך הניצול בפועל של האשראי בחשבון. השיקים יהיו סחירים בעלי שני היסבים בלבד ולא יכללו ( 250% -בהמשך ל

)שהשתנה שיקים שיופקדו בחשבון יהיו לתקופה של עד שלושה חודשים ידי נש"מים אחרים. ה-בהם שיקים שמוסבים על

בגין העמדת  ב'( הריבית המשולמת לבנק 6) ;התחייבות לשיעבוד שוטף שלילי( 5)בלבד; בהמשך לששה חודשים( 

 .1.5%תהא פריים +   ON CALL אשראי
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 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר )המשך( - 7ביאור 

 

 .ב' דה הפיננסיות שנקבעו על ידי בנקעומדת החברה באמות המי 2016מבר בדצ 31נכון ליום 
 

 ש''ח. אלפי 20,010 -הסתכמו בסך של כ 2016ר דצמבב 31ליום  מבנק ב' יתרת ההלוואות
 

בגין הלוואה זו העמיד בעל השליטה ערבות כאמור, ובהתאם רשמה החברה בתקופת הדוח הוצאה בגין עמלת ערבות 

ונזקפה כנגד  1%. עמלת הערבות הרעיונית כאמור חושבה על בסיס שיעור שנתי של אלפי ש''ח 305 -כשל בסך רעיונית 

 קרן מעסקאות עם בעלי שליטה.

      

 הלוואת בעלים  - 8ביאור 

 

)על תיקוניו השונים(, התחייב בעל השליטה להעמיד לחברה,  2014במאי  20שנחתם ביום  ההקצאהבהתאם להסכם 

יום ממועד תחילת הפעילות, הלוואה ו/או אשראי ו/או לגרום לכך  90 -לא יאוחר מ ,צעות חברות בשליטתובעצמו ו/או באמ

שצד שלישי יעמיד אשראי לחברה, לרבות מסגרת אשראי, בין אם על ידי העמדת בטוחה ו/או כל תנאי אחר שבעקבותיו 

ן ש"ח )"מימון השלב הראשון"(. המימון לשלב מיליו 17 -יועמד אשראי ו/או מסגרת אשראי כאמור, בסך שיהיה שווה ל

. 2016בדצמבר  31לשנה ובאופן שמימון כאמור לא ייפרע לפני יום  2%הראשון יהיה בריבית שלא תעלה על פריים + 

בנוסף, התחייב בעל השליטה להעמיד בעצמו ו/או באמצעות חברות בשליטתו או לגרום לכך שצד שלישי יעמיד, מעבר 

 יום ממועד תחילת הפעילות )"מימון השלב השני"(.  150מיליון ש"ח בתוך  50סך נוסף של  ,אשוןלמימון השלב הר
 

בנוסף לאמור לעיל, בעל השליטה )בעצמו ו/או באמצעות חברות בשליטתו( יהיה רשאי, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי 

כך שגוף שלישי יעמיד אשראי כמפורט להלן, ולהחלטת החברה כי דרוש לה מימון, להעמיד הלוואה ו/או אשראי ו/או יגרום ל

 לשנה.  2.5% מיליון ש"ח בריבית שלא תעלה על פריים + 150בסך של עד 
 

 19מיליון ש"ח וביום  17, העמיד בעל השליטה לחברה את מלוא המימון לשלב הראשון, קרי 2015בינואר  25ביום 

מיליון ש''ח, הסך האמור מורכב מסך  50שלב השני, קרי , העמיד בעל השליטה לחברה את מלוא המימון ל2015בפברואר 

מיליון ש"ח  7וסך של  בעל השליטה, בין היתר, באמצעות ערבויות שהעמיד א'מיליון ש"ח אשר הועמדו על ידי בנק  43של 

 50או גרם לכך שיועמדו לחברה סך כולל של  בעל השליטהלחברה כהלוואה, כך שבסה"כ העמיד  בעל השליטהשהעמיד 

 שלב השני. המיליון ש"ח, קרי: מלוא המימון 
 

מיליון ש''ח  175 -)לא כולל כמיליון ש"ח,  69 -, הינו כ2016בדצמבר  31סך המימון אשר העמיד בעל השליטה, נכון ליום 

  מסגרת ערבויות שהעמיד כמפורט לעיל(.
 

 .2.78%בחברה הינה  בגין הלוואת הבעלים שהעמיד בעל השליטה 2016השנתית הממוצעת לשנת ריבית ה
 

)בעצמו ו/או באמצעות חברות בשליטתו(, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי  בעל השליטה, רשאי ההקצאהבהתאם להסכם 

ולהחלטת החברה כי דרוש לה מימון כאמור, להעמיד הלוואה ו/או אשראי ו/או יגרום לכך שגוף שלישי יעמיד אשראי, בסך 

 מיליון ש"ח.  150של עד 
 

)היתרה הנ''ל ניתנת ח מיליון ש'' 146 -, הינה בסך של כ2016בדצמבר  31מימון הנוסף כאמור, היתרה ליום בגין סך ה

 לסילוק בכל זמן נתון(.

 

 זכאים ויתרות זכות - 9ביאור 

 

 ההרכב:
 בדצמבר 31ליום  
 2016 2015 
 אלפי ש"ח 

   

 1,527 449 מוסדות

 791 263 הוצאות שנצברו לשלם ואחרים

 1,269 1,641 ות לפירעון המחא

 147 180 עובדים ומוסדות בגין שכר

 2,533 3,734 

   

 

 

 

 

 

 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 20 - ג 

 

 מסים על ההכנסה - 10 ביאור

 

 :יתרות מסים נדחים א.

  מסים נדחים. לא יצרהחברה ה 2016בדצמבר  31נכון ליום 

 

 :מידע נוסף .ב

 :שומות מס סופיות (1)
 

, בכפוף להסכמות עם נציבות מס הכנסה המפורטות בהסדר, כל 2013של החברה מיולי בהתאם להסדר החוב 

 הפכו לסופיות. (2011עד וכולל שנת המס  -דהיינו שומות המס של החברה עד למועד השלמת ההסדר )
 

כי אגף מס הכנסה לא יבקש למחוק את ההפסדים  , במסגרת ההסכמות הנ"ל,יחד עם האמור לעיל הוסכם

כמו כן  .תשר קיזוז של ההפסדים המועברים בחברה כנגד פעילות חדשה ו/או אחרהצבורים אולם אין בכך כדי לא

גם סעיף ג'  ראו, אגף מס הכנסה שומר לעצמו הזכות לבדיקת ההפסדים בעתיד בראי מבחני הפסיקה האחרונים

 להלן.

 

 :שלא בהסכםשומות מס 

 . 2015ד וכולל שנת המס הוגשו על ידי החברה ע שומות עצמיות
 

()ב( לפקודת מס 2)א()145התקבלו במשרדי החברה שומות מס שלא בהסכם לפי סעיף  2016בדצמבר  11ביום 

)כולל(. שומות המס כאמור  2014עד  2012( בגין השנים בהתאמה "פקודת מס הכנסה" -ו "שומות המס"הכנסה )

צורכי מס שנצברו בחברה לעיל, מבוססות בעיקרן על קביעותיו של פקיד השומה, לפיהן אין להתיר קיזוז הפסדים ל

 .ח, כנגד הכנסותיה של החברה באותן שנים"מיליון ש 85 -בסך כולל של כ
 

החברה קיימה התייעצות עם יועציה המשפטיים בתחום המס, ובהתבסס על הערכת יועציה המקצועיים, החברה 

אלו, וזאת, בין היתר,  חולקת על קביעותיו של פקיד השומה וסבורה כי יש לה טענות כבדות משקל כנגד קביעות

 .לאור פסיקות בית המשפט העליון בנושאים דומים
 

לאור האמור לעיל, החברה בדעה, כי בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה והפסיקה בנושא, יש להתיר לחברה 

 .את קיזוז ההפסדים כמוצהר על ידה
 

נכון  ס.על שומות המהשגה  ס,, באמצעות יועציה המשפטיים בתחום המהחברההגישה  2017בינואר  12ביום 

 למועד פרסום דוח זה, לא התקבלה תשובת פקיד השומה להשגה.
 

המקצועיים העוסקים בכך, בשים לב לטענות החברה כנגד להערכת החברה, ובהתבסס על הערכת הגורמים 

לא  יותר צפוי מאשרכי סבורה שומות המס, וכן בשים לב לסכום ההפסדים אשר נעשה בהם שימוש, החברה 

 בסוף ההליך.שעמדת החברה תתקבל 
 

ההפסדים והפסדי ההון בנוסף לאמור לעיל, במסגרת שומות המס, פקיד השומה קבע כי אין להתיר את קיזוז 

 ש"ח. מיליון  254 -סך של כים בהמועברסחירים מניירות ערך 
 

 
 :חקיקה (2)

לרבות (, במסגרתו נחקקו שינויי מס "החוק" - פורסם ברשומות "חוק ההסדרים" )להלן 2013בחודש אוגוסט 

 .(1.5%)עלייה של  26.5%לשיעור של ואילך  2014העלאת מס החברות החל משנת המס 
 

)הפחתת שיעור מס לתיקון פקודת מס הכנסה החוק הצעת אישרה מליאת הכנסת את  2016ינואר בחודש 

ואילך בשיעור של  2016חל משנת , אשר קבע, בין היתר, הורדת שיעור מס חברות, ה(2015–התשע"וחברות, 

 .25%כך שיעמוד על  1.5%
 

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2016בדצמבר  22ביום 

, אשר קבע, בין היתר, הורדת שיעור מס חברות 2016 –( התשע"ז 2018 -ו 2017התקציב לשנת התקציב 

 2017החל מחודש ינואר  24%פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של בשתי  23% -ל 25%משיעור של  

 ואילך. 2018החל מחודש ינואר  23%והפעימה השניה לשיעור של 
 

 לאמור לעיל אין השפעה על דוחותיה הכספיים של החברה.

 

 

 

 

 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 21 - ג 

 

 )המשך( מסים על ההכנסה - 10ביאור 

 

 :הפסדים לצורכי מס להעברה .ג

 מיליון 18 -יתרת הפסדים שוטפים לצורכי מס המועברת לתקופות הבאות בסך של כ ברהלח, 2016בדצמבר  31ליום 

המועברות סחירים ויתרת הפסדי ההון ויתרת ההפסדים מניירות ערך מיליון ש"ח(  53 -: כ2015בדצמבר  31)ליום ש"ח 

 בהסתמך על חוות דעת. (2015בדצמבר  31)בדומה ליתרה ליום  ₪ מיליון 254 -סך של כללתקופות הבאות מסתכמות 

לקזז את ההפסדים  , ניתן יהיה2017ואשר אושררה בחודש מרץ  2015אוגוסט משפטית שקיבלה החברה במהלך 

 הצבורים כאמור כנגד הכנסות החייבות במס שתיווצרנה בשנים שלאחר מכן. 
 

 יםההפסד חלק מיתרת מיליון ש''ח כנגד 9 -מס בסך של כלהוצאות הפרשה  לא רשמההחברה במהלך תקופת הדוח 

המועברים כיוון  פסדיםהלא הוכרו מסים נדחים בגין ה 2016בדצמבר  31מיליון ש''ח. נכון ליום  34 -של כים בסך המועבר

 ( לעיל.1ראה גם סעיף ב ) ,בטווח הנראה לעין שאין צפי ודאי להכנסות

 
 הון המניות - 11 ביאור

 

 :ההרכב  .א
 מספר המניות מספר המניות 
 ונפק ונפרעמ רשום 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2016 2015 2016 2015 

     

 6,975,288 11,869,500 50,000,000 50,000,000  ע.נ. ללא -מניות רגילות 
     

 

 איחוד הון: .ב

חוד אי , בהמשך להחלטת דירקטוריון החברה,של בעלי המניות של החברה אישרה האסיפה הכללית 2014ביוני  30ביום 

ערך נקוב של החברה  ללא( מניות רגילות 10) עשר, באופן שכל 10 -ל 1 והנפרע של החברה ביחס שללהון המניות המונפק 

 2014ביולי  27 היה ביוםשל החברה, מועד ביצוע איחוד ההון בפועל  ( ללא ערך נקוב1תאוחדנה למניה רגילה אחת )

 .)"איחוד ההון"(
 

 מניות רגילות ללא ערך נקוב. 6,975,288 -הונה המונפק והנפרע של החברה מ ורכבההון הלאחר ביצוע איחוד 

 

 הסכם הקצאה פרטית: .ג

, התקשרה החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהסכם 2014במאי  20ביום 

מיליון ש"ח  30, לפיו כנגד השקעה בסך של , חברות בשליטתו וניצעים נוספיםבעל השליטההקצאה פרטית )על תיקוניו( עם 

 30"הסכם ההקצאה"(. ביום  -בהון החברה הוקצו לניצעים מניות של החברה המקנות שליטה בחברה )"ההקצאה הפרטית" ו

 .2014ביולי  14ת אשר הושלמה ביום אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרות בהסכם ההקצאה הפרטי 2014ביוני 
 

תעמוד החברה ביעד  2015בדצמבר,  31לפי תנאי ההקצאה הפרטית במידה ולפי הדוח הכספי ליום בהקשר זה יצוין, כי 

ההון העצמי כמפורט להלן, בכפוף להתאמות מסוימות, יוקצו לבעל השליטה מניות נוספות כך שלאחר הקצאה כאמור בעל 

וחות אלו עומדת החברה ביעד ההקצאה, מזכויות ההון וההצבעה בחברה )בדילול מלא(. למועד ד 87.81%-השליטה יחזיק כ

 . 88.06% -לפיכך שיעור האחזקה יגיע לדילול מלא ל

 

 תיקון הסכם ההקצאה: .ד

, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה של מניותהבעלי  של, אישרה האסיפה הכללית 2015ביולי  9יום ב

הוגדר "הון המזערי המיוחס לבעלי מניות החברה" כך  תיקון להסכם ההקצאה )"התיקון"(. בהסכם ההקצאה ,החברה

שיחושב כהון המיוחס לבעלי מניות החברה בדוח הכספי המאוחד המבוקר של החברה, בניכוי גורמים מסוימים ובתוספת 

ם דיבידנדים שיחולקו על ידי החברה לאחר מועד ההשלמה זאת מבלי לכלול, בין היתר, שינוי בהון החברה בגין התקופה מיו

ולא  2014ביולי  14; ואולם, מועד ההשלמה של העסקה נדחה ובפועל התקיים ביום 2014בדצמבר  31ועד  2014ביולי  1

 (.2014ביוני  30במועד המקורי )קרי, 
 

, אף שכוונת הצדדים 2014בדצמבר  31ועד  2014ביולי  1לפי הפשט ברור כי יש להתעלם משינויים בהון בתקופה בין 

וב ההון מזערי המיוחס לבעלי מניות החברה ייכלל השינוי בהון אשר נגרם לחברה בעקבות הזרמת ההון הייתה כי בחיש

 בתמורה להקצאת המניות המוקצות.
 

לאור האמור, אישרו האורגנים המוסמכים כאמור הוספת הבהרה להגדרה של "הון מזערי המיוחס לבעלי מניות החברה" 

קצאת המניות המוקצות נשוא ההסכם ייחשב וייכלל בחישוב ההון המזערי המיוחד לפיה, שינוי בהון אשר יגרם בעקבות ה

 לבעלי מניות החברה, זאת בניגוד למצב הקיים בהסכם ההקצאה ערב אישור התיקון.



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 22 - ג 

 

 )המשך( הון המניות - 11ביאור 
 

 הקצאת זכות לא רשומה: .ה

 4,894,212נשוא הסכם ההקצאה כמות של  הוקצו לניצעים 2016במרץ  7בהמשך להסכם ההקצאה כמפורט לעיל, ביום 

ש''ח, קרי אלף  489 -(, כנגד תשלום סך כולל של כ2014מניות )כמות המניות לאחר איחוד ההון שבוצע בחברה בחודש יולי 

ש''ח למניה, וזאת כאשר התקיים התנאי להשלמת ההקצאה )כהגדרת מונח זה בהסכם ההקצאה ובתיקונים  0.1 -סך של כ

עמד על סך של  2015בדצמבר  31יפות האמורות להלן( לאחר שההון המיוחס לבעלי מניות החברה נכון ליום לו נשוא האס

, וזאת בהמשך , סכום הגבוה מההון המזערי המיוחס לבעלי מניות החברה כמוגדר בהסכם ההקצאהמיליון ש"ח 68.5 -כ

בעלי המניות הכללית של  האסיפהוהחלטת  2014ביוני  30בעלי המניות של החברה מיום כללית של הה אסיפהלהחלטת 

 בעניין הסכם ההקצאה.  2015ביולי  9של החברה מיום 
 

 :חלוקת דיבידנד .ו

 :החברה לא הכריזה על דיבידנדים ו/או חילקה דיבידנדים בשנתיים שקדמו למועד הדוח למעט כמפורט להלן
 

לפיה בכפוף להוראות )"מדיניות חלוקת הדיבידנד"( ים אישר דירקטוריון החברה מדיניות חלוקת דיבידנד 2016במרץ  6ביום 

בשנתיים הקרובות החברה  ,לחוק החברות 302כל דין והסכם, ובכלל זה בכפוף להוראות מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 

 פי-עלמהרווח הנקי של החברה באותה שנה  20%-תחלק מידי חצי שנה, כדיבידנד לבעלי מניותיה, סכום שלא יפחת מ

 פי-עלרים של רבעון קודם של החברה. מועדי החלוקה יקבעו על ידי דירקטוריון החברה ותיה הכספיים הרבעוניים הסקדוחו

 שיקול דעתו.

אין לראות במדיניות חלוקת הדיבידנד התחייבות של החברה לבצע חלוקת דיבידנד וכל חלוקה כאמור, תידון בנפרד 

לאמץ מדיניות שונה מהמדיניות שאומצה, לאשר חלוקות שונות בהיקפן בדירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה רשאי 

 מהמפורט במדיניות ולאשר אף חלוקות שאינן בדרך של דיבידנד במזומן.
 

אישר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של  2016במרץ  6ביום 

ש"ח אשר שולם לכל מניה, לקח  0.85 -כ ש"ח למניה, יצוין כי הסך של 0.85 -ן ש"ח )כמיליו 10 -החברה, בסך כולל של כ

לאור התקיימות התנאי להשלמת ההקצאה  2016במרץ  14מניות נוספות שהקצתה החברה ביום  4,894,212בחשבון גם 

יות הנוספות האמורות(. ש"ח חולק גם לבעלי המנ 10,089,075, קרי: סך הדיבידנד הכולל בסך של ה11בביאור כמפורט 

 .2016במרץ  21והדיבידנד שולם בפועל ביום  2016במרץ  17היום הקובע נקבע ליום 
 

אישר דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד, חלוקת דיבידנד ביניים לבעלי  2016באוגוסט  31ביום 

ש"ח למניה(. היום הקובע  0.25 -מיליון ש"ח )כ 3של  , בסך כולל2016המניות של החברה בגין המחצית הראשונה של שנת 

 .2016בספטמבר  22והדיבידנד שולם בפועל ביום  2016בספטמבר  8נקבע ליום 
 

 עומדת יתרת הרווחים הראויים לחלוקה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( של החברה על סך של 2016בדצמבר  31ליום 

 מיליון ש"ח. 54.0 -כ
 

מורים, לא חלו על החברה מגבלות בקשר עם ביצוע חלוקת דיבידנד, למעט המגבלות הקיימות מכוח למועדי החלוקה הא

הדין. לשם הבהרה יצוין, כי החברה נטלה על עצמה אמות מידה פיננסיות במסגרת התקשרויות עם בנקים מממנים לפיהם 

 התחייבה על שמירה על הון עצמי מינימאלי.
 

  התקשרויות ,התחייבויות תלויות - 12 ביאור

הומצא לחברה כתב תביעה, אשר הוגש על ידי צד שלישי שאינו קשור לחברה )"התובעת"( לבית  2015ביולי  20ביום  .א

"(, החברה 2"( ומנהלה )"הנתבע 1המשפט המחוזי בתל אביב, וזאת כנגד ארבעה נתבעים, ביניהם צד שלישי )"הנתבע 

 (.)"כתב התביעה" בעל השליטהו

בקשר עם חוזה בניה בו  1ש בטענה לנזקים כספיים שנגרמו לכאורה בגין הפרת התחייבויותיו של הנתבע התביעה הוגכתב 

 מיליון ש"ח.  6.64 -והתובעת, וזאת בידיעת החברה והיא עומדת ע"ס של כ 1התקשרו הנתבע 

 החברה, סיכוייה של התביעה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות.יועציה המשפטיים של להערכת 

תביעה, בין היתר, מכוח עילות מדיני החוזים, דיני  1הגישה החברה כנגד התובעת והנתבע  2015ביולי  21נוסף, ביום ב

 .מיליון ש"ח 1.265הנזיקין ודיני עשיית עושר ולא במשפט. התביעה עומדת ע"ס של 

לא הגיש כתב  1שהנתבע  , המקבל את התביעה וזאת בהינתן1החברה מחזיקה כיום בפסק דין שניתן כבר נגד הנתבע 

 הגנה. החברה פועלת לביצוע פסק הדין כאמור בלשכת ההוצאה לפועל המוסמכת לדבר.

יועציה וביחס לתובעת, היא הנתבעת כאן על ידי החברה, מעיון בכתב ההגנה מטעמה שכבר הוגש לבית המשפט, 

סיכויי התביעה שהוגשה על ידי החברה, כי ו, המשפטיים של החברה מעריכים כי התביעה כוללת עילות תביעה מוצקות

 .להתקבל, כולה או חלקה, גבוהים מסיכוייה להידחות

 .16ביאור  ראולעניין התקשרויות קשורות עם צדדים קשורים ובעלי עניין  .ב
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 ועלות ההכנסות הוצאות מימון - 13יאור ב
 

 ההרכב: 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2016 2015 2014 
 ש"חאלפי  

    כנסות מימון:ה

 44 7 9 פקדונות ויתרות לזמן קצר, נטו

 9 7 44 

    :ועלות ההכנסות הוצאות מימון

 8 1,193 2,660 הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן קצר מתאגידים בנקאיים 

 - 1,806 1,847 הוצאות מימון בגין הלוואת בעלים 

 - 628 922 הוצאות מימון בגין ערבות בעל שליטה 

 - 392 838 אחרות

 - )*( 436 1,644 הוצאות בגין גביית חובות מלקוחות

 7,911 4,455 )*( 8 
    

 36 4,448 7,902 ועלות ההכנסות הוצאות מימון סה"כ

    

 5א1אור יב ראו)*( סווג מחדש 

 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 14ביאור 

 ההרכב:
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2016 2015 2014 

 אלפי ש"ח 

    

 544 2,167 3,000 *(*) שכר ומשכורות

 445 420 415 (***שכר דירקטורים  )

 64 390 812 ***(*ומשרדיות) אחזקה ,שכר דירה

 851 117 353  ביקורתו יעוץ

 640 (*) 584 1,067 משפטיות ואגרות

 - 33 50 פחת והפחתות

 166 228 650 אחרות

 6,347 3,939 (*) 2,710 
    

 5א1אור יב ראוסווג מחדש  )*( 

    לעניין תנאי העסקתם של מנכ''ל  .הפרשה למענקים ליו''ר הדירקטוריון ומנכ''ל החברהו דמי ניהול לבעל השליטה *(     כולל*)

 ג-א 16ביאור   ראוהחברה ויו''ר דירקטוריון החברה,  

 ליו"ר הדירקטוריוןכולל דמי ניהול  (***)

 ל השליטה בגין השכרת משרדי החברהי שכירות וניהול לבעכולל דמ **(*)*

 

 רווח למניה - 15 ביאור

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2016 2015 2014 
 אלפי ש"ח 

    בסיסי: (הפסדרווח )

    

  ממוצע משוקלל של כמות המניות ששימשה לחישוב הרווח

 למניה )הפסד(

10,890,657 6,975,288 3,874,952 

    

 (2,733) 34,431 32,688 רווח )הפסד( ששימש לצורכי חישוב הרווח למניה )באלפי ש"ח(

המדולל   ממוצע משוקלל של כמות המניות ששימשה לחישוב הרווח

 למניה )הפסד(

 

11,863,961 

 

11,869,499 

 

3,874,952 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין - 16 ביאור

 תנאי העסקת מנכ"ל החברה .א

הסכם ההקצאה הפרטית וכחלק בלתי נפרד ממנו, אושרו  יפה הכללית של בעלי המניות אתסישרה האא 2014ביוני  30ום יב

 כמנכ"ל החברה החל ממועד השלמת העסקה.  ניר"(, מר ניר, רו"ח )" תנאי העסקתו של מר יהודה )אודי(
 

 להלן עיקרי תנאי הכהונה של מר ניר:
 

 ודש;ש"ח לח 30,000שכר ברוטו בסך  •

 ;80%היקף משרה  •

בטוח מנהלים, אבדן כושר עבודה, חופשה שנתית, דמי הבראה כדין, ימי מחלה כדין  –תנאים סוציאליים מקובלים   •

 וכד';

 יום; 90כל צד יהיה רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מוקדמת הדדית של  •

 החזקת רכב וטלפון נייד; •

 יעדי רווח לפני מס כפי שנקבעו.ש"ח, בכפוף לעמידה ב 100,000מענק שנתי בסך של  •
 

 .2014ביולי  14מר ניר מונה בפועל למנכ"ל החברה במועד השלמת ההקצאה ביום 
 

 בגין המענק לו זכאי מנכ''ל החברה. ח"אלפי ש 100הוצאות ע''ס  םבספרי החברה רשמה 2016בשנת 

 

 תנאי העסקת יו''ר דירקטוריון החברה  .ב

בעלי המניות של החברה, בהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את  אישרה אסיפת 2014באוקטובר  2ביום 

. החברה התקשרה 2014ביולי  14פודים"( וזאת החל מיום מר תנאי העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה מר יאיר פודים )"

ר פודים כיו"ר דירקטוריון עם חברת רונרום שירותי ייעוץ בע"מ, חברה בשליטתו המלאה של פודים, בהסכם לפיו ישמש מ

 החברה שעיקריו:
 

 , כנגד חשבונית מס;םלחודש בתוספת מע"ש"ח  12,500 דמי ניהול חודשיים בסך של  •

שעות בחודש, קרי היקף של  30 -פודים יקבע לפי צרכיה השוטפים של החברה אך לא יפחת ממר היקף המשרה של   •

 משרה;  15%לפחות 

 יום למשנהו; 90רות בהודעה מוקדמת של כל צד רשאי לבטל ההתקש  •

 יובהר כי החל ממועד ההשלמה מר פודים לא יהיה זכאי לשכר דירקטורים בנוסף לתגמול האמור.   •

 

 מענק ליו"ר הדירקטוריון .ג

מר  כי ,הבהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החבר ,אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה 2015ביולי  9ביום 

 המנגנון כדלקמן: פי-עליהא זכאי לתגמול משתנה )בונוס שנתי( פודים, 
 

 ;לצרכי חישוב המענק כהגדרתו להלן מסך הרווח 0.8% -2015בונוס שנתי בגין שנת  •

 ;2015צרכי חישוב המענק לעומת שנת מהשינוי בסך הרווח ל 0.8% -2016בונוס שנתי בגין שנת  •

 וכך הלאה כל שנה. •

 אלפי ש"ח בגין כל השנים. 500כולל מצטבר של ובסה"כ לא יותר מסך 
 

הרווח השנתי לפני מס, המוגדר כרווח המאוחד השנתי של החברה לפני מס לפי הדוחות  -"הרווח לצרכי חישוב המענק" 

הכספיים המאוחדים של החברה, בניכוי החלק המיוחס לזכויות המיעוט, בתוספת רווחי אקוויטי לפני מס מחברות כלולות 

שלא נכללו ברווח המאוחד לעיל( ובתוספת רווחים מפעילות שהופסקה לפני מס )ככל שלא נכללו ברווח המאוחד לעיל( )ככל 

ובנטרול המענק ברוטו ורווחי/הפסדי שערוך נכסים שטרם מומשו כפי שיופיעו בדוחות הכספיים השנתיים של החברה 

של הנכסים וכן הפחתה של נכסים לא מוחשיים. שיערוך  ובתוספת רווחי/הפסדי שיערוך שנרשמו לעיל בעת מימוש בפועל

 נכסים אינו חל על נכסים כספיים, ולרבות רווח או הפסד מנכסים כספיים שנרשם במסגרת הרווח הכולל.
 

בגין  אלפי ש"ח 277 -הוצאה בסך של כרשמה החברה  2015בשנת לא רשמה החברה הוצאה בגין מענק זה.  2016בשנת 

 מענק זה.

 

 למתן הלוואות  אשראי ת עם בעל השליטה בעסקת מסגרתהתקשרו .ד

 התקשרות החברה עם בעל השליטה  החברה אתבעלי המניות של של  אישרה האסיפה הכללית 2014 בדצמבר 28ביום 

, אישר דירקטוריון החברה )לאחר אישור זה, השלימה 2015בפברואר  19וביום  בעסקת מסגרת אשראי למתן הלוואות

 מיליון ש"ח(, כדלקמן: 12 -ה והעמידה לבעל השליטה אשראי בסך של כהחברה את העסק
 

. יצוין אחת לרבעון תבחן ועדת הביקורת של םלחודש בתוספת מע" 1.8%ריבית ההלוואה תהיה בשיעור של לפחות     .1

החברה את הריבית הממוצעת החודשית שקיבלה החברה מצדדים שלישיים להם תלווה החברה ובמידת הצורך 

 ית תתעדכן.הריב
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 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין - 16ביאור 
 

 )המשך(התקשרות עם בעל השליטה בעסקת מסגרת אשראי למתן הלוואות ד.   

 .ריבית המשולמתיותר מה 50%יבית הפיגורים, אם וככל שתהיה, תעמוד על ר    .2

 לשנה בתוספת מע"ם. 2.2%עמלת מסגרת האשראי השנתית תעמוד על     .3

 שראי ניתן באמצעות ניכיון שיקים של חברות בשליטתו של בעל השליטה אשר יופקדו ויפרעו בידי החברה.הא    .4

בעל השליטה יהא רשאי להמשיך ולנצל את מסגרת האשראי שאושרה רק כאשר יתרת המזומנים בחברה חיובית וזאת     .5

מההון העצמי של החברה, כולל  50%או  מיליון ש"ח 20עד לגובה המסגרת שאושרה )קרי: היקפה לא יעלה על סך של 

 להלן(. 5הלוואות בעלים, לפי הנמוך ובהתאם למגבלה המפורטת בס"ק 

 140%היקף הלוואות הבעלים שבעל השליטה יעמיד לחברה בכל מועד בו ניתן לו אשראי יהיה לפחות בשיעור של     .6

 מגובה האשראי שיינתן לו.

, או מהחברה בידי החברה שיאפשר לקזז את האשראי שהוא נוטל מהחברהבנוסף, בעל השליטה הפקיד כתב קיזוז     .7

 סכומי שיקים שחוללו אשר התקבלו מלקוחות, המשוכים ע"ש חברות בשליטת קרובים מדרגה ראשונה לבעל השליטה,

 אל מול הלוואות הבעלים אותן הוא מעמיד לחברה.
 

 .אלפי ש"ח 20 -החברה לבעל השליטה הינה בסך של כ תרת האשראי נטו, אותו העמידהי 2016 דצמברב 31נכון ליום 
 

סות מעמלות שנבעו נכוסך הה ח"ש מיליון 32.5 -כ שלכולל כיון בסך בוצעו עם בעל השליטה מספר עסקאות ני 2016במהלך 

אש''ח בגין העמדת מסגרת  440 -)כולל סך של כ ח"אלפי ש 1,273 -כהסתכם לסך של  2016בשנת  לחברה מעסקאות אלו

 (.2016שראי שהוכרו לאורך שנת א
 

  תנאי העסקתו של סמנכ"ל הכספים .ה

אישר  2016באוגוסט  31לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה. ביום )"מר הוכבוים"  הוכבויםסט החל רו"ח גיל ובאוג 10 ביום

כסמנכ"ל  בתמורה להעסקתו כי ,2016באוגוסט  28דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול של החברה מיום 

ש"ח.  40,000בסך של  ברוטוחודשית , רטרואקטיבית מתחילת העסקתו, למשכורת הוכבויםהכספים בחברה יהא זכאי מר 

אובדן כושר עבודה, לתנאים סוציאליים, הכוללים בין היתר, ביטוח מנהלים/ביטוח פנסיוני,  הוכבויםבנוסף לכך יהא זכאי מר 

יהא זכאי לכתבי פטור  הוכבויםלים צמוד מגולם והחזקת טלפון נייד. בנוסף, מר חופש ומחלה, דמי הבראה, רכב מנה ימי

ולביטוח אחריות נושאי משרה, כפי שתהא בחברה מעת  2014ביוני  20ושיפוי בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 

 .החברה של בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול הכללעת וכן לתגמול משתנה הוני ו/או שנתי, 
 

 התקשרות עם קרוב של בעל שליטה באשר לתנאי העסקתו .ו

את התקשרות  2015במאי  26אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום  2015במאי  31ביום     .1

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי 4ב)1החברה, אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית, בהתאם לסעיף 

בעל השליטה, לתפקיד גזבר ואחראי הפקדות של )"תקנות ההקלות"(, עם מר דוד שבתאי, גיסו  2000 -ין(, התש"סעני

( ובתמורה למשכורת חודשית 100%, בהיקף של משרה מלאה )2015בינואר,  1וקופה. ההתקשרות הינה החל מיום 

 פי דין.-אליים ונלווים כמתחייב עלש"ח. מר שבתאי יהיה זכאי בנוסף, לתנאים סוצי 7,000)ברוטו( בסך של 
 

את  ,2016באוקטובר  9אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום , 2016בנובמבר  22ביום     .2

עם מר אלעד הייזר, חתנו של בהתאם לתקנות ההקלות, התקשרות החברה אשר אינה טעונה אישור אסיפה כללית 

ל הסחר והגבייה של החברה. ההתקשרות הינה רטרואקטיבית, האות בכפיפות למנבעל השליטה, לתפקיד מנהל עסק

 8,900בסך של  (ברוטו)ובתמורה למשכורת חודשית  (100%), בהיקף של משרה מלאה 2016בספטמבר  1החל מיום 

 .פי דין-ש"ח. מר אלעד הייזר יהיה זכאי בנוסף להחזר נסיעות ולתנאים סוציאליים ונלווים כמתחייב על
 

 שכירות משרדי החברה .ז

התקשרות בהסכם עם ע.ר. צים אחזקות נדל"ן של בעלי המניות של החברה אישרה האסיפה הכללית  2014ביוני  30ביום 

מ"ר בנכס של המשכיר בעיר  100 -, לפיו תשכור החברה משרדים בשטח של כבעל השליטהבע"מ, חברה בשליטתו של 

ש"ח למ"ר, עם אפשרות של החברה להגדיל  10בתוספת דמי ניהול בסך של  ש"ח למ"ר 80רמלה, תמורת דמי שכירות של 

מ"ר, בתנאים זהים, לפי שיקול דעתה של החברה ובהתאם לצרכיה, כפי שיקבע על ידי ועדת  400 -את השטח המושכר עד ל

 הבקורת של החברה. 
 

 100 -ה בשליטתו של עדי צים מהגדלת שטח המושכר מחברשל החברה אישרה ועדת הביקורת  2015בנובמבר  8ביום 

 .התאם לאישור האסיפה הכללית כאמורמ"ר ב 387 -מ"ר ל
 

 בעל השליטההתקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם  .ח

את  ,הבהמשך לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החבר ,אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה 2015בדצמבר  17ביום 

)"הסכם השירותים"( באמצעות חברה פרטית בבעלותו  בעל השליטהים עם התקשרות החברה בהסכם למתן שירות

 )"חברת הניהול"(, לקבלת שירותי דירקטור פעיל בחברה. 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 26 - ג 

 

 )המשך( צדדים קשורים ובעלי עניין - 16ביאור 

 

 בעל השליטה )המשך(התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם   ח.           

תעמיד חברת הניהול לחברה, שירותי דירקטור פעיל, באמצעות מר עדי צים בלבד בהתאם להוראות הסכם השירותים, 

 כשהוא מתחייב להשקיע את מירב מרצו וזמנו לצורך קידום ענייניה של החברה. 50%בהיקף שלא יפחת מהיקף משרה של 

 כדין. םמע" בתוספת אלפי ש"ח 25תמורת שירותי הדירקטור תשלם החברה לחברת הניהול תמורה חודשית בסך של 

 

 :תגמול אנשי מפתח ניהוליים .ט

 

 31לשנה שנסתיימה ביום 
 בדצמבר

 2016 2015 2014 
 אלפי ש"ח 

    

 445 270 265 תגמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה            

    

 7 3 5 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה           
    

 
 

 

 בדצמבר 31יום ליתרה  לשנה שהסתיימה ביום 

 2016 2015 2014 2016 2015 

 אלפי ש''ח  ח"ש אלפי 

      

 290 85 - 427 150 (1דמי ניהול ומענק ליו''ר הדירקטוריון )

      
 1 1 - 1 1 ההטבה מתייחסת אליהם האנשים מספר

      
 72 42 445 270 265 תגמול דירקטורים אשר אינם מועסקים בחברה

      
 3 2 7 3 5 ההטבה מתייחסת אליהם אנשיםה מספר

      
 125 125 - 549 675 (2למנכ''ל החברה )ונלוות שכר, מענק 

      
 1 1 - 1 1 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

      
 24 31 - 282 416 לנושאי משרה המועסקים  ונלוותדמי ניהול, שכר 

      
 2 1 - 2 3 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

      
 - - - 50 300 השליטה לבעל ניהול דמי

      
 1 1 - 1 1 ההטבה מתייחסת אליהם האנשים מספר

      

. לעניין תנאי 2016שנת  בגין תוצאותמענק זכאי ל אינויו''ר הדירקטוריון  ,( בהתאם לתנאי התגמול של יו''ר הדירקטוריון1)
 ג.16ב וביאור 16ביאור  וראהעסקה ומענק ליו''ר הדירקטוריון 

 
בשנת  ש"חאלפי  15,000לפחות  של לפני מסבהתאם להסכם ההעסקה של המנכ"ל, במידה שהחברה תגיע ליעד רווח ( 2)

 א.16ביאור  ראולעניין תנאי העסקת מנכ''ל החברה  .ח"אלפי ש 100 ע''ס מענקהוא יהיה זכאי ל ,2016
 

 

 

 

 

 

 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 27 - ג 

 

 )המשך( ייןצדדים קשורים ובעלי ענ - 16ביאור 

 
 להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר אחרת(: .י

 
 בדצמבר 31ליום יתרה  לשנה שהסתיימה ביום 

 2016 2015 2014 2016 2015 

 אלפי ש''ח  ח"ש אלפי 

      

קרן הון בגין ערבות אישית של בעל השליטה לחברה 
 ( 1) לוואות המתקבלות בחברה מהבנקים השוניםלה

 
919 

 
628 

 
- 

 
1,547 

 
628 

      
 - - - 1 1 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

      
 19 20 - 66,961 32,500 (2אי )עסקאות עם בעל שליטה למתן אשר

      
 - - - 1 1 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה

      
השליטה בגין השכרת  לבעלל וניהו שכירות דמי

 (3משרדי החברה )
 

418 
 

183 
 
- 

 
- 

 
- 

      
 - - - 1 1 ההטבה מתייחסת אליהם האנשים מספר

      
 

לפרטים נוספים בדבר קרן הון בגין ערבות אישית שהעניק בעל השליטה לחברה בגין ההלוואות מהבנקים השונים  (1)
 .7אור בי ראו

לפי א 1,273הסתכם לסך של  2016אות עם בעל השליטה למתן אשראי בשנת מעסקסך ההכנסות שנבעו לחברה  (2)
, לפרטים נוספים בדבר 2016אש''ח בגין העמדת מסגרת אשראי שהוכרו לאורך שנת  440 -כולל סך של כ) ש''ח

זכות קיזוז מהחזר הלוואת בעלים למול יתרת יצויין כי לחברה קיימת  ד(.16ביאור  ראוהעמדת מסגרת האשראי 
 .סקאות עם בעל השליטה למתן אשראיע

 ז.16ביאור  ראולפרטים נוספים בדבר התקשרות החברה עם בעל השליטה לשכירות משרדי החברה  (3)
 
 

    
 
 

 תנאי

 
 

 יתרה ליום      
 בדצמבר 31     

הוצאות מימון שהוכרו 
         בדוח רווח והפסד לשנה 

              31ביום  השהסתיימ
 דצמברב

 2015 2016  2015 2016 פירעון ריבית בערך נקו 

 אלפי ש''ח אלפי ש"ח    % באלפי ש''ח 

 -התחייבויות שוטפות 
 כלולות במסגרת

       

 67,155 ללא הצמדה
 

פריים 
+2.05% 

ניתן לפירעון 
 דרישה פי-על

 
010,69 

 
72,856 

 
471,8 

 
1,806 

    010,69 72,856 471,8 1,806 

 
 .8ביאור  ראווואת הבעלים לפרטים נוספים בדבר הל

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 28 - ג 

 
  מכשירים פיננסיים   -  17ביאור 

 
 מדיניות  ניהול סיכונים: א.

הסיכונים העיקריים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים אליהם חשופה החברה הינם סיכון שוק )סיכון ריבית(, סיכון 

רה הינו מנכ"ל החברה וההנהלה הבכירה של החברה מפקחת אשראי, וסיכון נזילות. האחראי על ניהול הסיכונים של החב

 על ניהול סיכונים אלו. 
 

 סיכון אשראי: (1)

הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או  הינו הסיכון המהותי ביותר של החברה.סיכון אשראי 

ברה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לחברה הפסד. הח

מהפעילות התפעולית שלה )בעיקר מיתרות לקוחות במידה וממסרים דחויים שניתנו על ידי לקוחות לא יכובדו( 

 .סית שלהומהפעילות הפיננ
 

 הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית, בהתעלם מערכן של בטוחות.

 
 סיכון ריבית: (2)

הריבית הינו הסיכון לפגיעה ברווחי החברה ובהון שלה כתוצאה משינויים אפשריים בשיעורי הריבית בשווקים.   סיכון

הסיכון נובע מחשיפת החברה לשינויים בשיעורי הריבית בגין אשראי בריבית משתנה שנטלה מתאגידים בנקאיים, 

ים שנטלה החברה בנקאי יםאשראי מתאגידללא שינוי דומה בהכנסותיה בגין אשראי שניתן ללקוחותיה. לעניין 

 .7ביאור  ראו 2016בשנת 

 
 סיכון נזילות: (3)

סיכון נזילות הינו הסיכון שהחברה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות שסילוקן יהיה על ידי 

וכן  יםבנקאי יםתאגידי נשמזומן או נכס פיננסי אחר. נכון למועד דוח זה, לחברה תלות בהלוואות מבעל השליטה ומ

 הנ"ל על ידי בעל השליטה. יםהבנקאי יםבהיקף הבטוחות המועמדות לתאגיד
 

סיכון של אי חידוש קווי האשראי מבנקים, הקטנת מסגרות אשראי על ידי הבנקים וכל קושי אחר של החברה 

 רה ובהיקף פעילותה.בהשגת מקורות מימון כאמור, עלולים לפגוע באופן משמעותי בהתפתחות העסקית של החב
 

ויתרת הלוואות  מיליוני ש''ח 77 -בסך של כ לחברה התחייבויות לתאגידים בנקאיים 2016בדצמבר  31נכון ליום 

והלוואות בעלים  יםבנקאי יםתאגידי נשש"ח. לעניין אשראי שהתקבל מ נימיליו 69 -כ ך שלהבעלים הסתכמה לס

 .בהתאמה, 8וביאור  7ביאור  ראולחברה  שניתנו

 
  :ניהול גורמי הסיכון הפיננסי ב. 

 סיכון אשראי (1)

כן, לחברה , כמו כדי להקטין סיכון מהותי זה פועלת החברה לתמחור סיכונים יעיל על ידי בחינה וסינון לקוחות

 .ידי נקיטת צעדים משפטיים או אמצעי גבייה העומדים לרשותה-אפשרות לפעול בדיעבד, על
 

לחברה מנגנוני טרם ההתקשרות ובדיקות לגבי מושכי השיקים ומצבם הפיננסי,  החברה מבצעת בדיקות ללקוחותיה

כן -כמו סיכונים,בקרה המשולבים בהליך קליטת לקוחותיה הבוחנים את הפרמטרים הנחוצים לה בקשר עם מזעור 

לאחר בדיקות אלו מעריכה החברה את הסיכון הפיננסי המבוסס החברה פועלת לקבלת בטחונות מלקוחותיה, 

 בעיקר על הלקוח ומושך השיק ונקבע מחיר לעסקה בהתאם. 
 

 -עומדת על כ 2016בדצמבר  31ליום , יתרת המושך הגדול ביותר כמו כן החברה שומרת על פיזור תיק האשראי

 מסך תיק הממסרים ברוטו. 2.44%
 

 .עיל( ב ל6ור גם ביא ראו) חודשים 3האשראי שניתן ללקוחות החברה הינו לתקופות קצרות ובדרך כלל עד 
 

נתונים  פי-עלהנהלת החברה עוקבת אחר ההתפתות במשק בכלל ואחר התפתחות כלכלית של לקוחות ומושכים 

 מהשטח ובהתאם לכך מנהלת את הסיכונים ומנתבת את מתן האשראי ללקוחות.
 

 .ב6וביאור  ב3ביאור  ראולעניין הפרשה לחובות מסופקים 



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 29 - ג 

 
 )המשך( מכשירים פיננסיים   -  17ביאור 

 
  )המשך( ניהול גורמי הסיכון הפיננסיב.            

 )המשך( סיכון אשראי     (1)

            
 :והמחאות לגבייה, ברוטו לקוחות שלפתוחים  חובות גיול להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ב.3וביאור  5א3ז, ביאור 2הפרשה כללית. לפרטים ראו ביאור )*(              
 
 

 סיכון ריבית (2)

החברה נוטלת הלוואות לטווח קצר מתאגידים בנקאיים וכן נוטלת הלוואה מבעל השליטה בהתאם לשיקול דעת 

ף ההלוואות נלקחות לפרקי זמן קצרים, להערכת החברה חשיפה זו אינה מהותית לה. בנוסמאחר וההנהלה. 

חשיפה זו יכולה לגרום להקטנת הרווח המימוני הגולמי מעסקה אך לא סביר שתגרום להפסד באף אחת מעסקאות 

 העשויות להיות חשופות לחוסר התאמה זה בשיעורי הריבית. 
 

חודשים ולכן החברה מספיקה  3האשראי שניתן ללקוחות החברה הינו כאמור, לתקופות קצרות ובדרך כלל עד 

ים בריבית כאמור, על ידי עדכון העמלה שנקבעת בהתאם. לאור האמור להערכת הנהלת החברה, להגיב לשינוי

 חשיפת החברה לשינויי ריבית הינה קטנה יחסית.

 
 סיכון נזילות (3)

, אם קטנה מסגרת האשראי בבנק אחד תאגידים בנקאייםשני לת עם החברה פוע –אי חידוש קווי אשראי מהבנק 

 אחר.המסגרת בבנק להגדיל לבקש יכולה החברה 
 

בחינת תזרים המזומנים שלה על בסיס יומי הן לגבי פירעון התחייבויותיה  מנהלת את סיכון הנזילות על ידיחברה ה

 ועד פרעונם.מלבנקים השונים ולבעל השליטה והן לגבי פרעונות ממסרים דחויים בגין עסקאות שבוצעו והגיע 

די פיקוח מתמשך על תזרימי המזומנים בפועל ואלו הצפויים והתאמת על י בנוסף, החברה מנהלת את סיכון הנזילות

 ים.ימאפייני הבשלה של נכסים והתחייבויות פיננס
 

ההלוואות המתקבלות בחברה נלקחות לפרקי ו ,כאמור לעיל האשראי שניתן ללקוחות החברה הינו לתקופות קצרות

 .זמן קצרים

 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים:      ג. 

ערכת החברה, הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות, מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים לה

 ויתרות חובה, ספקים, זכאים שונים ויתרות זכות תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם.
 

 אין לחברה מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן. 2016בדצמבר  31 נכון ליום

 

 

 

 בדצמבר 31 ליום 

 2016 2015  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

שלא   

נרשמה 

בגינם 

 ירידת ערך 

 שנרשמה בגינם ירידת ערך 

 שלא 

נרשמה 

בגינם 

 ירידת ערך

                           

 שלא נרשמה בגינם ירידת ערך שנרשמה בגינם ירידת ערך

  ירידת ערך יתרה ברוטו ירידת ערך  יתרה ברוטו

       

 )*( 3,215 - 214,033 (*) 2,795 - 183,393 בפיגור אינם 

 212 1,268 6,488 - - 7,439 יום 1-30 של פיגור 

 208 416 5,658 705 3,986 6,097 יום 31-90 של פיגור 

 877 2,375 6,742 2,115 2,619 5,526 יום 91-180פיגור של  

 2,168 4,395 2,727 9,105 17,099 14,758 יום 180מעל    של פיגור 

       

 217,213 23,704 14,720 235,648 8,454 6,680 

       



 אס.אר. אקורד בע"מ

 

 2016בדצמבר  31יום להכספיים לדוחות  ביאורים

 

 30 - ג 

 

  ןאירועים לאחר תאריך המאז - 18ביאור 

 

, 2016שנת סופי בגין חלוקת דיבידנד  , בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד,אישר דירקטוריון החברה 2017 במרץ 30ביום 

 2017באפריל  9ש"ח למניה(. היום הקובע נקבע ליום  0.337 -)כמיליון ש"ח  4בסך כולל של  ,לבעלי המניות של החברה

 .2017באפריל  24בידנד ישולם בפועל ביום והדי
 

 .ו11ראו ביאור  ,יתרת הרווחים הראויים לחלוקה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות( של החברהלפרטים בדבר 
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 פרטים נוספים על התאגיד - ד' פרק

 

 "(החברהאס.אר. אקורד בע"מ )"     שם החברה:

  52-003867-0   :רשם החברותבמספר חברה 

 , רמלה10קלוזנר רח'      משרד רשום:

 08-9158205      טלפון:

 08-8507531      פקס:

 accord.com-udi@sr       דואל:

 2016בדצמבר  31     :המאזןך תארי

 2017 במרץ 30     תאריך הדוח:

 

 תיאור עסקי התאגיד : 'א 8 תקנה

 , המצורף("פרק א'") 'תיאור עסקי התאגיד' – לפרטים בדבר תיאור עסקי התאגיד ראו פרק א'

 .זהלדוח 

  דוחות כספיים  :9 תקנה

 .זהלדוח המצורף  ,'דוחות כספיים' – ראו פרק ג' הדוחות הכספייםלפרטים בדבר  

 של התאגיד נפרד כספי דוח : 'ג9תקנה 

 לפרטים. 2016בדצמבר  31ג' לשנה שנסתיימה ביום 9כספי נפרד לפי תקנה מצורף מידע  לא

 .הכספיים ותלדוח ב1 ביאורנוספים ראו 

 דוח מצבת התחייבויות  :ד'9 תקנה

 126-פורסם בטופס תמדוח מיידי ש ומצבת ההתחייבויות של החברה, ראלפרטים בדבר 

 .במקביל לפרסום הדוח התקופתי

  :דוח הדירקטוריון  :10תקנה 

דוח )" 2016בדצמבר  31ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום מצב דוח הדירקטוריון על 

  .זהב' לדוח  פרקכ ורףצמ"( הדירקטוריון

 

 

 

 

 

 

 

mailto:udi@sr-accord.com
mailto:udi@sr-accord.com
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 :מאוחדים )באלפי ש"ח( תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים :א'10תקנה 

 בת וחברות קשורות -חברות :13-11 ותתקנ

 .ו/או חברות בנות לתאריך הדוח, אין לחברה חברות מוחזקות נכון

 ההלוואות מתן אם, הכספי המצב על הדוח לתאריך שניתנו הלוואות יתרות של קבוצות רשימת :14 תקנה

  התאגיד של מעיסוקיו אחד היה

 .מתן הלוואות אינו עיסוקו של התאגיד

 ווח:יהד בשנתמסחר  והפסקותמסחר בבורסה ל רישום :20 תקנה

 בתל ערך לניירות בבורסה למסחר החברה של נוספים ערך ניירות נרשמו לא הדיווח בשנת 

 למעט כמפורט להלן: "מ בע אביב

  הקצתה החברה לניצעים נשוא הסכם ההקצאה כמות של  2016במרץ  14ביום

דוח לפרק א' וכן  3.2סעיף (. לפרטים ראו מניות )כמות לאחר איחוד הון 4,894,212

 .(2016-01-002061)מס' אסמכתא:  2016במרץ  8מיידי מיום 

  הפסקות מסחר קצובות  למעטהופסק המסחר בניירות הערך של החברה  לאבשנת הדיווח

 :להלן כמפורטו

  הופסק המסחר בניירות ערך של החברה, זאת לאור הודעת  2016ביוני  20ביום

 ;2016ביוני  20מיום  ו דוח מיידיהחברה על פרסום אירוע מהותי. לפרטים רא

  הופסק המסחר בניירות ערך של החברה, זאת לאור הודעת  2016ביוני  26ביום

 ;2016ביוני  26החברה על פרסום אירוע מהותי. לפרטים ראו דוח מיידי מיום 

 הבהרות לאור החברה של הערך בניירות המסחר הושעה ביוני 28 -ו 27 בימים 

 ערעור לאור וכן 2016 ביוני 26 מיום לדיווח בהמשך לתת החברה שהתבקשה נוספות

 מיידייםהקפאה שניתנו לחברה, בהתאמה. לפרטים ראו דוחות  ויוצ לביטול שהוגש

 .בהתאמה, 2016 ביוני 28 -ו 27מימים 

  

 ביום שנסתיימו חודשים 3 -ל

חודשים  12 -ל
שנסתיימו 

 ביום

 31/03/2016 30/06/2016 30/09/2016 31/12/2016 31/12/2016 

      הכנסות

 55,753 12,139 12,603 14,867 16,144  הכנסות מימון

 (7,902) (2,270) (1,752) (1,821) (2,059) ההכנסותועלות  מימון הוצאות

 47,851 9,869 10,851 13,046 14,085 מימון, נטו סה"כ הכנסות

 (8,816) (434) (127) (7,650) (605)  מסופקיםאבודים והוצאות חובות 

       הכנסות מימון, נטו בניכוי הוצאות 
 מסופקים אבודים וחובות 

13,480 5,396 10,724 9,435 39,035 

      הוצאות

 (6,347) (1,823) (1,753) (1,353) (1,418) הנהלה וכלליות

 (6,347) (1,823) (1,753) (1,353) (1,418) סה"כ הוצאות

 32,688 7,612 8,971 4,043 12,062 רווח  לתקופה
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  :תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה :21 תקנה

)באלפי ש"ח( בשנת הדיווח לחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה  ששילמה החברה להלן פירוט התגמולים

 )הנתונים מוצגים במונחי עלות לחברה(: 

  תגמולים אחרים* תגמולים עבור שירותים התגמוליםפרטי מקבל 

 
 סך הכל

 שם
 

 תפקיד
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
התאגיד 

)%( 

 מענק שכר
תשלום 
מבוסס 

 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 ריבית אחר
דמי 

 שכירות
 וניהול

 אחר

 2,565  4182 1,8471   300    84.34 50% דירקטור פעיל (1) צים עדי
 675    63    100 512 0.22  80% מנכ"ל (2) ניר יהודה

 450    56     394 - 100% מנהל סחר וגביה (3) ברנס ניסן
 250    15     235 - 100% סמנכ"ל כספים  ( 4) הוכבוים גיל

 151    29     122 - 100% חשב (5) שיטרית אריאל
 בעלי עניין

 415          (6) הדירקטורים גמול סך 
 

 .לתאגיד עלות במונחי מוצגים ים האחריםהתגמול סכומי *

 כהונתו תנאי .2014 ביולי 14מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  בחברה השליטה בעל, צים עדי מר :, דירקטור פעיל בחברהתנאי כהונה והעסקה של מר עדי צים (1)

 חברה, בין החברה לבין השירותים להסכם בהתאם 2015 בדצמבר 17 מיום החברה של הכללית האסיפה ידי על אושרוכדירקטור בחברה  צים עדי מר של והעסקתו

 שלא משרה בהיקף, ם"מע בתוספת"ח ש 25,000 של בסך תחודשי לתמורהבחברה. מר עדי צים זכאי  השליטהשל מר עדי צים, בעל  מלאה ובשליטה בבעלות פרטית

א 267כמשמעותה בסעיף  המתוקנת של החברה , והכל בהתאם להוראות מדיניות התגמולשנים( 3ולתקופה של שלוש ) 2015 נובמבר מחודש החל ,50% -מ יפחת

 לא צים עדי מר כי, יובהר ."(מדיניות התגמול") 2015בדצמבר  17כפי שאושרה באסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  ,1999-לחוק החברות, התשנ"ט

אודות וכן לפרטים , בכהונתו כדירקטור פעיל בחברה נוספים בדבר תנאי העסקתו של מר עדי צים פרטיםל .האמור לתגמול בנוסף דירקטורים לשכר זכאי יהיה

-ו 2015-01-158334: אסמכתאות)מס'  2015 בנובמבר 18והתיקון לו מיום  2015בנובמבר  10דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  וראמדיניות התגמול 

  , בהתאמה(.2015-01-158334

. תנאי העסקתו של מר יהודה ניר אושרו 2014ביולי  41מכהן כמנכ"ל החברה החל מיום יהודה ניר רו"ח  :, מנכ"ל החברהיהודה ניר מרוהעסקה של תנאי כהונה  (2)

בנוסף לכך, יהיה  .80%ש"ח בהיקף משרה של  30,000 של ברוטו בסך משכורת חודשית. מר ניר יהיה זכאי ל2014ביוני  30ע"י האסיפה הכללית של החברה מיום 

לים, אובדן כושר עבודה, חופשה שנתית, דמי מחלה ודמי הבראה כדין, החזקת ביטוח מנה ,בין היתר ,זכאי מר יהודה ניר לתנאים סוציאליים מקובלים הכוללים

. לפרטים נוספים ראו דוח זימון בהתאם להוראות מדיניות התגמולהכל ו ,בכפוף לעמידה ביעדי רווח לפני מס, ש"ח 100,000בסך של  :שנתי מענק רכב וטלפון נייד.

  .(, בהתאמה2014-01-097143 -ו 2014-01-069969 :ותאסמכתא ')מס 2014ביוני  23 ומיום 2014במאי  21 מיום והתיקון לו אסיפה כללית

                                                           
 . 2015 בנובמבר 10 -וניהול המשרדים לרבות עדכון החל מ שכירות דמי 1
  .לשנה %1 של בשיעורערבות אישית של בעל השליטה להלוואות שנתקבלו בחברה מבנקים  בגין הון קרן 2
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מנהל הסחר והגביה של החברה בתמורה לכהן כניסן ברנס  מרחל ה 2017בינואר  3ביום : החברה ניסן ברנס, מנהל סחר וגביה של מרשל תנאי כהונה והעסקה  (3)

אובדן כושר לתנאים סוציאליים, הכוללים בין היתר, ביטוח מנהלים/ביטוח פנסיוני,  ניסן ברנסבנוסף לכך יהא זכאי מר  ש"ח. 23,000למשכורת חודשית ברוטו של 

 .2017במרץ  31מר ניסן ברנס יסיים את עבודתו בחברה ביום ימי חופש ומחלה, דמי הבראה, רכב מנהלים צמוד מגולם והחזקת טלפון נייד. עבודה, 

באוגוסט  31לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה. ביום  הוכבויםבאוגוסט החל רו"ח גיל  10 ביום: בחברה כספים"ל סמנכ, הוכבויםכהונה והעסקה של מר גיל  תנאי (4)

גיל יהא זכאי מר  בתמורה להעסקתו כסמנכ"ל הכספים בחברה כי ,2016באוגוסט  28אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול של החברה מיום  2016

לתנאים סוציאליים, הכוללים בין  הוכבויםגיל ש"ח. בנוסף לכך יהא זכאי מר  40,000בסך של  ברוטוחודשית , רטרואקטיבית מתחילת העסקתו, למשכורת הוכבוים

 הוכבויםגיל ם והחזקת טלפון נייד. בנוסף, מר חופש ומחלה, דמי הבראה, רכב מנהלים צמוד מגול ימיאובדן כושר עבודה, היתר, ביטוח מנהלים/ביטוח פנסיוני, 

ולביטוח אחריות נושאי משרה, כפי שתהא בחברה מעת לעת וכן לתגמול  2014ביוני  20יהא זכאי לכתבי פטור ושיפוי בנוסח שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום 

 בכפוף ובהתאם להוראות מדיניות התגמול. הכלמשתנה הוני ו/או שנתי, 

 26בעקבות אישור ועדת התגמול מיום  ,דירקטוריון החברה אישר, 2015 במאי 31 ביום בחברה. כחשבלכהן  שטרית אברהם אריאלחדל מר  2016 באוקטובר 4 ביום (5)

)מס'  שיטריתמר אריאל אברהם  שלאודות סיום כהונתו  2016בספטמבר  11 דיווח החברה מיום וחברה. ראה כחשבבתפקידו  העסקתואת תנאי  ,2015 במאי

 (.2016-01-120877 אסמכתא:

  .אלפי ש"ח 415 -כ הסתכם בשנת הדיווח לסך שלאשר לא תוארו לעיל דירקטורים יתר הדירקטורים, כולל הוצאות נלוות, ששילמה החברה ל שכר (6)
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 בעלי השליטה בחברה: :א21 תקנה

, 3, הינו מר עדי צים1968-התשכ"ח-ניירות ערךבעל השליטה בחברה, כהגדרת מונח זה בחוק 

 בדילול 84.34%) החברהמההון המונפק והנפרע של  84.34% -בכ הדוחלתאריך המחזיק נכון 

  מלא(.

  עסקאות עם בעלי שליטה :22תקנה 

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות כל עסקה עם בעל השליטה או אשר לבעל 

אשר התקשרו בהן במהלך תקופת הדוח או שהינה תקפה למועד השליטה עניין באישורה, 

 .פרסום הדוח

, לאחר קבלת ("האסיפה") אישרה האסיפה הכללית של החברה 2014בדצמבר  28 ביום (א)

 השליטה בעל עם החברה התקשרותאת  2014בנובמבר  23 אישור דירקטוריון החברה מיום

 לתקופה, הלוואות למתן אשראי מסגרת בעסקת( בשליטתו חברות באמצעות או)ישירות 

 20 של סך על נתון רגע בכל תעלה לא היקפה אשר, האסיפה אישור ממועד שנים 3 עד של

 העצמי של החברה )כולל הלוואת בעלים(, לפי הנמוך. מהונה 50% על או ש"ח מיליון

 החברה ללקוחות שניתנו מהלוואות יותר טובים או דומים בתנאים הינה האשראי מסגרת 

 בשיעור תהיה האמורה האשראי מסגרת ניצול בגין הריבית; קשורים בלתי' ג צדדים שהינם

 תשולם האשראי מסגרת העמדת בגין ,בנוסף .לחודש ם"מע בתוספת 1.8% לפחות של

 .ם"מע בתוספת לשנה 2.2% של בשיעור עמלה לחברה

"ח שלפי א 16,250''ס ע האשראי מסגרת השליטה לבעל החברה פתחה האסיפה אישור עם

דוח  ורא. לעיל התנאים לפי ם"מע לפני"ח שלפי א 358 לחברה השליטה בעל שילם בגינה

פתחה  2016. בשנת (2014-01-232230אסמכתא: ) 2014בדצמבר  28 מיידי של החברה מיום

 השליטה בעל שילם בגינהאלפי ש"ח  20,000החברה לבעל השליטה מסגרת אשראי של 

 לדוחות הכספיים. ד16ביאור  וראלפרטים נוספים . ם"מע לפני"ח שלפי א 440 לחברה

אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מתן ערבות על ידי מר  2015בינואר  14 ביום (ב)

עדי צים, בעל השליטה בחברה, לרבות באמצעות חברות בשליטתו, לצורך קבלת הלוואות 

 לפרטים"(. לאומיבע"מ )"מבנק לאומי לישראל "ח שמיליון  50לטווח קצר בסכום של עד 

לדוח  א7( וביאור 2015-01-011212)אסמכתא:  2015בינואר  14נוספים ראו דוח מיידי מיום 

 הכספי.

בהתאם לתנאי עסקת הקצאת המניות, בעל השליטה בחברה העמיד  2015לינואר  25ביום  (ג)

יליון מ 17לחברה את מלוא המימון לשלב הראשון )כהגדרתו בעסקת הקצאת המניות(, קרי 

( 2015-01-017977)אסמכתא:  2015בינואר  25 דוח מיידי של החברה מיום ורא"ח. ש

 .הכספיים לדוחות 8 ביאורו

, בהתאם לתנאי עסקת הקצאת המניות, בעל השליטה בחברה 2015בפברואר  16ביום  (ד)

 50העמיד לחברה את מלוא המימון לשלב השני )כהגדרתו בעסקת הקצאת המניות(, קרי 

-2015-01)אסמכתא:  2015בפברואר  16 דוח מיידי של החברה מיום ורא"ח. שמיליון 

 .הכספיים לדוחות 8 ביאורו( 032134

                                                           
אייכנר מחזיק בחלקים שווים בחברת יעד אל פיתוח מזון בע"מ ביחד עם מר עדי צים, המחזיקה במניות של החברה, יצוין כי מר אייל  3

 (.2014-01-097143)מספר אסמכתא:  2014ביוני  23 -והכל בהתאם לדוח עסקה המתוקן מיום ה
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 את החברה השלימה, זה אישור רלאח), אישר דירקטוריון החברה 2015 בפברואר 19 ביום (ה)

 :כדלקמן"ח(, ש מיליון 12 -כ של בסך אשראי השליטה לבעל העמידהו העסקה

לחודש  1.8%בהתאם לאישור האסיפה, ריבית ההלוואה תהיה בשיעור של לפחות  .1

יצוין כי בהתאם לאישור האסיפה אחת לרבעון תבחן ועדת הביקורת  .םבתוספת מע"

של החברה את הריבית הממוצעת החודשית שקיבלה החברה מצדדים שלישיים להם 

 תלווה החברה ובמידת הצורך הריבית תתעדכן.

יותר מהריבית המשולמת, כפי  50%ורים, אם וככל שתהיה, תעמוד על ריבית הפיג  .2

 שנקבעה באסיפה.

האשראי ניתן באמצעות ניכיון שיקים של חברות בשליטתו של בעל השליטה אשר  .3

 יופקדו ויפרעו בידי החברה.

בעל השליטה יהא רשאי להמשיך ולנצל את מסגרת האשראי שאושרה באסיפה רק   .4

חברה חיובית וזאת עד לגובה המסגרת שאושרה באסיפה כאשר יתרת המזומנים ב

מההון העצמי של החברה(  50%מיליון ש"ח או  20)קרי: היקפה לא יעלה על סך של 

 להלן. 5כולל הלוואות בעלים, לפי הנמוך ובהתאם למגבלה המפורטת בסעיף 

היקף הלוואות הבעלים שבעל השליטה יעמיד לחברה בכל מועד בו ניתן לו אשראי   .5

 מגובה האשראי שיינתן לו. 140%יהיה לפחות בשיעור של 

בנוסף, בעל השליטה הפקיד כתב קיזוז בידי החברה שיאפשר לקזז את האשראי  .6

, או סכומי שיקים שחוללו אשר התקבלו מלקוחות, המשוכים שהוא נוטל מהחברה

אל מול הלוואות  ע"ש חברות בשליטת קרובים מדרגה ראשונה לבעל השליטה,

  .אותן הוא מעמיד לחברה הבעלים

-2015אסמכתא: )מס'  2015בפברואר  19של החברה מיום  מיידידוח  ראונוספים  לפרטים

01-034780.) 

 .השליטה לבעלאשראי כ"ח ש מיליון 2.8 -כשל  סך מעמידה החברה ,דוחה לתאריך נכון

החברה  , אישרה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של2015בדצמבר  17ביום  (ו)

את התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, 

באמצעות חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה שלו, לקבלת שירותי דירקטור פעיל 

( החל ממועד אישור האסיפה את ההתקשרות. לפרטים 3בחברה לתקופה של שלוש שנים )

דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה  ו, ראנוספים בדבר תנאי העסקתו של מר עדי צים

)מס' אסמכתאות:  2015בנובמבר  18והתיקון לו מיום  2015בנובמבר  10החברה ביום 

 , בהתאמה(.2015-01-158334-ו 2015-01-158334

 ועדת ואישור המלצת קבלת לאחר ,דירקטוריון החברה , אישר2016במאי  29 ביום (ז)

המשך והגדלת ערבות על ידי מר עדי צים, בעל השליטה בחברה, לרבות  ,הביקורת

"ח שמיליון  65של סכום מבאמצעות חברות בשליטתו, לצורך קבלת הלוואות לטווח קצר 

 אישור קבלת לאחר, החברה דירקטוריון אישר כן. לאומי"ח משמיליון  100לסכום של עד 

 לטובת, בחברה שליטה בעל, צים עדי מר ידי על ערבות מתן המשך ,הביקורת ועדת והמלצת

 "חשמיליון  75"מ, לצורך קבלת הלוואות לטווח קצר בסכום של עד בע טפחות מזרחי בנק

 מיליון ש"ח(.  50)לעומת סך של 

 ותדוח וכן ראו זה;המצורף לדוח  ,לפרק א' 17סעיף  ראו האשראי אודות מסגרותלפרטים 
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, 2016-01-038214: ות)אסמכתא מאותו מועד מתקןודוח  2016במאי  30מיום  יםמיידי

 .יםהכספי ותלדוח 7 וביאור, בהתאמה( 2016-01-039471 -ו 2016-01-038217

כי בעל  , לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת,, אישר דירקטוריון החברה2016ביולי  7ביום  (ח)

יעמיד בטוחה לטובת החברה לטובת המשך הפעילות של החברה  ,מר עדי צים ,השליטה

מול בנק לאומי. מר צים ישעבד את "בית צים", נכס המצוי ברמלה, אשר למיטב ידיעת 

)מס' אסמכתא:  2016ביולי  7מיידי מיום  דוחלפרטים נוספים ראו  החברה, הינו בבעלותו.

2016-01-077431.) 

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול מיום , 2016בנובמבר  22ביום  (ט)

בעל  ,את התקשרות החברה עם מר אלעד הייזר, חתנו של מר עדי צים ,2016 באוקטובר 9

ל הסחר והגבייה של החברה. ה, לתפקיד מנהל עסקאות בכפיפות למנבחברההשליטה 

של משרה מלאה יקף , בה2016בספטמבר  1מיום ההתקשרות הינה רטרואקטיבית, החל 

ש"ח. מר אלעד הייזר יהיה  8,900בסך של  (ברוטו)ובתמורה למשכורת חודשית  (100%)

לפרטים  .פי דין-זכאי בנוסף להחזר נסיעות ולתנאים סוציאליים ונלווים כמתחייב על

-2016-01)מס' אסמכתא:  2016בנובמבר  22מיידי של החברה מיום  דוחנוספים ראו 

130495) . 

 מיליון)חמישה(  5 בסך פיקדון שחרור לטובת השליטה בעל ידי על בטוחה העמדת אישור (י)

 : "חש

אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת הביקורת, כי  2017במרץ  16ביום 

לטובת המדינה כאשר בתמורה להעמדת  ("הנכס")בעל השליטה, מר עדי צים, יעמיד נכס 

מיליון ש"ח אשר היא העמידה לטובת  5הנכס, החברה תוכל לשחרר את הפיקדון בסך 

, וזאת כעסקה מזכה "(קדוןי"הפ) 2016הליך כנגד החברה בחודש יוני המדינה עם תחילת ה

 2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס( 2)1בהתאם לתקנה 

העמדת הנכס הינה בהתאם להסכמות אשר הושגו עם רשות המיסים. . "(תקנות ההקלות)"

בהתאם להסכמות הצדדים, . הצדדים יפנו לבית המשפט לטובת אישור ההסכמה כאמור

בעל השליטה יהא רשאי לבקש לשחרר את הנכס, אולם במידה ויבקש לעשות כן, בעל 

להעמיד תשלום בסך של  ,ת חתומה שלוהשליטה התחייב בפני החברה, בהתאם להתחייבו

מיליון ש"ח ממקורותיו הוא במקום הנכס, כך שהחברה לא תידרש להעמיד מחדש את  5

-2017)מס' אסמכתא:  2017במרץ  16לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום  .סכום הפיקדון

01-025071). 

 החזקות בעלי עניין :24 תקנה

 2016בדצמבר  31נכון ליום  ונושאי משרה בכירה בתאגידאודות החזקות בעלי ענין  לפרטים

  .(002379-01-2017אסמכתא: מס' ) 2017בינואר  5 ראו דוח מיידי מיום

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים :א24תקנה 

דוח  וההון הרשום, המונפק וניירות ערך המירים בחברה לתאריך הדוח רא תאודו לפרטים

אסמכתא:  ')מס 2016 במרץ 8מצבת הון ומרשמי ניירות הערך של התאגיד מיום מתקן בדבר 

002061-01-2016.) 
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 מרשם בעלי המניות של החברה :ב24 תקנה

 2016 במרץ 8מיידי מיום  דוח ראו החברה של ערך ניירות רשםהון ומ מצבת אודות לפרטים

 (.2016-01-002061: אסמכתא' מס)

  רשוםמען   :א25תקנה 

 ;, רמלה10קלוזנר  כתובת:

 ;08-8507531:פקס' ;08-6158205 :טלפון

 . accord.com-udi@sr:כתובת דואר אלקטרוני

 

mailto:udi@sr-accord.com
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 :פרטים אודות הדירקטורים בחברה  :26תקנה 

 ;שם
 מספר

 שנת ;.ז.ת
 ;לידה

 נתינות

מען 
 להמצאת

כתבי 
 דין-תבי

ועדות וחברות ב
הדירקטוריון, 

האם דירקטור 
/  בלתי תלוי

דירקטור 
 חיצוני

האם עובד של 
התאגיד, של 

בת שלו, -חברה
של חברה קשורה 
שלו או כל בעל 

 -אם כן  - ענין בו
התפקידים שהוא 

 ממלא כאמור

תאריך 
תחילת 
 הכהונה

השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט 
 ידים שבהם הוא משמש דירקטורהתאג

האם הוא 
בן משפחה 
של בעל 
ענין אחר 

 -בתאגיד 
כן/לא, 

בציון 
 פרטים

 מומחיות בעל
 פיננסית

 עמידה לצורך
 במספר
 המזערי

 שקבע
 הדירקטוריון

 פודים יאיר

04100749 

5.3.1949 

 ישראלית

 קהילת
'יטומיר ז

 תלא' 6
 אביב

 לא לא

 

 דירקטוריון"ר יו

ביולי   17
2014 4 

 עסקים במנהל שני ותואר בכלכלה ראשון תואר :השכלה
 בירושלים העברית מהאוניברסיטה

 החזקות לידר"ל מנכמנכ"ל דולומיט אחזקות בע"מ.  :תעסוקתי ניסיון
 . 2013אפריל  עד"מ בע והשקעות

: איתי פיננסים  בתאגידים המפורטים כדלקמןמכהן כיו"ר דירקטוריון 
  יישומים רפואיים בע"מ.אמרלד ו א.א.השקעות בע"מ

 "ר דירקטוריון בתאגידים המפורטים כדלקמן: לידר שוקי הוןכיו כיהן
ילין ו (2016בע"מ )עד אוגוסט  דולומיט אחזקות, (2016)עד נובמבר 

 .(2014)עד נובמבר  אחזקות לפידות

 הנפקותר לידהמפורטים כדלקמן:  בתאגידים כדירקטורוכיהן  מכהן
 (2001בית השקעות, לידר ושות' פיננסים ) 'ושותלידר  ( בע"מ,1993)

, בע"מ (2005, לידר ושות' מימון, לידר ניהול נכסים פיננסים )בע"מ
צמיחה  פודימון בע"מ,, בע"מ לידר ושות ניהול תיקי השקעות

 יעוץ שירותי רונרום ,משאבי הגליל בע"מ, אינווסטמנט האוס בע"מ
 -ו ופיננסים בע"מ ענבר הנפקות יקס בע"מ,’פרוטאולוג, בע"מ

PEREGRINE INDUSTRIES INC. 

 כן לא

 צים עדי

024927675 

5.4.1970 

 ישראלית

 הגפנים
 כפר, 12

 סירקין

 לא לא

 

 

ביולי  14
2014 

 תיכונית: השכלה

 צים.ר. עחברת -"חינם כמעט"-ב ושותף מנהל :תעסוקתי ניסיון
 אחזקות צים.ר. עבחברת  ובעלים"ל מנכ"ר יו, בע"מ ישיר שיווק

 .מ"בע"ן נדל

כדלקמן: עדי צים אחזקות בע"מ,  המפורטים תאגידיםובעלים ב מנהל
 "מ.בע נכסים ניהול צים.ר. ועצים מגורי יוקרה בע"מ 

: עדי צים אחזקות כדלקמן המפורטים בתאגידים כדירקטור מכהן
פיתוח מזון בע''מ, עדי צים הובלה כללית הפצה אל  –יעד  בע"מ,

בע''מ, ע.ר.  (2008) ''מ, ע.ר. צים ניהול נכסיםוחלוקת דברי מאפה בע
אור אקורד בע"מ, צים אחזקות נדל''ן בע''מ, צים מגורי יוקרה בע''מ, 

 יכין אפק בע''מ.

 לא לא

                                                           
 מונה מר יאיר פודים ליו"ר דירקטוריון החברה.  2014ביולי  17ביום  .דירקטורל יום באותו מחדש ומונה בחברה קטוריאיר פודים את תפקידו כדיר מר סיים 2014ביולי  14 ביום 4
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 ;שם
 מספר

 שנת ;.ז.ת
 ;לידה

 נתינות

מען 
 להמצאת

כתבי 
 דין-תבי

ועדות וחברות ב
הדירקטוריון, 

האם דירקטור 
/  בלתי תלוי

דירקטור 
 חיצוני

האם עובד של 
התאגיד, של 

בת שלו, -חברה
של חברה קשורה 
שלו או כל בעל 

 -אם כן  - ענין בו
התפקידים שהוא 

 ממלא כאמור

תאריך 
תחילת 
 הכהונה

השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט 
 ידים שבהם הוא משמש דירקטורהתאג

האם הוא 
בן משפחה 
של בעל 
ענין אחר 

 -בתאגיד 
כן/לא, 

בציון 
 פרטים

 מומחיות בעל
 פיננסית

 עמידה לצורך
 במספר
 המזערי

 שקבע
 הדירקטוריון

 פנינה פרץ 
028693844  

24.07.1971  

 ישראלית

גוש  וברח
, 6/1עציון 

 גבעתיים 

דירקטורית 
  חיצונית

חברה בועדות 
 תגמול וביקורת 

באוגוסט  22 לא
2016 

 . הקריה האקדמית אונו, במשפטים בוגרתהשכלה: 

מנהלת פרויקטים ומוצרי  -היום  ועד 2016שנת מניסיון תעסוקתי: 
 . על-באל דיגיטל

 בידיעות אחרונות. מנהלת פרויקטים ומוצרי דיגיטל - 2012-2015

ידיעות טכנולוגיות י במנהלת שיווק ופיתוח עסק - 2009-2012
 .ידיעות אחרונות()מקבוצת 

 לא לא

ערן  רנאטו
 יאראק

054270293 

11.10.1956 

 ישראלית

יגאל אלון 
65 , 

 תל אביב 

דירקטור חיצוני 
בועדות  חבר

 תגמול וביקורת 

באוגוסט  22 לא
2016 

אילן; מוסמך -, אוניברסיטת ברכלכלה וחשבונאותבוגר השכלה: 
 .חשבון ראיית רישיון בעלאילן. -במשפטים, אוניברסיטת בר

יאראק,  רו"ח שותף מנהל במשרד –ואילך  1985 :תעסוקתי ניסיון
 יחזקאלוב ושות';

 דירקטור ויו"ר ועדת כספים במוסד לביטוח לאומי. :כדירקטור מכהן

 כן לא

 פריד נתן

57695025 

22.5.1962 

 ישראלית

 מכבים
 שוהם, 69

בלתי דירקטור 
 תלוי 

ת וחבר בועד
 ביקורת ותגמול

ביולי  14 לא
2014 

ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במשפטים  תוארהשכלה: 
 .חשבון ראיית רישיון בעל בר אילן. מאוניברסיטת

 קבוצת חג'ג' יזום נדל"ן בע"ממשנה למנכ"ל של : ניסיון תעסוקתי
קבוצת חג'ג' לשעבר סמנכ"ל כספים של  .בע"מ מלון רג'ינסי ירושליםו

 בע"מ. ירושלים מלון רג'ינסיו יזום נדל"ן בע"מ

 .'ג'חג בקבוצת פרטיות בחברות כדירקטור מכהן

בעלים של חברת מגדלאור משמורת שירותים עסקיים בע"מ )חברה 
 .בבעלותו המלאה(

 כן  לא 
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 נושאי משרה בכירה בחברה :א26תקנה 

 שם

 .ז.ת מספר

 לידה שנת

 נתינות

מען 
להמצאת 

-תכתבי בי
 דין

האם עובד של 
בת -חברההתאגיד, של 

שלו, של חברה קשורה 
שלו או כל בעל ענין בו 

התפקידים  -אם כן  -
 שהוא ממלא כאמור

תאריך 
תחילת 
 הכהונה

השכלה והתעסקות בחמש השנים האחרונות, תוך פירוט התאגידים שבהם 
 הוא משמש דירקטור

האם הוא בן 
משפחה של 

בעל ענין אחר 
 -בתאגיד 

כן/לא, בציון 
 פרטים

 ניר )אודי( יהודה

57661399 

2.6.1962 

 ישראלית

 הונגריתו

, 77עקיבא 
 רעננה

 ביולי 14 "למנכ
2014 

 ראיית רישיון בעל. אילן בר מאוניברסיטת וחשבונאות כלכלה בוגר: השכלה
 .חשבון

ע.ר. צים שיווק  חברת – "חינם "כמעטב כספים"ל סמנכתעסוקתי:  ניסיון
ייעוץ  .בע"מ אחזקות צים ברני כספים"ל וסמנכ"ל למנכ ומשנהישיר בע"מ 

 מנכ"ל עדי צים אחזקות פיננסי וכלכלי לחברות ועסקים במסגרת עצמאית,
 –יו"ר עמותה לדיור בר השגה  .בע"מ הון שוקי סנס דירקטוריון"ר יו, בע"מ

 הר חומה ירושלים.

 לא

 גיל הוכבוים 

024489361 

12.09.1969 

 ישראלית

, 10קלוזנר 
 רמלה

 10 סמנכ"ל כספים
 באוגוסט

2016 

ל; למנהמנהל עסקים וחשבונאות, המסלול האקדמי המכללה בוגר השכלה: 
בעל רשיון ראיית . קורס ביקורת ענ"א וקורס מתקדם למנהלי כספים וחשבים

 חשבון.

 ניסיון תעסוקתי: 

 ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ ג. ,ויליפוד השקעות בע"מ מנכ"לומשנה למנכ"ל 
 ( בע"מ ובגולדפרוסט בע"מ.2006דירקטור בסלטי שמיר ). גולדפרוסט בע"מו

 לא

 שפירא דניאל

052755998 

21.07.1954 

 ישראלית

 

 

, 8 אשכנזי
 אביב - תל

 28 מבקר פנים
 באוגוסט

2014 

 .אילן בר באוניברסיטת וחשבונאות כלכלה במקצוע החברה מדעי בוגר

 .החשבוןדניאל שפירא הינו חבר בלשכת רואי  - 1984משנת  החל

 .הפנימיים המבקרים בלשכת חבר - 2001משנת  החל

 של הביקורת ועדת"ר ויו דירקטוריון חבר הינו שפירא דניאל 2011 משנת החל
IIA בישראל.פנימיים  מבקריםאיגוד  – ישראל 

  .ארץ ובחו"לחברות ציבוריות הנסחרות בבכמבקר פנים  משמש

 לא
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 מורשי חתימה עצמאיים :ב26תקנה 

 .נכון למועד הדוח אין מורשי חתימה עצמאיים בחברה

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר :27תקנה 

 .אביב-, תל88יגאל אלון , מרחוב שטיינמץ עמינח ושות'רואי חשבון  משרד

 שינוי בתזכיר או בתקנון :28תקנה 

 החברה.לא נערכו שינויים בתקנון  2016במהלך שנת 

 החלטות הדירקטוריםהמלצות ו :29תקנה 

  שאינן טעונות  יהםבפני האסיפה הכללית וכן החלטות הדירקטורים והחלטותהמלצות

 :אישור האסיפה הכללית

 חלוקת או, אחרת בדרך, החברות בחוק כהגדרת, חלוקה ביצוע או דיבידנד תשלום (1)

: לפרטים אודות אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד וחלוקה שבוצעה הטבה מניות

המצורף לדוח  ,לפרק א' 4 סעיףראו  2016בספטמבר  22 -ו 2016במרץ  27 בימים

 .זה

 מיוחדת כללית אסיפה החלטות: 

 של החברה את הנושאים המיוחדת הכללית האסיפה אישרה, 2016 באפריל 12 ביום 

 הקלות,( לתקנות ה3)1, כהגדרתה בסעיף מסגרת"התקשרות החברה ב"עסקת את 

 התקשרות לרבותלפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, 

בעלי השליטה ו/או מי בחברה הנמנים על  משרה ונושאי דירקטורים עם החברה

ב"עסקת מסגרת" לפוליסת ביטוח אחריות התקשרות החברה  ולרבותמטעמם, 

, מתום תקופת ( שנים3משרה בחברה, לתקופה של שלוש )דירקטורים ונושאי 

( ובתנאים שלא יחרגו מהתנאים המפורטים 2016בפברואר  15הפוליסה הנוכחית )

 להלן:

מיליון  15חודשים לא יעלה על סך של  12גבול אחריות למקרה ולתקופה של  (א)

 ;דולר ארה"ב

 ;ארה"ב אלף דולר 45פרמיה שנתית עד לסך  (ב)

 .אלף דולר ארה"ב 50השתתפות עצמית עד   (ג)

, בהתאם לאישור ועדת הביקורת תבנוסף אישרה האסיפה הכללית המיוחד

את התקשורת החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטוריון החברה 

ושאי ( לנושאי משרה "מנורה"ודירקטורים באמצעות חברת מנורה מבטחים בע"מ )

ים של החברה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות משרה ולדירקטורים המכהנ

בפברואר  15קרובו החל מיום  דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה ו/או

 7.5, כאשר גבולות האחריות לא יעלו מסך של 2017בפברואר  14ועד ליום  2016

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח, זאת לתקופה של שנה; עלות הפרמיה 

אלף דולר ארה"ב למקרה ולתקופה של עד שנה  27תעמוד על סך של השנתית 

 בהתאם לתנאי עסקת המסגרת.

)מס'  2016במרץ  7לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה מיום 
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 (.2016-01-001632אסמכתא: 

  מינויים את , אישרה האסיפה הכללית המיוחדת של החברה 2016באוגוסט  22ביום

 .בחברה יםחיצוני םלכהונת דירקטורירנאטו ערן יאראק ונינה פרץ פשל ה"ה 

 17לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה והתיקון לו מימים 

-2016-01-ו 2016-01-084106)מס' אסמכתאות:  2016ביולי  18 -ו 2016ביולי 

 , בהתאמה(.085099

 החלטות החברה :א29 תקנה

  את  , בין היתר,החברהבעלי המניות של , אישרה האסיפה הכללית של 2014ביוני  30ביום

( ב; )Run Offאישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג הנושאים כדלקמן: )א( 

אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה עובר למועד ההשלמה וכן 

. לפרטים נוספים ראו דיווח הבמועד ההשלמלדירקטורים ולנושאי משרה אשר ימונו 

מספרי  2014ביוני  23 ודוח מתקן מיום 2014במאי  22 מיידי לעניין זימון האסיפה מיום

 ., בהתאמה097143-01-2014, 069969-01-2014אסמכתאות: 

 התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה 

, לאחר קבלת המלצת דירקטוריון החברה אישר 2017במרץ  16ביום לאחר תאריך המאזן, 

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בהת פוליסחידוש את  ,ועדת הביקורת

 לנושאי משרה ולדירקטורים המכהנים בחברה, וכפי שיהיו מעת לעת,, באמצעות מנורה

 7ו/או קרובו, החל מיום  לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה

הסתיימה אשר  בתנאים שאינם פחותים מהפוליסה, 2018במרץ  6ועד ליום  2017במרץ 

והכל בהתאם למדיניות  2014ביולי  4, ובאופן רטרואקטיבי מיום 2017במרץ  6ביום 

 .לתקנות ההקלות( 5)ב1-ו 1ב1ובהתאם לתקנות התגמול 

 הביטוח פוליסת תנאילהלן עיקרי 

 ; Claims Madeתביעה פוליסת הביטוח הינה על בסיס הגשת (א

  ה;מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופ 7.5גבולות האחריות: עד סכום של  (ב

 ;דולר ארה"ב 33,000ידי החברה הינה בסך -ת שתשולם עלהפרמיה השנתי (ג

השתתפות עצמית בגין תביעות כנגד נושאי משרה ודירקטורים החברה בסכומים כפי  (ד

 :שיפורט להלן

 דולר ארה"ב 10,000 -ה לכל העולם למעט ארה"ב וקנד; 

  דולר ארה"ב 35,000 –בארה"ב או בקנדה. 

דולר ארה"ב, פוליסת הביטוח תורחב  35,000 -בכפוף להשתתפות עצמית בסך של כ (ה

 .לכיסוי בדין תביעות שעניינן דיני ניירות ערך

 
_________________ 

 אס.אר. אקורד בע"מ 

 :זהות החותמים ותפקידם בחברה

 , יו"ר הדירקטוריון יאיר פודים  

 הל כללימנ, ניר )אודי( יהודה  

 

 2017 במרץ 30תאריך: 
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 מנהלים הצהרות - ׳ה פרק
  



 2 -ה  

 מנהלים הצהרות

 :(1ב)ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהל כללי

 , מצהיר כי:ניר( אודי)יהודה אני, 

 (;"הדוחות") 2016 לשנת( "התאגיד" בע"מ ) אס.אר. אקורדבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)
י, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספ

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)
ין או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישר

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם";

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 2017 במרץ 30  

 מנכ"ל ,ניר( אודי)יהודה   תאריך
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 הצהרת מנהלים

 :(2ב)ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  )ב(

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 מצהיר כי: , הוכבוים גילאני, 

( "התאגיד") בע"מ אס.אר. אקורדבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 (;""הדוחות) 2016 לשנת

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של  (2)
כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ 

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  (3)
ים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכ

 שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון התאגיד,  (4)
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או 

 ;יווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהםמעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בד

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 2017במרץ  30  
 סמנכ"ל כספים הוכבוים,גיל   תאריך
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